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I INTRODUÇÃO 

A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás, empresa prestadora de serviços públicos, 
detém a concessão para distribuição de gás natural canalizado aos mercados residencial, 
comercial, industrial, veicular, de cogeração e termogeração em 177 municípios paulistas, 
inclusas as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, e também do 
Vale do Paraíba. Atua na expansão do Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN em 
sua área de concessão no Estado de São Paulo, para otimização da distribuição e atendimento 
às crescentes demandas, em diversos usos. 

O Projeto intitulado Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São 
Paulo visa possibilitar que a Comgás, através da implantação de um duto de distribuição de 
gás natural, distribua nas suas redes esse insumo estratégico vindo de novas fontes de 
suprimentos tais como GNL e ou da Bacia de Santos, ampliando as possíveis fontes de 
abastecimento de gás para o Estado de São Paulo e assegurando a garantia e diversidade de 
suprimento de gás e continuidade das operações da empresa. 

A nova rede pretende reforçar o sistema que interliga a Baixada Santista à Região 
Metropolitana de São Paulo, mais precisamente entre Cubatão, recebendo o insumo do projeto 
Reforço da Infraestrutura de Suprimento de Gás da Baixada (Processo CETESB IMPACTO nº 
251/2016) e São Bernardo do Campo, interligando-se ao projeto de reforço da RETAP – Rede 
Tubular de Alta Pressão, já implantado. O duto possuirá cerca de 15 km de extensão e 20” de 
diâmetro. 

O presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA tem por objetivo dar continuidade ao processo 
de licenciamento ambiental (CETESB e-ambiente nº 015260/2017-24), sendo que este foi 
elaborado com base no Termo de Referência emitido em 12/04/2018 contido no Parecer 
Técnico nº 051/18/IE, apresentado no Anexo 1 deste EIA. 

Além do atendimento às normas que regem o processo de licenciamento ambiental, o EIA é 
um importante instrumento de gestão ambiental, desempenhando uma série de funções para 
os envolvidos no processo de licenciamento. 

Do ponto de vista do empreendedor, a elaboração do EIA durante a fase de conceituação e 
desenvolvimento do projeto permite a avaliação de todo o processo industrial e dos sistemas 
de controle ambiental a serem adotados. 

Nas fases de implantação e operação do empreendimento, o EIA se reveste de importante 
função na gestão ambiental, trazendo ao empreendedor diretrizes e informações necessárias à 
condução da implantação e operação do projeto, de forma a impactar o menos possível o meio 
ambiente e atender adequadamente à legislação ambiental em vigor. 

Para a sociedade em geral e, notadamente, a comunidade que habita as imediações do 
empreendimento, o EIA e o processo de licenciamento como um todo são importantes meios 
de informação a respeito dos reflexos do empreendimento sobre o meio ambiente, permitindo 
que a comunidade entenda e avalie o empreendimento, participando ativamente do processo 
de licenciamento. 

Já para os órgãos de controle ambiental, notadamente o Órgão Licenciador, o EIA é um eficaz 
instrumento de licenciamento e fiscalização, contendo as informações necessárias para 
avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento. 
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Para atender adequadamente as funções esperadas de um EIA, sua elaboração deve ser 
criteriosa, realizada por equipe multidisciplinar experiente, além de possuir uma estruturação 
que apresente o grande volume de informações de forma lógica e sequencial, permitindo ao 
leitor uma real compreensão do empreendimento e de seus reflexos sobre o meio onde será 
inserido. 

O presente EIA foi dividido em três volumes e um encarte. O Volume I traz o EIA subdividido 
em 15 Capítulos. O Volume II apresenta informação cartográfica com maior detalhamento. No 
Volume III constam os anexos como estudos específicos, certidões e outros documentos 
diversos. Já o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, é apresentado em encarte específico. 

O EIA e o RIMA apresentam em sua estrutura aspectos relacionados ao empreendimento e 
aos parâmetros ambientais dos meios físico, biótico e antrópico, caracterização esta que 
permite analisar a inserção do empreendimento na região por meio da avaliação de impactos 
ambientais, sendo respectivamente: 

CAPÍTULO II – INFORMAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo são apresentadas informações gerais referentes ao objeto do licenciamento, aos 
dados do empreendedor (proponente do projeto) e da consultoria que elaborou o estudo 
ambiental. 

CAPÍTULO III – JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo apresentam-se as justificativas técnicas, econômicas e socioambientais, com a 
eventual importância da operação do empreendimento onde são descritas as razões que 
levaram a empresa a propor o projeto, deixando claro os benefícios econômicos, sociais e 
ambientais da implantação do empreendimento. 

CAPÍTULO IV – ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

São apresentadas informações e ponderações a respeito das alternativas tecnológicas e 
locacionais do empreendimento.  

Para as alternativas tecnológicas é apresentada análise comparativa para cada uma das 
alternativas viáveis das estruturas e principais equipamentos previstos no projeto, suas 
vantagens e desvantagens, considerando os aspectos técnicos, ambientais e económicos. 

Em relação às alternativas locacionais utiliza-se matriz comparativa das interferências 
ambientais, integrando os meios físico, biótico e socioeconómico e indicando a magnitude de 
cada aspecto considerado.  

Ainda, conforme a Resolução CONAMA 01/86 (Artigo 5º, inciso 1), as alternativas propostas 
são confrontadas com a hipótese de não execução do projeto, apresentando um prognóstico 
sucinto para a situação de não implantação do empreendimento. 

CAPÍTULO V – ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Neste capítulo é avaliada a compatibilidade ambiental do empreendimento com as diversas 
instruções legais, especialmente as relativas às atividades a serem desenvolvidas e as 
restrições ambientais da região de intervenção. 
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Têm destaque especial o sistema institucional do Setor de Energia, o SISNAMA, os aspectos 
institucionais diretamente ligados ao licenciamento do empreendimento, as diretrizes gerais 
das Áreas Protegidas, a legislação aplicável à proteção dos recursos naturais (água, ar, solo, 
flora e fauna), bem como as diretrizes e princípios que preconizam a melhoria da qualidade de 
vida, de modo a permitir uma adequada caracterização da compatibilidade do empreendimento 
com a legislação pertinente. 

CAPÍTULO VI – COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

O capítulo VI pretende avaliar a compatibilidade do empreendimento com os planos, 
programas e projetos governamentais e privados propostos e em implantação na área de 
influência, observando as esferas municipal, estadual e federal, bem como projetos públicos e 
privados propostos e em implantação e sua compatibilidade. Têm evidência os Planos e 
Programas de Ordenamento Territorial e Ambiental, incluindo Planos dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, das Unidades de Conservação e Área de Proteção de Mananciais e os Planos 
Diretores de Uso dos municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão. 

CAPÍTULO VII – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo são apresentadas todas as informações sobre o empreendimento, destacando-
se: descrição das etapas de construção e montagem, disposição dos resíduos e efluentes, 
entre outros. São destacadas as atividades pertinentes da fase de implantação e da fase de 
operação. 

CAPÍTULO VIII – ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

São identificadas as áreas de influência adotadas no EIA, acompanhadas de sua 
representação gráfica e justificativa de adoção. 

CAPÍTULO IX – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Considerando-se as áreas de influência definidas para o estudo em questão, com base nas 
diretrizes traçadas na legislação ambiental e no Termo de Referência, são descritos os 
aspectos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico, base para a compreensão dos 
impactos ambientais potenciais negativos e positivos. A avaliação dos impactos  

CAPÍTULO X – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Com base nas características do empreendimento e do meio onde está inserido, são avaliados 
os impactos socioambientais positivos e negativos para o empreendimento proposto. Para 
cada impacto ambiental identificado são apresentadas as medidas mitigadoras e de controle, 
bem como as de caráter preventivo. A avaliação é dividida entre as fases de Planejamento, 
Implantação e Operação. 

CAPÍTULO XI – MEDIDAS E PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E 
COMPENSAÇÃO 

Este capítulo apresenta os Programas Ambientais que visam aumentar a viabilidade do 
empreendimento em relação aos requisitos legais e anseios da comunidade, de forma que sua 
implantação e operação, embora implicando alterações no meio ambiente, seja adequada e 
compatível com desenvolvimento sustentável da região. 
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CAPÍTULO XII – PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Programa apresentado em atendimento à Lei Federal nº 9.985/00, e ao Decreto nº 4.340, 
alterado pelo Decreto nº 6.848/09, trazendo a proposta de compensação ambiental para os 
impactos não mitigáveis, contemplando metodologia e justificativas que visem fundamentar os 
critérios para o cálculo da compensação ambiental em unidades de conservação, em 
consonância com as decisões da Câmara de Compensação Ambiental: CCA da Secretaria do 
Meio Ambiente - SMA. 

CAPÍTULO XIII – CONCLUSÕES 

Este capítulo traz as conclusões da análise do processo, objetivando subsidiar a deliberação 
final pelo Órgão Ambiental. 

CAPÍTULO XIV – EQUIPE TÉCNICA 

É descrita a equipe técnica envolvida nos trabalhos, juntamente às ARTs dos profissionais.  

CAPÍTULO XV – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

É apresentada, dentro das normas vigentes, a bibliografia utilizada para elaboração dos 
estudos. 

ANEXOS 

Os estudos apresentados nos anexos, como o Estudo Arqueológico e o Estudo de Análise de 
Risco, são importantes na avaliação de impactos ambientais e, embora sejam apresentados na 
íntegra em volumes anexos, partes dos mesmos permeiam o EIA/RIMA, especialmente o 
diagnóstico ambiental e a avaliação de impactos. 

A Figura I-1 apresenta a localização do empreendimento em ilustração sobre carta topográfica 
IBGE. 

  

Página: 83



!A

!A
!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

Reservatório do
 Rio Pequeno

Reservatório
Billings

Reservatório
Rio das Pedras

Área de Medição
e Regulagem

3

1

5
4

2

4

5

6

7

8

9

3
2

1

10

11
1213

14

344000

344000

346000

346000

348000

348000

350000

350000

352000

352000

354000

354000

356000

356000

73
56

00
0

73
56

00
0

73
58

00
0

73
58

00
0

73
60

00
0

73
60

00
0

73
62

00
0

73
62

00
0

73
64

00
0

73
64

00
0

73
66

00
0

73
66

00
0

73
68

00
0

73
68

00
0

- Traçado da Dutovia (COMGÁS)
- Imagem de satélite Esri, DigitalGlobe de 30/7/2017

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
SOBRE CARTAS IBGE

A3

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:

ESCALA GRÁFICA:

DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

ELABORADO POR:

DATA:ESCALA:

REV:

FIGURA Nº FOLHA: TAMANHO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CUBATÃO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Dezembro/2018
1/1

0

LEGENDA 

I-1
Renata Melo

1:50.000

SP

PR

MS MG

RJ

Oceano Atlântico

LOCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

±

0 1 2 30,5 km

Dutovia

Esta representação está integralmente inserida na área 
de domínio do Parque Estadual da Serra do Mar

REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Área de Medição e Regulagem

Área de Válvula

!A Quilometragem da Dutovia

Limite Municipal

Página: 84



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. II-1 

 

II INFORMAÇÕES GERAIS 

II.1 OBJETO DO LICENCIAMENTO 

O Objeto deste licenciamento compreende a instalação de um gasoduto interligando a Baixada 
Santista à Região Metropolitana de São Paulo, mais precisamente entre Cubatão, recebendo o 
insumo do projeto Reforço da Infraestrutura de Suprimento de Gás da Baixada (Processo 
CETESB IMPACTO nº 251/2016) e São Bernardo do Campo, interligando-se ao projeto de 
reforço da RETAP - Rede Tubular de Alta Pressão, já implantado.  

A dutovia será construída com dutos de 20’’ de diâmetro, terá aproximadamente 15 km de 
extensão e operará com pressão de 75 bar. Este empreendimento visa o escoamento do gás 
natural novas fontes de suprimento, ampliando a capacidade de abastecimento do Estado de 
São Paulo e assegurando a garantia de suprimento e continuidade das operações da empresa, 
além de atender as necessidades de abastecimento do Parque Térmico de Pedreira.  

II.2 EMPREENDEDOR 

A empresa requerente no âmbito do processo de licenciamento ambiental do projeto é a 
Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS. Os dados do empreendedor estão listados 
abaixo: 

 Razão social: Companhia de Gás de São Paulo 

 Nome fantasia da empresa: COMGAS 

 CNPJ: 61.856.571/0006-21 

 Endereços: Rua Capitão Faustino de Lima, 134 – Brás – São Paulo – CEP 03040-030 

 Nome do representante legal: Patrícia Mazzante Nascimento Crevilaro 

 Telefone do representante legal: +55 11 3325 6231/ 11 96845 4831 

 E-mail do representante legal: pnascimento@comgas.com.br /                       
licencasambientais@comgas.com.br 

 Pessoa para contato: Patrícia Mazzante Nascimento Crevilaro 

 Telefone da pessoa para contato: +55 11 3325 6231/ 11 96845 4831 

 E-mail da pessoa para contato: pnascimento@comgas.com.br 

II.3 EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

Fundada em 1997, a Mineral Engenharia e Meio Ambiente é uma empresa de consultoria 
especializada na viabilização ambiental de atividades empresariais. 

Atuando com equipe própria e empresas parceiras, desde sua fundação, a Mineral vem 
desenvolvendo projetos e estudos de Licenciamento Ambiental, Gestão Ambiental, 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social para empresas dos mais diversos segmentos, com 
o objetivo de orientar e assessorar seus clientes na melhor forma de implantar e operar suas 
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atividades, atendendo às necessidades atuais de proteção e preservação do meio ambiente. 
Os dados da empresa responsável pelo estudo ambiental estão abaixo: 

 Razão social: Mineral Engenharia e Meio Ambiente 

 Nome fantasia da empresa: Mineral Engenharia e Meio Ambiente 

 CNPJ: 02.761.715/0001-92 

 Endereços: Avenida Vital Brasil 177, conj. 804, Butantã - São Paulo/SP, CEP: 05503-001 

 Nome do representante legal: Eng. Ricardo M. Simonsen 

 Telefone do representante legal: + 55 11 3087-4420 

 E-mail do representante legal: simonsen@mineral.eng.br 

 Coordenador do estudo: Guilherme Klaussner 

 Telefone do coordenador do estudo: + 55 11 3087-4420 

 E-mail do coordenador do estudo: guilherme@mineral.eng.br 
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III JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O presente capítulo oferece um conjunto dos aspectos mais relevantes que justificam a 
realização do empreendimento, desde um histórico da produção e do transporte do gás 
regionalmente, até as necessidades de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – 
RMSP. 

De forma geral o reforço da distribuição de gás natural entre a Baixada Santista e a Região 
Metropolitana de São Paulo - RMSP – apoia-se na necessidade de reforçar o sistema de 
abastecimento de gás na RMSP para atendimento, com segurança e confiabilidade, às 
crescentes demandas de diversos segmentos dessa região: industrial; abastecimento veicular; 
termogeração; cogeração; residencial e comercial. 

A Comgas é a maior distribuidora de gás natural do Brasil, com mais de 1,8 milhão de clientes 
no estado de São Paulo.  Com fornecimento ininterrupto e atendimento 24h, abastece com gás 
natural os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos 
de cogeração e fornecer gás para usinas de termogeração. 

São mais de 16 mil quilômetros de rede de distribuição em 88 municípios, na área de 
concessão da empresa, que inclui: a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, a Região 
Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. Juntos, esses territórios 
representam aproximadamente 27% do PIB Brasileiro e 30% do gás distribuído no Brasil. 

III.1 COMGÁS EM NÚMEROS 

 Maior distribuidora de gás natural do Brasil. 

 Mais de 1,8 milhão de clientes. 

 Concessão abrange 177 cidades com 88 já atendidas. 

 16 mil quilômetros de rede de distribuição em 88 municípios. 

 Cerca de 1.000 colaboradores diretos e 3.000 indiretos, baseados em São Paulo, 
Campinas, Santos e São José dos Campos. 

Ao longo de seus 145 anos de história, a Comgás vem trazendo modernidade e conforto para 
todos os seus clientes no Estado de São Paulo. 

 1872: A companhia inglesa San Paulo Gas Company começa a explorar a concessão dos 
serviços públicos de iluminação de São Paulo. 

 1912: A canadense Light assume o controle acionário da San Paulo Gas Company. 

 1959: Depois de 87 anos a empresa é nacionalizada e passa a se chamar Companhia 
Paulista de Serviços de Gás. 

 1968: Com a nacionalização, a companhia passa a ser administrada pelo município, 
recebendo o nome de Companhia Municipal de Gás (Comgás). 

 1974: O nome da empresa é novamente reformulado para Companhia de Gás de São 
Paulo, mas mantém a sigla Comgás. 
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 1984: Controle acionário da empresa passa para a estatal Companhia Energética de São 
Paulo (Cesp). 

 1999: Após um leilão, o controle acionário da empresa é arrematado pelo consórcio BG 
Group/Shell, duas das maiores empresas de energia do mundo. 

 2012: Cosan adquire 60,1% do capital social da Comgás da BG Group. 

 2013: investimento de R$852 milhões no ano, com destaque para a inauguração do Retap 
(Reforço da Rede de Alta Pressão).  

 2015: Comgás ultrapassa a marca de 1,5 milhão de clientes. 

 2016: Empresa reposiciona sua marca e passa a usar novo logo. 

 2017: Cosan passa a deter 79,9% do capital da empresa. 

Mais do que uma distribuidora de gás natural, a Comgas é hoje uma empresa de soluções e 
serviços em energia, com o compromisso que vai além do fornecimento de gás natural 
encanado, uma fonte de energia que proporciona conforto, praticidade, desempenho, 
produtividade e viabilidade ambiental. A Comgas trabalha para ser a melhor alternativa 
energética para as pessoas, as empresas e a sociedade, oferecendo serviços e soluções que 
antecipam o futuro. 

Em 2017, o volume total de gás natural distribuído ao mercado alcançou a marca de 4,293 
milhões de m3, desse total, 1,532 milhões de m³ são referentes à termogeração.  

De forma geral a ampliação da infraestrutura do sistema de distribuição de gás natural apoia-se 
na necessidade de reforçar o sistema de abastecimento de gás entre a Baixada Santista e a 
RMSP para atendimento, com segurança e confiabilidade, às crescentes demandas de 
diversos segmentos do Estado de São Paulo. 

III.2 O CENÁRIO PAULISTA 

No Brasil, a produção de Líquido de Gás Natural (LGN) foi de 40,5 milhões de barris, 14,5% 
maior que a de 2016. Destaca-se a elevação de 80,5% da produção do Estado de São Paulo, 
que se manteve pelo segundo ano consecutivo como o maior produtor nacional (BRASIL, 
2018). A Principal origem do LGN em São Paulo é o pré-sal, que por sua vez, teve crescimento 
de produção de 25,7% em 2017, atingindo 18,2 bilhões de m³, representando 45,3% da 
produção total. 

O sistema de distribuição de gás natural no estado de São Paulo é dividido em três 
companhias: a Gás Brasiliano Distribuidora, a Gás Natural Fenosa e a Comgás, vide Figura 
III.2-1. Este formato foi definido com o objetivo de garantir que a expansão de rede no Estado 
de São Paulo se desse de forma uniforme, e não concentrada em torno da capital paulista. 
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Figura III.2-1 – Mapa das áreas de concessão do Estado de São Paulo 

 
Fonte: Comgás. 

Considerando a área de concessão da Comgás, conforme indicado anteriormente, a região é 
responsável por cerca de 27% do PIB nacional, abrigando as regiões metropolitanas de São 
Paulo, Baixada Santista, Campinas e do Vale do Paraíba. 

Tendo em vista a relevância deste mercado dentro do contexto nacional, o Plano Paulista de 
Energia 2020, do Conselho Estadual de Políticas Energéticas (CEPE), descreve o gás natural 
como um insumo energético estratégico para o Estado de São Paulo, indicando a proximidade 
das reservas do Pré-Sal, a infraestrutura existente e prevista de escoamento e o fato de São 
Paulo representar o maior mercado consumidor do país como fatores favoráveis para o 
desenvolvimento do segmento do gás natural. 

III.3 JUSTIFICATIVA PARA O REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA – RMSP 

A Comgas possui atualmente uma infraestrutura para distribuição de gás que interliga o 
Planalto a Baixada Santista com capacidade de, no máximo, de 1,5MMm3/dia. No entanto, a 
empresa vem estudando alternativas de suprimento de gás via Gás Natural Liquefeito - GNL 
para ampliar as atuais fontes de suprimento ao Estado de São Paulo, além de vislumbrar 
alternativa de escoamento de gás natural do pré-sal da Bacia de Santos e pós-sal 
incrementando assim o volume a ser disponibilizado para o Estado de São Paulo e outros.  

Para tanto, se faz necessário ampliar a infraestrutura de distribuição de gás natural, levando a 
Comgás a estudar a implantação de um gasoduto com aproximadamente 15 km, com diâmetro 
de 20”, operando a 75bar com capacidade para distribuir 14MMm3/dia adicionais de gás 
natural. 
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Tal aumento de suprimento e a consequente necessidade de implementar-se este reforço da 
infraestrutura de distribuição também é parte da obrigação regulatória da Comgás, acordada 
com Estado de São Paulo através da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo – ARSESP. 

III.3.1 JUSTIFICATIVA ECONÔMICA 

Com o crescimento da demanda energética nacional, mostra-se necessário incrementar a 
oferta de gás natural no país. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027, 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo final de energia no Brasil deve crescer 
de 260 Mtep/ano (2017) para 326 Mtep/ano (2027). Sendo assim, considerando que a 
participação do gás natural na matriz energética de 2017 e a participação estimada para 2027 
são de 7,4% e 7,6%, respectivamente, a previsão é de um aumento de 5,5 Mtep na demanda 
de gás natural nacional. 

Figura III.3.1-1 – Consumo final de energia por fonte em Milhões de Toneladas Equivalentes de Petróleo 

(Mtep) 

 
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 (EPE). 

Consequentemente, como a oferta nacional não é suficiente para atender a demanda em sua 
totalidade, deve ser importado volume adequado às previsões de consumo. De acordo com 
relatório do Ministério de Minas de Energia (MME), no ano de 2018 foram importados em 
média 32 MM m³/dia de gás natural, sendo que o GNL tem participação relevante para 
adequação da oferta aos picos de demanda. 
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Figura III.3.1-2 – Oferta de Gás Natural. Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás 

Natural – MME set/2018 

 
 

Como se pode observar no gráfico acima, a maior parte do gás importado atualmente no Brasil 
é proveniente da Bolívia, sendo transportado pelo gasoduto GASBOL. Entretanto, esta fonte de 
suprimento apresenta um risco de disponibilidade devido ao término dos contratos atuais, como 
por exemplo: 

 O contrato de transporte de Gás TCQ Brasil, com capacidade de transporte contratada de 
18,08 milhões de m³/dia e com prazo de vigência do contrato expirando em 31/12/2019. 

 O contrato de transporte de Gás TCX Brasil, com capacidade de transporte contratada de 6 
milhões de m³/dia e com prazo de vigência do contrato expirando em 31/12/2021. 

Neste caso, o GNL passa a se mostrar não só como fonte para atender aos picos de demanda, 
mas também como uma alternativa para garantir a segurança de suprimento ininterrupto de 
gás natural, justificando a implantação de um novo terminal de importação deste energético no 
estado de São Paulo. 

No entanto, não basta construir um novo terminal, pois é necessário adequar a rede de 
distribuição para suportar o recebimento desta nova oferta. O projeto de reforço discutido neste 
EIA se mostra como a solução para distribuir este novo volume de gás não só na Baixada 
Santista, mas também na Região Metropolitana de São Paulo. 

III.3.2 JUSTIFICATIVA SOCIOAMBIENTAL 

Apesar de ser um combustível fóssil, o gás natural representa a alternativa mais sustentável 
para reduzir a dependência energética de fontes poluentes como petróleo e carvão, principais 
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responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa (GEE). Este combustível tem aumentado 
sua participação na matriz energética do Brasil e do mundo, figurando nas próximas décadas 
como uma energia de transição para a chamada “economia verde”: uma opção com oferta 
disponível, economicamente viável e ambientalmente sustentável. 

Segundo dados do IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, as emissões 
do gás natural são as menores dentre os combustíveis fósseis, vide Tabela III.3.2-1. 

Tabela III.3.2-1 – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – Diretrizes para os inventários 

nacionais de gases de efeito estufa – IPCC/ 2006 nível 1 

Tipo de combustível Fator de emissão (t CO2/t) 

Petróleo (óleo cru) 3,11685 

Gás natural 2,61934 

Carvão vapor 1,16791 

Carvão metalúrgico nacional 2,63087 

Lenha 1,44741 

Bagaço de cana 0,88795 

Lixivia 1,13624 

Óleo diesel 3,11997 

Óleo combustível 3,09436 

Gás liquefeito de petróleo 2,91997 

Nafta 3,24824 

Querosene 3,11726 

 

Além disso, por ser composto principalmente de metano (CH4), o gás natural proporciona não 
só baixas emissões de CO2, mas também reduções significativas nas emissões de óxidos de 
enxofre (SOx) e material particulado, justificando a utilização deste energético para minimizar 
impactos ambientais. 

III.3.3 JUSTIFICATIVA LOCACIONAL 

Com o advento dos projetos para incremento da oferta de gás natural por meio de importação 
de GNL e escoamento de gás rico do Pré-Sal, torna-se necessário adequar a rede de 
distribuição existente, de forma que seja possível entregar o gás natural que chega à Baixada 
Santista à parcela do mercado consumidor da Região Metropolitana de São Paulo. 

Considerando que o local de recebimento desta nova oferta de gás natural será em Cubatão, 
torna-se inevitável um traçado de subida da Serra do Mar. Foi concebido o traçado de rede que 
minimiza não só a extensão de tubulação a ser construída, mas também os impactos 
ambientais inerentes do projeto, ao utilizar-se ao máximo de estruturas já implantadas. 
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V ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais normas ambientais relevantes e 
pertinentes ao empreendimento, em âmbito federal, estadual e municipal, a se observar 
durante seu processo de licenciamento prévio, implantação e operação, permitindo um melhor 
entendimento entre os principais dispositivos legais ambientais vigentes e sua incidência sobre 
o empreendimento.  

É imprescindível o conhecimento prévio de toda a regulamentação aplicável no âmbito do 
processo de licenciamento e elaboração de um EIA/RIMA. Isto porque, este estudo atua como 
instrumento orientador não apenas dos estudos específicos, como também, e principalmente, 
para embasamento da proposição das ações de gestão e da elaboração de programas 
ambientais, uma vez que a regulamentação aplicável define as atribuições, os prazos e as 
responsabilidades de todos os atores envolvidos neste processo, assim como os parâmetros e 
padrões de referência. Por fim, e não menos importante, o estudo da legislação incidente 
orienta o empreendedor e sua equipe de engenharia no desenho do projeto pretendido. 

Apresentam-se a seguir as normas aplicáveis em âmbito federal, estadual e municipal 
agrupadas por tema. 

V.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO 

O projeto objeto deste estudo, intitulado Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região 
Metropolitana de São Paulo, sob responsabilidade da Comgás, compreende a instalação de 
um gasoduto, de aproximadamente 15 km de extensão, interligando a Baixada Santista à 
Região Metropolitana de São Paulo, mais precisamente entre Cubatão-, recebendo o insumo 
do projeto Reforço da Infraestrutura de Suprimento de Gás da Baixada (Processo CETESB 
IMPACTO nº 209/2017) - e São Bernardo do Campo, interligando-se ao projeto de reforço da 
RETAP - Rede Tubular de Alta Pressão, já implantado.  

Importante destacar alguns pontos referentes à implantação desse duto de modo a direcionar a 
indicação das normas que nortearão o empreendedor: 

 Haverá intervenção no Parque Estadual da Serra do Mar - PESM e respectiva sua Zona de 
Amortecimento assim como no Parque Ecológico do Caminho do Mar, em Cubatão. 

 O empreendimento está parcialmente inserido na Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (APRM-B) definida pela Lei 
Estadual 13.579/09 (regulamentada pelo Decreto Estadual 55.342/10 e harmônica com a 
Lei Estadual 9.866/97), cuja legislação incidente será abordada adiante. 

 O empreendimento localiza-se nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 
UGRHI do Alto Tietê (UGRHl-6) e Baixada Santista-(UGRHl-7). 

 Não foram localizadas áreas indígenas próximas ao traçado, entretanto, foi localizada uma 
comunidade indígena no âmbito da área de influência indireta do meio socioeconômico. 

 A área do empreendimento não possui património espeleológico, conforme a resolução 
CONAMA 347/2004 alterada pelas Resoluções CONAMA n° 347/2004 e nº 378/2006, e 
também não interfere com áreas de comunidades quilombolas. 
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Este Estudo de Impacto Ambiental - EIA pretende dar continuidade ao processo de 
licenciamento ambiental (CETESB IMPACTO nº 209/2017) e foi elaborado com base no Termo 
de Referência emitido em 12/04/2018 constante do Parecer Técnico nº 051/18/IE, apresentado 
no Anexo 1 deste EIA. 

Os diplomas legais selecionados tratam da proteção ao meio ambiente e do processo de 
licenciamento ambiental, incluindo aspectos mais específicos como a proteção à fauna, à flora 
e aos recursos naturais, legislação reguladora da poluição em suas diversas formas e 
legislação relacionada, além de normas relativas aos recursos hídricos, Áreas de Preservação 
Permanente e Unidades de Conservação. 

V.2  COMPETÊNCIA PELO EMPREENDIMENTO 

A competência pelo licenciamento ambiental de um projeto é determinada pela Lei 
Complementar nº 140/201. Esta norma altera a Lei n° 6.938/81, estabelecendo procedimentos 
visando harmonizar as ações administrativas de modo a evitar a sobreposição de atuação 
entre os entes federativos. Os artigos 7°, 8° e 9° estabelecem, respectivamente, as ações 
administrativas da União, Estados e Municípios. 

Considerando as características desse empreendimento - instalação de um gasoduto, de 
aproximadamente 15 km de extensão, interligando a Baixada Santista à Região Metropolitana 
de São Paulo - o licenciamento ambiental em questão, nos termos da norma acima 
mencionada, é de competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo 
(SMA), reorganizada pelo Decreto Estadual nº 54.653/09, através da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB), criada pela Lei Estadual nº 118/73, reorganizada pela Lei 
Estadual nº 13.542/09. 

Outra norma a ser observada é a Resolução CONAMA nº 237/97, posto que veio regulamentar 
diversos aspectos relativos ao processo de licenciamento, definindo, entre outros, os 
empreendimentos que devem ser objeto do processo de licenciamento ambiental. Esta norma 
apresenta, em seus artigos 5º e 10º, algumas outras obrigatoriedades para o licenciamento, 
nos quais devem se manifestar as Prefeituras dos municípios da Área de Influência do 
empreendimento (Cubatão e São Bernardo do Campo), através de Certidões que atestem a 
conformidade do projeto frente à legislação municipal de uso e ocupação do solo (Anexo 2), 
assim como as manifestações dos órgãos ambientais municipais que devem emitir 
Manifestação Técnica acerca do projeto. Importante destacar que as manifestações das 
administrações municipais devem observar o disposto na Resolução SMA 22/09 no que 
respeita a validade das certidões e manifestações técnicas a serem emitidas. Na hipótese de 
não constarem os prazos de validade nas certidões, o órgão licenciador aceitará como válidas 
as certidões expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data do 
pedido da licença respectiva (artigo 1º, § 2º). 

Ademais, a Lei Estadual 13.579/09, que define a Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B, e dá outras providências, 
também direciona o licenciamento do empreendimento para a SMA, conforme prevê o 
Parágrafo 1º do Artigo: “são atividades de comércio e serviços consideradas potencialmente 
poluidoras e objeto de licenciamento pelo órgão ou entidade estadual competente, dentre 
outras, as seguintes: (...) 10 – dutos e gasodutos”. (g.n.)  
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V.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

Apresentam-se, em primeiro lugar, referências a normas federais. Em seguida, foram 
colocadas normas estaduais de São Paulo. Por último, apresentam-se referências à legislação 
pertinente dos municípios da Área de Influência, Cubatão e São Bernardo do Campo posto que 
o gasoduto será implantado nestes municípios do Estado São Paulo.  

V.3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

V.3.1.1 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a importância de um meio ambiente equilibrado 
como condição essencial de vida e bem estar à população (artigo 225). Destacam-se outras 
normas, ora tratadas neste capítulo, e ainda diplomas mais específicos, como as Resoluções 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).  

Com a mesma temática da Lei Federal nº 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes 
Ambientais, o Decreto Federal nº 6.514/08 (alterado e acrescido pelo Decreto nº 6.686/08) 
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o 
processo administrativo federal para apuração destas infrações.  

A Resolução CONAMA nº 001/86 estabeleceu critérios básicos e diretrizes gerais para a 
Avaliação de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), criada pela Lei Federal nº 6.938/81, que também instituiu o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA). E, por fim, em 1997, a mencionada Resolução CONAMA nº 237 que 
regulamentou diversos aspectos relativos ao processo de licenciamento. 

V.3.1.2 ESPECIFICIDADES LEGAIS DO TRANSPORTE DE GÁS NATURAL EM DUTOS 

O empreendimento tem como fundamentos legais que devem ser observados pelo 
empreendedor e por todos os entes federados, os termos da Lei Federal 9.478/97 que trata da 
Política Energética Nacional bem como das atividades relativas ao monopólio do petróleo e 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e suas 
alterações advindas  Lei Federal nº 12.351/10.  

Importante destacar a Lei Federal nº 11.909/2009, Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 
7.382/2010, que dispõe sobre as atividades relativas especificamente ao transporte de gás 
natural bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, 
regaseificação e comercialização de gás natural. Ambos os dispositivos legais preveem o 
detalhamento da regulamentação da indústria do gás natural, tanto pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) quanto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

Destacam-se, na Lei do e Gás e respectivo Decreto regulamentador, o procedimento para a 
utilização de faixas a serem utilizadas para a implantação de gasodutos:  

§ 4º Poderá ser delegada à ANP a competência para declarar a utilidade 

pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, 

das áreas necessárias à implantação dos gasodutos concedidos ou 

autorizados e de suas instalações acessórias (Lei Federal nº 11.909/2009). 

Art. 5º Fica delegada à ANP competência para declarar a utilidade pública, 

para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas 
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necessárias à implantação dos gasodutos concedidos ou autorizados e das 

suas instalações acessórias (Decreto n° 7.382/2010). 

Com isso, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) iniciou, no ano de 2011, o processo de 
regulamentação da Lei do Gás e do Decreto n° 7.382/2010. E, por meio da Resolução ANP nº 
44/2011, regulamentou os procedimentos gerais para a declaração de utilidade pública das 
áreas necessárias à implantação dos gasodutos dos procedimentos gerais para instrução de 
processo com vistas à declaração de utilidade pública das áreas necessárias à exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e de 
terminais, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa. 

V.3.1.3 FLORA, FAUNA, ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

V.3.1.3.1 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

A Lei Federal nº. 12.651/2012 (e alterações dadas pela Lei nº. 12.727/2012) merece destaque 
posto que estabelece no artigo 4° a definição de Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura. 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura. 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura. 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura. 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros. 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros. 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento.  
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IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive. 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão. 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir 

da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 

elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação. 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 

de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 

encharcado.                       

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais.       

§ 2º (Revogado).                      

§ 3º (VETADO). 

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos 

incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, 

salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama.                       

 § 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 

trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e 

sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período 

de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas 

áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e 

seja protegida a fauna silvestre. 

§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas 

áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da 

aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que: 

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 

recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 

norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. 
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II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão 

de recursos hídricos. 

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. 

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.                      . 

§ 7º (VETADO). 

§ 8º (VETADO). 

As Resoluções CONAMA n° 302/02 e nº 303/02 substituíram a Resolução CONAMA nº 004/85 
e estabelecem os critérios para definição das APPs. A Resolução CONAMA nº 369/06 
estabelece critérios de uso dessas áreas: “os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente”. Especial destaque deve ser dado ao artigo 
2º desta Resolução, já que nele estão previstos as possibilidades de utilização de APP. Para o 
caso em tela a previsão legal está definida na alínea “b” do artigo 2° desta Resolução: 

Art. 2° O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção 

ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada 

mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os 

requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e 

municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-

Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, 

nos seguintes casos: 

I - utilidade pública: 

[...] b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos 

de transporte, saneamento e energia [...]. 

V.3.1.3.2 Flora 

Quanto à utilização, proteção e compensação da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 
deve ser observada a Lei Federal nº 11.428/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/08, que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Relaciona-
se também a Resolução CONAMA nº 010/93, que estabelece parâmetros básicos para análise 
de seus estágios de sucessão. Ainda nesse recorte, deve ser observada a Resolução 
CONAMA nº 001/94 para a efetiva caracterização do diagnóstico da biota frente à existência 
eventual de vegetação primária e critérios para se evitar alterações significativas nas 
características originais da estrutura da espécie. A Resolução CONAMA n° 388/07 deve ser 
também observada uma vez que “Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a 
vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da 
Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4o § 1o da mencionada Lei n°11.428/06". Há ainda 
a Resolução CONAMA nº 278/01, regulamentada pela Resolução CONAMA nº 317/02, que 
dispõe sobre o corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata 
Atlântica. Também é relevante a Instrução Normativa MMA 006/08, que divulga e reconhece a 
Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. 
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V.3.1.3.3 Fauna 

Quanto à fauna, é importante destacar a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção, anexa à Portaria MMA nº 444/14, a Lista Oficial das Espécies de 
Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção e Sobrexplotados ou Ameaçados de 
Sobre-explotação, anexa à Portaria MMA nº 445/14 (alterada pela Portaria nº 98/15 e pela 
Portaria nº163/15), assim como a Portaria 443/2014 que reconhece como espécies da flora 
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Flora Ameaçadas de Extinção", anexo da Portaria. Estas normas servem de parâmetro para a 
avaliação de impacto frente ao diagnóstico ambiental. 

No mesmo diapasão, importante trazer a Instrução Normativa MMA 02/15 que trata da 
supressão de vegetação e a captura, o transporte, o armazenamento, a guarda e manejo de 
espécimes da fauna, no âmbito do licenciamento ambiental de que trata o art. 10 da Lei nº 
6.938/81, e da supressão de vegetação em caso de uso alternativo do solo conforme definido 
pelo inciso VI, do art. 3º, da Lei nº 12.651/12, que envolvam espécies constantes das Listas 
Nacionais Oficiais de Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas de Extinção, publicadas por 
meio das mencionadas Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014. 

Destaca-se, também, o artigo 3º da Resolução CONAMA nº 303/02, em seus Incisos XIII e XIV, 
que as APPs, dentre outras características, são, respectivamente: “locais de refúgio ou 
reprodução de aves migratórias; os locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna 
ameaçados de extinção que constem em lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual 
ou Municipal”. 

V.3.1.3.4 Unidades de Conservação (UCs) 

As UCs foram criadas pela Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), e são definidas como espaços territoriais e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2º, I, Lei nº 9.985/00). 

Assim, Unidades de Conservação são áreas protegidas que, por suas características físicas, 
biológicas e socioculturais, merecem receber um tratamento diferenciado do Estado por meio 
de regimes especiais de administração, mediante um manejo adequado. 

São diversas as finalidades das UCs, dentre elas a preservação da diversidade biológica, a 
proteção de monumentos naturais e belezas cênicas, a promoção da pesquisa científica, da 
educação ambiental e do turismo ecológico. 

Diante da existência de objetivos diversos de conservação, foi necessário criar tipos diversos 
de Unidades de Conservação. Daí surgiu o conceito de Sistema de Unidades de Conservação, 
entendido como o conjunto organizado de áreas naturais protegidas na forma de UCs que, 
planejado, manejado e administrado como um todo, é capaz de viabilizar os objetivos nacionais 
de conservação. 

A lei do SNUC dividiu as unidades de conservação em dois grupos com características 
específicas: (i) unidades de proteção integral, que incluem: a Estação Ecológica, a Reserva 
Biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre; e (ii) 
unidades de uso sustentável, que incluem: a Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante 
Interesse Ecológico, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna, a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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Em relação às zonas de amortecimento, a Lei do SNUC as define como sendo o entorno de 
uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 
restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade 
(art. 2º, XVIII).  

Os limites da zona de amortecimento poderão ser definidos no ato de criação da unidade ou 
posteriormente (art. 25, §2º, Lei nº 9.985/00). Além dos limites, o plano de manejo da Unidade 
de Conservação conterá normas específicas, regulamentando a ocupação e o uso dos 
recursos da sua zona de amortecimento (art. 25, §1º, Lei nº 9.985/00). 

A Resolução CONAMA nº 428/2010 (alterada pela Resolução CONAMA dispõe, no âmbito do 
licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração 
da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA. Está 
previsto no art. 1º, §2º, que, durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação da 
Resolução (20/12/2010), o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja 
estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput do art. 1º, com exceção de 
RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. Importante 
destacar que o prazo de cinco anos mencionados na norma foi alterado, tendo sido prorrogado, 
pela Resolução CONAMA n° 473/15 que passou a vigorar a partir da publicação da Resolução 
(11/12/2015). 

Relativamente à compensação ambiental, o artigo 36 da lei do SNUC estabelece ao 
empreendedor (especificamente para projetos considerados de significativo impacto ambiental) 
o dever de apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 
Proteção Integral, em percentual a ser definido segundo o grau de impacto negativo e não 
mitigável do empreendimento e aplicado em relação aos custos totais previstos para sua 
implantação. A metodologia de cálculo para definir o valor da compensação foi estabelecida 
pelo Decreto nº 6.848/09 e o valor máximo de cobrança foi fixado em 0,5% do custo do 
empreendimento.  

Outrossim, cabe ressaltar que foi editado o Decreto nº 5.092, de 21/05/2004, estabelecendo 
que as áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios 
da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente, serão instituídas 
por portaria ministerial. Esta portaria deverá fundamentar-se nas áreas identificadas no "Projeto 
de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO" e 
serão discriminadas em mapa das áreas prioritárias para conservação e utilização sustentável 
da diversidade biológica brasileira. 

Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente editou a Portaria nº 09, de 23/01/2007, que 
reconhece as áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira, revogando a Portaria nº 126, de 27/05/2004, em função 
da revisão periódica das áreas prioritárias à luz do avanço do conhecimento e das condições 
ambientais. 

A importância do reconhecimento das áreas prioritárias se dá na medida em que esta 
classificação é utilizada para efeito da formulação e implementação de políticas públicas, 
programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal voltados à (i) 
conservação in situ da biodiversidade; (ii) utilização sustentável de componentes da 
biodiversidade; (iii) repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao 
conhecimento tradicional associado; (iv) pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; (v) 
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recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de extinção; 
e (vi) valorização econômica da biodiversidade. 

Também importante é a Lei 11.428/2006, sobre a proteção do bioma da Mata Atlântica. Apesar 
de tutelar a cobertura vegetal existente na área continental do bioma, é necessário destacar 
que a lei veda a destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou 
médio da regeneração. Ademais, de acordo com o seu art. 12, os novos empreendimentos que 
impliquem corte ou supressão de vegetação deverão ser implantados preferencialmente em 
áreas substancialmente alteradas. 

O artigo 10 da Resolução CONAMA nº 371/06 estabelece que o empreendedor deva 
apresentar no EIA/RIMA sugestões de Unidades de Conservação a serem beneficiadas ou 
criadas. Com base nesse Artigo, o Capítulo IX do presente EIA em seu item XI.2 apresenta 
informações sobre Unidades de Conservação, a fim de subsidiar a definição da destinação da 
compensação ambiental. Foram identificadas as UCs localizadas num raio de 10 km de 
distância do projeto em licenciamento. Tal levantamento se baseia em exigência prevista no 
item 9.2.3 do Termo de Referência do projeto, definido pelo Departamento de Avaliação 
Ambiental da CETESB. 

A Instrução Normativa ICMBio nº 001/09 estabelece procedimentos para a concessão de 
autorização para projetos com potencial impacto em Unidades de Conservação instituídas pela 
União, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes, sujeitos a licenciamento 
ambiental. 

E, por fim, a Portaria MMA n° 55/2014 que trata dos procedimentos para o licenciamento 
ambiental federal sujeitos à autorização ou ciência do órgão responsável pela administração de 
unidades de conservação federais. 

Conforme apresentado no Capítulo IX deste Estudo (Diagnóstico Ambiental), o 
empreendimento interferirá em duas UCs: O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e sua 
respectiva Zona de Amortecimento e Parque Ecológico do Caminho do Mar, em Cubatão.  
Desse modo, nos termos do artigo 1° da mencionada Resolução CONAMA n° 428/10, estas 
UCs deverão apresentar, no âmbito do processo de licenciamento, autorização do órgão 
responsável pela administração delas. 

V.3.1.4 RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DO AR E RESÍDUOS SÓLIDOS 

V.3.1.4.1 Gestão de Recursos Hídricos 

O Código de Águas foi criado pelo Decreto nº 24.643/34. A Lei Federal nº 7.663/91 determina 
que:  

A implantação de qualquer empreendimento que demande a utilização de 

recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, a execução de obras ou 

serviços que alterem seu regime, qualidade ou quantidade dependerá de prévia 

manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes 

(Artigo 9º). Dependerá de cadastramento e da outorga do direito de uso a 

derivação de água de seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo, para 

fins de utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola e outros, bem 

como o lançamento de efluentes nos corpos d’água, obedecida a legislações 

federal e estadual pertinentes e atendidos os critérios e normas estabelecidos 

no regulamento (Artigo 10). 
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A Resolução CNRH nº 109/10 (Conselho Nacional de Recursos Hídricos a quem compete 
formular a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelecer diretrizes complementares à 
sua implementação, à aplicação de seus instrumentos e à atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos-SINGREH) cria Unidades de Gestão de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União e estabelece procedimentos para 
acompanhamento dos comitês de bacia. 

A gestão nacional dos recursos hídricos é realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), 
que implementa a Política Nacional de Recursos Hídricos, articulada com órgãos e entidades 
públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(Lei nº 9.984/00). Este último, segundo o artigo 33 da Lei nº 9.433/97, é integrado pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela própria ANA, pelos Conselhos de Recursos 
Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, pelos órgãos 
públicos competentes pela gestão de recursos hídricos e pelas Agências de Água. 

V.3.1.4.2 Controle de Captação e Lançamento nos Corpos d’Água 

A Resolução CNRH 48, de 21 de março de 2005 estabelece critérios gerais para a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos e a Resolução CNRH nº 91/08 dispõe sobre procedimentos 
gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

A Resolução CONAMA nº 357/05, alterada pelas Resoluções nº 370/06, nº 398/08, nº 410/09, 
nº 430/11 e complementada pela Resolução nº 393/09, classifica em treze classes as águas 
doces, salobras e salinas, segundo seus usos preponderantes, estabelecendo os padrões de 
qualidade exigíveis e vedações de uso para cada classe. Em termos de descarga de efluentes 
líquidos devem ser observadas as condições estabelecidas na Resolução CONAMA n° 430/11. 
Para concessão de outorgas, tanto para captação, quanto para lançamento de efluentes, 
devem ser observados os usos permitidos para os recursos em questão. 

V.3.1.4.3 Qualidade do Ar 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 
qualidade do ar no território nacional, conforme previsto na Lei nº 6.938/81, a Resolução 
CONAMA nº 005/89, instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), 
o qual define padrões de qualidade do ar, bem como diretrizes para prevenção e redução da 
emissão de poluentes atmosféricos acima dos limites estipulados e ferramentas para a 
adequada gestão da qualidade do ar. 

As Resoluções CONAMA nº 003/90 e 008/90 – dispositivos legais do PRONAR – e o Decreto 
n° 59.113/2013 estabelecem padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise 
dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade atinentes a um Plano de Emergência para 
Episódios Críticos de Poluição do Ar.  

De acordo com estas normas, o órgão ambiental estadual deve monitorar a qualidade do ar, e 
fornecer diretrizes aos municípios para a adoção de padrões de qualidade e classificação de 
áreas de acordo com os níveis de emissão de poluentes atmosféricos permitidos.  

O órgão ambiental também é responsável pelo desenvolvimento de Planos para situações 
emergenciais de qualidade do ar. A Resolução CONAMA nº 382/06, complementada pela 
Resolução n° 436/11, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 
para fontes fixas. 
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Importante observar a Instrução Normativa nº 12/2010, com o qual devem ser avaliadas, no 
processo de licenciamento de todas as atividades capazes de emitir gases de efeito estufa, as 
medidas propostas pelo empreendedor com o objetivo de mitigar estes impactos ambientais, 
em atendimento aos compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre mudanças do clima. 

V.3.1.4.4 Ruído 

A emissão de ruídos, conforme a Resolução CONAMA nº 001/90, em decorrência de quaisquer 
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 
obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes 
estabelecidos nas NBR 10.151 e 10.152, Normas Técnicas da ABNT que fixam índices 
aceitáveis aos ruídos, visando ao conforto da comunidade e à proteção da saúde. 

V.3.1.4.5 Resíduos Sólidos 

Quanto aos resíduos sólidos, a Resolução CONAMA nº 313/02 especifica que no processo de 
licenciamento ambiental os resíduos gerados deverão ser objetos de controle específico.  

Já a Resolução CONAMA nº 005/93 trata especificamente do gerenciamento e tratamento de 
resíduos de serviço de saúde, especificamente para o correto procedimento ambulatorial. E a 
Resolução CONAMA n° 358/05 dispõe sobre o tratamento dos resíduos dos serviços de saúde 
de um modo mais abrangente. 

Deve ser observada, ainda, a Resolução CONAMA nº 307/02 (alterada pelas Resoluções 
n°431/2011, n°448/2012 e n°469/2015), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Devem ser submetidos, anualmente, ao órgão ambiental estadual, inventários de resíduos 
industriais, incluindo seu plano de disposição final por empresas especialmente contratadas e 
devidamente licenciadas. Entre as Normas da ABNT, deve ser observada a NBR 10.004, que 
trata da classificação dos resíduos sólidos. 

Ainda no plano nacional, os resíduos sólidos são tratados pela Lei Federal 12.305/10, que 
instituiu a Política sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à observância da PNRS as 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 
indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à 
gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

A PNRS determina que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Com objetivo de 
orientar a gestão e gerenciamento, a referida lei traz, em seu artigo 13, a classificação dos 
resíduos sólidos, quanto à origem e quanto à periculosidade: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas. 
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b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”. 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” 

e “j”. 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”. 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais. 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS. 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica. 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 

alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, 

em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

A classificação dos resíduos sólidos também é tratada na ABNT NBR 10.004/04, que dispõe 
sobre a classificação destes quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública para que possam ser gerenciados adequadamente. Esta NBR estabelece três classes 
para enquadramento dos resíduos: Classe I correspondente aos resíduos perigosos; Classe II-
A correspondente aos resíduos não inertes e a Classe II-B correspondente aos resíduos 
inertes. Apesar da PNRS apresentar classificação própria, por se tratar de norma técnica, esta 
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NBR ainda é adotada para classificação dos resíduos. Cabe ressaltar que ambas as 
classificações citadas não concorrem entre si, podendo ser utilizadas de forma complementar. 

V.3.1.4.6 Solo e Água Subterrânea 

Em relação à qualidade do solo a Resolução CONAMA nº 420/2009 dispõe especificamente 
sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 
químicas, estabelece que a proteção do solo deve ocorrer de forma preventiva e fixa diretrizes 
para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência 
de atividades antrópicas. Trata ainda de valores orientadores para verificação da qualidade do 
solo e de águas subterrâneas, uma vez que a Resolução traz também a proteção deste último 
como parte de suas disposições gerais.  

A respeito das águas subterrâneas, a Resolução n° 15/2001, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) dispõe sobre a promoção de gestão integrada dos recursos 
hídricos, o que abrange águas superficiais, subterrâneas e meteóricas.  

V.3.1.5 PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

V.3.1.5.1 Patrimônio Natural e Cultural 

Os sítios arqueológicos e pré-históricos constituem patrimônio cultural brasileiro, conforme 
determinado pela Constituição Federal (Artigo 20, Inciso X e Artigo 216), e são protegidos pela 
Lei nº 3.924/61, devendo-se observar, no processo de licenciamento ambiental, o que 
determina a Instrução Normativa n° 001/2015 IPHAN que “estabelece procedimentos 
administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe”. 

À luz desta Instrução, o IPHAN será instado, pelo órgão ambiental competente, a se manifestar 
por meio das Superintendências Estaduais ou a Sede Nacional que determinará a abertura de 
processo administrativo e tomar as providências previstas na mencionada Instrução.  

No que se refere ao disposto no artigo 3º da referida Instrução Normativa, o IPHAN se 
manifestará nos processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão 
ambiental licenciador. Tal manifestação terá como base a Ficha de Caracterização da Atividade 
– FCA ou documento equivalente, o qual deverá conter as seguintes informações: 

 Área do empreendimento em formato shapefile. 

 Existência de bens culturais acautelados na AID do empreendimento a partir de consulta ao 
sítio eletrônico do IPHAN. 

 Existência de estudos anteriormente realizados relativos aos bens culturais acautelados. 

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou documento equivalente, na forma da 
legislação vigente. 

Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar, o IPHAN determinará a abertura de 
processo administrativo, ocasião em que será definido o enquadramento do empreendimento 
quanto ao componente arqueológico, conforme previstos no art. 11 e a definição do Termo de 
Referência Específico – TRE aplicável ao empreendimento (artigo 9º, incisos II e IV). 

De acordo com o artigo 11, o TRE indicará a elaboração dos seguintes documentos: 
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I - para todos os bens acautelados de que trata esta Instrução Normativa, 

excluídos os arqueológicos, deverá ser elaborado o Relatório de Avaliação de 

Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados. 

II - para o patrimônio arqueológico passível de identificação fora de áreas 

tombadas e de seus entornos deverão ser observados os procedimentos 

descritos na tabela constante do Anexo I desta Instrução Normativa. e 

III - nos casos em que o empreendimento se localizar em áreas tombadas pelo 

Decreto Anexo II deverão considerar a preservação dos valores protegidos, 

assim como a eventual necessidade de aprofundamento das pesquisas 

arqueológicas. 

§ 1º A relação dos empreendimentos passíveis de enquadramento nos Níveis I 

a IV da tabela constante do Anexo I é a constante do Anexo II. 

§ 2º A relação constante do Anexo II é indicativa e não exaustiva, cabendo ao 

IPHAN, com base nos critérios descritos na tabela do Anexo I, estabelecer, 

quando da elaboração do TRE, as correlações necessárias a respeito da 

necessidade de enquadramento de empreendimentos cuja descrição não 

esteja explicitamente contemplada. 

§ 3º Nos casos expressamente previstos nesta Instrução Normativa, os Níveis I 

a IV da tabela constante do Anexo I poderão ser utilizados pelo IPHAN como 

parâmetro para orientar a avaliação de impacto aos bens culturais tombados, 

valorados e registrados. 

§ 4º Empreendimentos que incluam, além da intervenção principal, outras 

intervenções de caráter secundário, permanentes ou temporárias, tais como: 

canteiros de obras, vias de acessos, obras de arte, áreas de jazidas, bota-

foras, podem ser enquadrados em mais de um Nível. 

Analisando as tipologias dispostas no Anexo II da IN 01/15, o empreendimento objeto deste 
licenciamento se enquadra no tipo de n° 79, dada sua similaridade à implantação de extensão 
de duto terrestre, conferindo classificação de Nível III. Segundo o Anexo I da referida instrução 
normativa, esta classificação corresponde aos empreendimentos “de média e alta interferência 
sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada ou 
inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado”. 

Para os empreendimentos classificados como Nível III na tabela constante do Anexo I da 
Instrução, será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, cuja 
aprovação pelo IPHAN é condição prévia para a posterior elaboração do Relatório de Avaliação 
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (art. 18). 

O IPHAN emitirá a aprovação do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
por meio de portaria no Diário Oficial da União, autorizando o Arqueólogo Coordenador a 
executá-lo em campo (art. 19). 

A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser 
descrita em Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser submetido à 
aprovação do IPHAN (art. 20). Durante a avaliação do referido relatório, o IPHAN poderá exigir 
esclarecimentos, detalhamentos ou complementações aos estudos apresentados ou emitir sua 
manifestação conclusiva. 
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Segundo o artigo 28, a manifestação conclusiva do IPHAN apontará, onde couber: 

I - As ações necessárias à identificação, proteção ou resgate dos Bens 

Culturais Tombados, Valorados e Registrados e bens arqueológicos e 

mitigação ou compensação dos impactos aos referidos bens quando da 

implantação do empreendimento. 

II - Os sítios arqueológicos que serão preservados in situ. 

III - O resgate de sítios arqueológicos, quando não for viável sua preservação 

in situ e houver risco de perda de informações arqueológicas relevantes. 

Sob a óptica dos bens acautelados em âmbito federal, a manifestação conclusiva do IPHAN 
poderá: recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento; e apontar a existência de 
eventuais óbices ao prosseguimento do processo de licenciamento, indicando, quando viável, 
as medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los. 

As medidas mitigadoras, compensatórias, programas ou condicionantes previstas na 
manifestação conclusiva deverão integrar o Plano Básico Ambiental – PBA ou documento 
equivalente e ser observadas na próxima etapa do licenciamento ambiental (Licença de 
Instalação). 

O efetivo cumprimento das condicionantes, planos, programas, projetos e medidas de controle 
previstas no Plano Básico Ambiental, ou documento equivalente, serão analisados pelo IPHAN, 
CONDEPHAAT e respectivos conselhos municipais, a fim de emitir sua manifestação acerca da 
emissão de Licença de Operação. 

O Projeto de Pesquisa para a Avaliação de Impactos do Patrimônio Arqueológico – AIPA foi 
protocolizado junto ao IPHAN. O Projeto e autorização do IPHAN para realização da pesquisa 
encontram-se respectivamente nos Anexos 3 e 4 deste EIA. 

V.3.1.5.2 Educação Ambiental 

A Lei nº 9.795/99 (regulamentada pelo Decreto nº 4.281/02) instituiu a Política Nacional de 
Educação Ambiental. Seu Artigo 5º trata dos objetivos fundamentais da educação ambiental. 
Destacam-se os Incisos IV e V, que determinam, respectivamente:  

IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. 

V – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social. 

O Capítulo XI deste Estudo (Medidas Associadas) trata das medidas associadas que o 
empreendedor deve tomar. Lá se apresentam, detalhadamente, programas de educação 
ambiental norteados pelos princípios impostos pela Lei nº 9.795/99. 

V.3.1.6 USO E PARCELAMENTO DO SOLO 

A Lei Federal nº 6.766/79 trouxe disposições sobre parcelamento do solo urbano. Em 2004, a 
Lei Federal nº 10.932 alterou seu Artigo 4º, que trata da reserva de área non aedificandi, 
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referente à dutovias (inciso III), e criou o Parágrafo 3º, tratando da mesma matéria. Assim 
estabelece:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

[...] ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável 

de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação 

específica. Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a 

dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, 

observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a 

proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas 

pertinentes. 

É interessante observar que a Lei Federal nº 10.271/01 regulamentou os Artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal de 1988, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana. Isso será 
propriamente abordado em item específico sobre a legislação municipal, mais adiante. 

V.3.1.7 TERRAS INDÍGENA E QUILOMBOLAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

O Decreto Federal nº 1.141/94 (alterado pelo Decreto nº 1.479/95) dispõe sobre as ações de 
proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas. 

Os bens culturais, materiais e imateriais afro-brasileiros são reconhecidos de acordo com 
procedimentos e normas estabelecidas pela Portaria nº 038/05 da Fundação Cultural Palmares. 

O Decreto nº 6.040/07, por sua vez, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Durante os estudos para o diagnóstico ambiental, investiga-se a existência de terras indígenas 
e quilombolas e de populações tradicionais na área de influência do empreendimento. 

Poderá haver, também, a participação de órgãos intervenientes no processo de licenciamento 
ambiental na forma e condições previstas na Portaria Interministerial n° 60/2015 que trata dos 
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental, como a Fundação 
Nacional do Índio-FUNAI e Fundação Cultural Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e do Ministério da Saúde.  

V.3.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

V.3.2.1 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Lei Estadual nº 9.509/97 dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação. O processo de licenciamento ambiental foi tratado por 
diplomas como os Decretos n° 47.397/02 e nº 47.400/02. Este último regulamenta dispositivos 
da mencionada Lei nº 9.509/97. 

Embora o empreendimento não traga impacto no clima, cabe ressaltar a criação da Política 
Estadual de Mudanças Climáticas, instituída pela Lei Estadual nº 13.798/09 e regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 55.947/10. Maiores detalhes sobre a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas e sua relação com o licenciamento ambiental são tratados adiante. 
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V.3.2.1.1 Licenciamento Ambiental 

O licenciamento prévio (LP) dar-se-á no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SMA-SP), reorganizada pelo Decreto Estadual nº 54.653/09, através da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB), criada pela Lei Estadual nº 118/73 e reorganizada pela Lei 
Estadual nº 13.542/09.  

Os procedimentos para análise de EIA/RIMA foram aprovados pela Resolução SMA nº 42/94. 
Esta dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no âmbito da CETESB e 
assim estabelece: 

Artigo 5º - A solicitação de Licença Prévia - LP para atividades, obras ou 

empreendimentos considerados como potencialmente causadores de 

significativa degradação do meio ambiente deverá ser instruída por Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 

§ 1º - O processo de licenciamento de que trata o caput deve ser iniciado com 

a apresentação pelo empreendedor, do Termo de Referência - TR. 

§ 2º - Com base no Termo de Referência proposto pelo empreendedor, nas 

manifestações recebidas dos órgãos intervenientes e outras informações do 

processo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

consolidará o Termo de Referência - TR e será dada publicidade.”... 

“Artigo 7º - Após a comprovação da viabilidade ambiental do empreendimento, 

a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB emitirá a Licença 

Prévia - LP, a qual fixará seu prazo de validade. 

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Prévia - LP deverá ser, no 

mínimo, aquele estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, 

programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo 

ser superior a 5 (cinco) anos. 

Para o empreendimento em tela, dadas suas características de porte e localização e, nos 
termos da Resolução SMA 49/14, aplica-se, no licenciamento ambiental, o instrumento da 
avaliação ambiental através da apresentação ao órgão ambiental do estado de São Paulo o 
Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e 
que, para este caso, deverá seguir o Termo de Referência emitido pelo Parecer Técnico n° 
051/18/IE. 

O EIA/RIMA deverá ser realizado por técnicos habilitados, sendo que o coordenador dos 
trabalhos de cada equipe de especialistas deverá registrar o termo de Responsabilidade 
Técnica (RT) no Conselho Regional de sua categoria profissional (Art. 19, § 2°, Lei Estadual 
9.509/97), tendo em vista os potenciais impactos ambientais significativos, previstos para a 
fase de implantação e de operação do empreendimento, considerando as características de 
sua região de inserção. 

V.3.2.1.2 Política Estadual de Mudanças Climáticas 

A Lei nº 13.798/2009 que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) do 
Estado de São Paulo é tida como pioneira entre os Estados da Federação. O Objetivo da 
PEMC é alcançar a meta global de redução de gás carbônico (CO2) no Estado na proporção de 
20% até o ano de 2020 com base nos registros do ano 2005.  
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Destacam-se na Política as diretrizes para o uso racional de energia e eficiência energética, a 
criação de programas de governo e estruturas institucionais, como comissões, comitês, grupos 
executivos e coordenadores.  

Dando cumprimento aos prazos previstos na mencionada Lei, em 24 de julho de 2010 foi 
publicada o Decreto Estadual nº 55.947/10 que a regulamenta. 

Dentre as definições do Decreto, destaca-se a instituição do Conselho Estadual de Mudanças 
Climáticas que cuidará de publicar as metas e procedimentos, bem como fiscalizar as suas 
aplicações. Este Conselho divulgará a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento 
Ecológico-Econômico para então cuidar das diretrizes e metas. Estas informações constarão 
do documento chamado Comunicação Estadual cuja publicação é esperada para dezembro do 
corrente ano. 

Para efeito de licenciamento ambiental propriamente dito, não há ainda regramento definido e 
publicado. Nos termos da mencionada normatização, o órgão ambiental deverá produzir novos 
critérios para o licenciamento com vistas à implementação das diretrizes previstas na nova 
norma, conforme se constata do artigo 32, §2º do decreto regulamentador:  

§ 2º - Caberá a CETESB, por meio de norma própria, a elaboração e 

divulgação dos novos procedimentos de licenciamento ambiental, visando ao 

atendimento das metas global e setoriais, após esta serem definidas, ouvido o 

Comitê Gestor... 

V.3.2.2 FLORA, FAUNA, ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

V.3.2.2.1 Flora 

Em se tratando de critérios para reflorestamento, supressão de vegetação e instrução 
processual para licenciamento ambiental, vale destacar algumas normas estaduais, em 
especial. 

A primeira delas é a Portaria DEPRN nº 51/05, que instituiu o Procedimento Simplificado para 
instrução de processos de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores 
nativas isoladas, intervenção em áreas especialmente protegidas e outros no âmbito do 
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN). 

Em seguida, chama-se atenção para a Resolução SMA nº 032/14 (que revogou a Resolução nº 
008/08), que alterou e ampliou as Resoluções SMA nos 021/01 e 047/03 e fixou a orientação 
para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas, dando ainda providências 
correlatas. Disciplina procedimentos para autorização de supressão de exemplares arbóreos 
nativos isolados e, ainda, a Resolução SMA nº 07/017 que dispõe sobre os critérios e 
parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para 
supressão de vegetação nativa no Estado. A Resolução SMA nº 57/16, deve ser destacada na 
medida em que publica a segunda revisão da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de 
extinção no estado de São Paulo. 

Sobre a Constituição do Estado de São Paulo (1989) importante destacar seu artigo 193, que 
prevê a criação de “um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, 
coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 
assegurada a participação da coletividade”. Importante considerar, ainda, seu Artigo 192: “A 
execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração de 
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recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão 
admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

§ 1º - A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental 

competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, será feita com 

observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões 

estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o planejamento e 

zoneamento ambientais. 

§ 2º - A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a 

exploração mencionadas no “caput” deste artigo, quando potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente, será sempre 

precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia 

publicidade, garantida a realização de audiências públicas. 

O Artigo 196 define que “A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Complexo 
Estuarino Lagunar entre Iguape e Cananéia, os Vales dos Rios Paraíba, Ribeira, Tietê e 
Paranapanema e as unidades de conservação do Estado, são espaços territoriais 
especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia 
autorização e dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente.” O Artigo 
197 ainda trata de “áreas de proteção permanente”. 

No âmbito estadual, destacam-se ainda as seguintes normas: 

 Lei 1.817/78: estabelece os objetivos e as diretrizes para o desenvolvimento industrial 
metropolitano e disciplina o zoneamento industrial, a localização, a classificação e o 
licenciamento de estabelecimentos industriais na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo. 

 Lei 9.989/98: dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal no estado de São Paulo. 
Conforme o Artigo 1º, “É obrigatória a recomposição florestal, pelos proprietários, nas áreas 
situadas ao longo dos rios e demais cursos d'água, ao redor de lagoas, lagos ou 
reservatórios d'água naturais e artificiais, bem como nas nascentes e nos chamados "olhos 
d'água"”. 

 Lei 10.780/01 (regulamentada pelo Decreto 52.762/08): dispõe sobre a reposição florestal 
no estado de São Paulo e dá outras providências. 

 Decreto 49.566/05: dispõe sobre a intervenção de baixo impacto ambiental em áreas 
consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal. 

 Resolução SMA 40/07: dispõe sobre a execução do Projeto Estratégico Desmatamento 
Zero e dá providências correlatas. 

 Lei 13.579/09: define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia 
Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B. 

 Decreto 55.342/10: regulamenta dispositivos da Lei 13.579/09, que define a Área de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - 
APRM-B. 
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 Resolução SMA 57/16: publica a segunda revisão da lista oficial das espécies da flora 
ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, abordada acima. 

 Resolução SMA 72/17: dispõe sobre os procedimentos para análise dos pedidos de 
supressão de vegetação nativa para parcelamento do solo, condomínios ou qualquer 
edificação em área urbana, e o estabelecimento de área permeável na área urbana para os 
casos que especifica. 

V.3.2.2.2 Fauna 

No âmbito estadual destacam-se as seguintes normas: 

 Constituição Estadual de 1989: o artigo 193 da Constituição Estadual de 1989 prevê a 
criação de “um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, 
coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta, assegurada a participação da coletividade” com o objetivo de proteger fauna e 
flora, proibindo as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem 
extinção de espécies. 

 Lei Estadual 9.509/97: dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, visa assegurar 
condições ao desenvolvimento sustentável, por meio da proteção da fauna e flora. É 
regulamentada pelo Decreto 47.400/02. 

 Lei 11.977/05: instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo normas 
para a proteção, defesa e preservação dos animais no Estado de São Paulo. Esta Lei 
define o que são animais silvestres, exóticos, domesticados, de criadouros e sinantrópicos 
e estabelece quais as condutas que não podem ser praticadas em face desses animais, 
dentre elas “ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as 
que provoquem condições inaceitáveis de existência” (artigo 2º, I). 

 Nos termos do artigo 43 da referida Lei, “toda ação ou omissão que importe na 
inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter 
normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes”, sujeitando os 
infratores às penalidades de advertência, multa ou perda da guarda, posse ou propriedade 
do animal (artigo 45), aplicadas de acordo com a gravidade da infração, os danos que dela 
provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator (artigo 
50). 

 Decreto 60.133/14: declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as 
quase ameaçadas, e com dados insuficientes para avaliação no estado de São Paulo, 
apresentando categorias de ameaça para organismos da fauna terrestre e da fauna 
aquática. 

 Decisão de Diretoria 167/2015/C: para fins de licenciamento ambiental no estado de São 
Paulo, esta Decisão de Diretoria, que revoga a Portaria DG – DEPRN nº 42/2000, 
estabelece procedimentos relativos à elaboração dos laudos de fauna silvestre, 
determinando, de acordo com o tamanho e complexidade da área a ser suprimida, esforços 
mínimos para o levantamento de dados. 
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V.3.2.2.3 Unidades de Conservação e Compensação Ambiental 

Relativamente à compensação, em 2006 a SMA, com base no artigo 36 da Lei do SNUC e 
artigo 31 de seu decreto regulamentador (Decreto Federal nº 4.340/02), publicou a Resolução 
n° 56 na qual estabelece a gradação de impacto ambiental para fins de cobrança de 
compensação ambiental decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental.  

No presente estudo foram identificadas uma série de Unidades de Conservação na área de 
influência do projeto, conforme apresentado no Diagnóstico do Meio Biótico. Relativamente à 
compensação ambiental, o Capítulo XII, apresenta o Programa de Compensação Ambiental, 
indicando propostas para a destinação da compensação ambiental nos termos da lei do SNUC. 

Relativamente à interferência física em Unidades de Conservação, estão previstas 
intervenções nas seguintes UCs: o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e sua respectiva 
Zona de Amortecimento e o Parque Ecológico do Caminho do Mar, em Cubatão. Maiores 
informações sobre tais Unidades de Conservação encontram-se apresentadas no mencionado 
Capítulo IX deste EIA (Diagnóstico Ambiental). 

Ainda, para o licenciamento ambiental do empreendimento objeto deste EIA, deverá ser 
observado o mencionado artigo 36 da Lei Federal 9.985/00 que, ao tratar da compensação por 
significativo impacto ambiental, estabelece: 

Art 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 

ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 

pelo empreendimento. 

§ 2° Ao órgão ambiental licenciado compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentas no 

EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a 

criação de novas unidades de conservação. 

§ 3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 

sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 

artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por 

sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo 

de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 

definida neste artigo. 

Importante destacar que o já mencionado Decreto Federal nº 6.848/09, alterou o valor da 
compensação ambiental atrelando-o ao grau de impacto ambiental estabelecido a partir da 
análise do EIA/RIMA e não podendo extrapolar meio por cento do valor do empreendimento. 
Em uníssono com este Decreto Federal, o Decreto Estadual 60.070/14 regulamenta os 
procedimentos relativos à compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei Federal 
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9.985/00, no âmbito do licenciamento ambiental de competência do estado de São Paulo, bem 
como dispõe sobre a Câmara de Compensação Ambiental – CCA. 

O referido decreto estadual estabelece que cabe à Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB) fixar, para a emissão da Licença de Instalação (LI), o valor da compensação 
ambiental de acordo com o grau de impacto ambiental do empreendimento, bem como indicar 
as unidades de conservação da natureza diretamente afetadas pelo potencial impacto gerado 
pela implantação do empreendimento a serem necessariamente beneficiadas. Não ocorrendo 
essa indicação, os recursos da compensação ambiental deverão beneficiar exclusivamente 
aquelas do Grupo de Proteção Integral existentes ou em processo de criação dentro do 
território do Estado. 

Nesse diapasão, vale enfatizar a aplicação da Resolução SMA n° 085/2012 para este 
empreendimento, uma vez que a mesmo dispõe “no âmbito do licenciamento ambiental, sobre 
a autorização dos órgãos responsáveis pela administração de unidades de conservação, de 
que trata o § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá 
providências correlatas.”. Ainda em seu artigo 1°, resolve  

Artigo 1º – Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

que possam afetar Unidade de Conservação – UC, ou sua Zona de 

Amortecimento – ZA, a autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da Unidade de Conservação – UC, de que trata o § 3º, do artigo 

36, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá observar as 

disposições da Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, 

complementadas pela presente Resolução. 

Neste sentido, no presente EIA, em seu Capítulo XII, está apresentado um Programa de 
Compensação Ambiental, voltado ao atendimento ao estabelecido na citada Lei Federal e 
Decreto Estadual, contemplando a aplicação dos recursos de compensação ambiental em 
Unidades de Conservação nas quais o empreendimento será implantado, ou de Proteção 
Integral situada próxima ao empreendimento. 

V.3.2.3 RECURSOS HÍDRICOS (RESERVATÓRIO BILLINGS), POLUIÇÃO DE RESÍDUOS 

V.3.2.3.1 Proteção dos Recursos Hídricos 

O Decreto Estadual nº 8.468/76 (alterado pelos Decretos nº 43.594/98, nº 47.397/02 e 
n°54.487/09), que regulamenta a Lei Estadual nº 997/76, versa sobre poluição das águas, 
trazendo sua classificação, padrões de qualidades e padrões de emissão de efluentes 
enquanto o Decreto nº 10.755/77 dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água receptores 
na classificação prevista pelo Decreto nº 8.468/76. 

O Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), aprovado pelo Decreto nº 32.954/91, 
apresenta um diagnóstico do uso dos Recursos Hídricos quanto aos cenários de utilização e 
Programas de Duração Continuada (PDC). A Lei nº 7.663/91 estabelece normas de orientação 
à Política Estadual de Recursos Hídricos e ao Sistema Integrado de Gerenciamento das Águas 
Superficiais e Subterrâneas.  

Já no PERH, aprovado pela Lei Estadual nº 16.337/16, que revogou a Lei nº 9.034, o Estado 
continua dividido em 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRH). Segundo 
o Diagnóstico Ambiental deste Estudo, o empreendimento localiza-se nas Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos: UGRHI do Alto Tietê (UGRHl-6) e Baixada Santista-
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(UGRHl-7), estando, também, importante destacar, parcialmente inserido na Área de Proteção 
e Recuperação dos Mananciais - APRM da Billings. 

Também é estabelecida, no artigo 12 da referida lei, a hierarquia dos usos prioritários da água 
e são feitas recomendações para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas e para o 
processo de implantação da cobrança pelo uso da água. A Lei ainda estabelece que os PDCs 
devem tratar da avaliação, gestão, desenvolvimento e proteção das águas subterrâneas.  

O Decreto nº 63.262/18 “Aprova o Novo Regulamento dos Artigos 9º a 13 da Lei nº 7.663/91 
que Estabelece Normas de Orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos” e, portanto, apresenta o 
procedimento para expedição de Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos. O Artigo 
1° do Decreto estabelece as atividades que necessitam de outorga para os usos estabelecidos 
nos incisos do artigo. Já o Artigo 2° estabelece as atividades isentas de outorga e em seu 
parágrafo 2° diz que compete ao DAEE, mediante Portaria, “especificar acerca dos usos que 
independem de outorga”. 

Nesse diapasão, o DAEE fez publicar a Portaria DAEE 1.632/17, na qual estabelece regras e 
os critérios que disciplinam a isenção de outorga para interferências em recursos hídricos 
decorrentes de obras e serviços relacionados às travessias aéreas ou subterrâneas em corpos 
d’água de domínio do Estado de São Paulo.  

Desse modo, considerando as características do empreendimento, tem-se que, nos termos do 
artigo 2° desta Portaria, a obra para a implantação do projeto em tela, poderá ficar isenta de 
outorga, entretanto sujeita a cadastramento. Veja-se:  

Art. 2º - Ficam dispensadas da obtenção de outorga, porém sujeitas a 

cadastramento no DAEE, as seguintes obras hidráulicas, do tipo travessias 

aéreas ou subterrâneas, em corpos d’água 

[...] III - Travessias subterrâneas de cabos, dutos, túneis e outras semelhantes, 

existentes ou a serem construídas, sob corpos d’água, observadas as 

exigências feitas na Instrução Técnica DPO nº 11 e suas atualizações. 

Por fim, o Título III da mesma Portaria, que abrange os artigos 3° à 7°, trata das Obrigações e 
Direitos relativos às obras isentas de outorga e devem ser observadas pelo empreendedor. 

V.3.2.3.2 Resíduos Sólidos 

A Lei Estadual nº 12.300/06 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.645/09) institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos, definindo princípios e diretrizes. A Lei 13.577/09 dispõe 
sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e o gerenciamento das 
águas contaminadas e dá outras providências correlatas. 

V.3.2.3.3 Depósitos de Águas Subterrâneas 

A Lei nº 6.134/88, regulamentada pelo Decreto nº 32.955/91, dispõe sobre a preservação dos 
depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado. Em 2000, o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos instituiu a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, conforme previsto nas 
Leis n° 6.134/88 e nº 7.663/91. Passa a ser de competência dessa Câmara propor diretrizes 
para a gestão integrada das águas subterrâneas, sua exploração, outorgas, licenciamento 
ambiental e a proteção dos aquíferos. 
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A CETESB apresentou, em março de 2000 (publicação em outubro de 2001), uma proposta de 
valores de orientação para a qualidade dos solos e da água subterrânea do Estado (Padrão da 
CETESB).  A lista vigente para os valores orientadores CETESB foi publicada no Diário Oficial 
do Estado, em 21.02.2014, através da Decisão de Diretoria CETESB nº 045/2014/E/C/I, 
substituindo os valores orientadores para solos e águas subterrâneas do Estado anteriormente 
vigentes. Os valores orientadores para concentração de substâncias do solo e na água 
subterrânea no Estado definem-se e têm sua utilização como se segue: 

 Valores de Referência de Qualidade (VRQ): indicam qualidade natural, limpeza 

 Valores de Prevenção (VP): valores de concentração de substâncias que, ultrapassados, 
indicam risco de alterações prejudiciais à qualidade. 

 Valores de Intervenção (VI): valores de concentração que, ultrapassados, indicam risco 
potencial para a saúde humana e o meio ambiente. 

 A CETESB estabelece valores que dependem do uso da área (áreas de proteção máxima, 
de uso residencial, agrícola e industrial). 

V.3.2.3.4 Qualidade do Ar 

O Decreto nº 8.468/76 (regulamentador da Lei nº 997/76, que dispõe sobre o controle da 
poluição do meio ambiente no Estado) e suas alterações, especialmente aquelas advindas do 
Decreto n°59.113/2013, estabelecem padrões de qualidade do ar e critérios para o controle da 
poluição do ar. De acordo com a Resolução CONAMA nº 003/90, o órgão ambiental estadual 
deve monitorar a qualidade do ar e fornecer diretrizes aos municípios para a adoção de 
padrões de qualidade, além de desenvolver Planos de Emergência. No Estado de São Paulo, a 
CETESB é este órgão, como previsto no Decreto nº 8.468/76 (e alterações). 

Importante destacar que, no Estado de São Paulo, a classificação de um município em relação 
à sua qualidade do ar é efetuada, a cada três anos, seguindo os critérios estabelecidos pelo 
mencionado no Decreto Estadual nº 59.113/2013. Esta classificação é utilizada para o 
estabelecimento de planos de ação para o controle das emissões de poluentes e licenciamento 
de fontes fixas de forma que as áreas degradadas sejam recuperadas e áreas preservadas não 
sofram degradação. 

A Deliberação CONSEMA nº 18/2016, nos termos do mencionado Decreto, trata da 
classificação dos munícipios em relação à qualidade do ar quanto ao seu grau de saturação 
por sub-regiões.  

No caso especifico, é importante enfatizar que por se tratar implantação de duto para 
transferência de gás, portanto, sem emissões para atmosfera, não se faz necessário analisar 
as normas sobre o grau de saturação de poluentes nos municípios integrantes do projeto.  

Adicionalmente, em que pese o empreendimento não trazer impacto para o clima, cita-se a 
Política Estadual de mudanças Climáticas – PEMC, a qual foi instituída pela Lei Estadual n° 
13798/09 conforme disposto em seu artigo 1°, e regulamentada pelo Decreto Estadual n° 
55.947, de 24 de junho de 2010, no que diz respeito ao Capítulo V – “Do Licenciamento 
Ambiental e dos Padrões de Referência de Emissão”. Conforme definido em seu artigo 2° “A 
PEMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio das 
mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações necessárias aos 
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impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a 
concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.” 

V.3.2.4 PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

V.3.2.4.1 Patrimônio Natural e Cultural 

Aplica-se ao licenciamento Estadual a mesma Instrução Normativa n° 001/2015 IPHAN, como 
mencionado acima, que “estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nos processos de licenciamento 
ambiental dos quais participe”.  

O IPHAN se manifestará nos processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação 
formal do órgão ambiental licenciador, tendo como base a Ficha de Caracterização da 
Atividade – FCA, ou documento equivalente, disponibilizada eletronicamente ou encaminhada, 
conforme o caso, pelos órgãos licenciadores competentes. 

Todo o procedimento a ser adotado pelo empreendedor no que respeita ao IPHAN está 
abordado acima no item V.3.2.5.  

Vale destacar também, a Lei nº 10.774/01 (regulamentada pelo Decreto nº 48.439/04) dispõe 
sobre a aplicação de multas por danos causados a bens tombados ou protegidos pelo 
CONDEPHAAT.  

V.3.2.4.2 Educação Ambiental 

A Lei nº 8.951/94 dispõe sobre a instituição de atividades e programas de educação ambiental 
no Estado. A Lei n° 12.780/07 instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental. 

V.3.2.5 USO E PARCELAMENTO DO SOLO 

A Lei Estadual nº 5.597/87 estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial no 
Estado de São Paulo, de maneira articulada com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
Federal nº 6.938/81) e com a Lei Estadual nº 997/76, que dispõe sobre o controle da poluição 
do meio ambiente no Estado.  

Maiores considerações sobre o uso e o parcelamento do solo apresentam-se a seguir, em 
referência à legislação municipal de Cubatão e São Bernardo do Campo. 

V.3.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Considerando que a implantação do gasoduto se dará em parte dos municípios de Cubatão e 
São Bernardo do Campo, para efeito de indicação de zoneamento do solo municipal, serão 
abordadas, para cada município, os Planos Diretores e as zonas nas quais se pretende 
implantá-lo. 

V.3.3.1.1 Município de Cubatão 

V.3.3.1.1.1 Plano Diretor/ Uso do Solo 

O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Cubatão foi instituído pela Lei 

Complementar Municipal nº 2.512, de 10 de setembro de 1998. Este Plano é um instrumento 
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básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e tem o propósito de orientar os 

processos de transformação da Cidade e de melhorar a qualidade de vida dos habitantes.  

Importante destacar que, nos termos da Lei Federal Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), a lei 

que instituir os Planos Diretores devem ser revistas, pelo menos, a cada dez anos, o que não 

se identificou no caso de Cubatão. 

Relativamente ao parcelamento e uso do solo, a Lei Complementar n° 2.513, de 10 de 
setembro de 1998, institui normas sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Município 
de Cubatão.  

Importante dizer o que prevê o artigo 3º, e seu parágrafo 1°, da mencionada norma:  

Art. 3°- Para fins fiscais, urbanísticos e de planejamento, o território do 

Município de Cubatão divide-se em área urbana de preservação e área urbana. 

§ 1º A área urbana de preservação compreende toda a área do Parque 

Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto Estadual nº 10.251, de 30 de 

agosto de 1977, incorporando todas as alterações posteriores, inclusive as da 

Lei 8.976, de 28 de novembro de 1994, que "autoriza a Fazenda do Estado a 

doar ao Município de Cubatão os imóveis que especifica. 

No que se refere ao Zoneamento Municipal, a área objeto de implantação do duto está inserida 
na Zona Industrial – ZI1, e também na Zona de Reserva Ecológica – ZRE. 

Por fim, a Lei Complementar nº 75/2013 institui o Código de Posturas do Município de Cubatão, 
estabelece, em seu artigo 56:  

Art. 56 Para a instalação de empreendimentos ou atividades que se configurem 

como polos geradores de tráfego e/ou que provoquem outras incomodidades, 

será obrigatória a previsão da infraestrutura correspondente e medidas 

compensatórias e/ou mitigatórias, nos termos da legislação municipal em vigor 

e conforme decreto regulamentador. 

A participação do Município de Cubatão neste processo de licenciamento ambiental, que é de 
competência do Estado, se dará pela aplicabilidade dos artigos 5° e 10 da CONAMA 237, 
apresentando certidão de uso e ocupação do solo e exame técnico procedido pelo setor 
ambiental do Município. 

V.3.3.1.2 Município de São Bernardo do Campo 

V.3.3.1.2.1 Plano Diretor/ Uso do Solo 

O Plano Diretor Participativo do município de São Bernardo do Campo foi instituído pela Lei nº 
6184, de 21 de dezembro de 2011. 

O Plano subdividiu o território do Município em 3 Macrozonas. A área de domínio do município 
de São Bernardo do Campo destinada á implantação, em terra, do duto, está inserida na 
Macrozona de Proteção Ambiental - MPA, que obedece as seguintes diretrizes: 

I - preservação, conservação e uso sustentável dos recursos ambientais.  
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II - proteção da mata atlântica e conservação de seus serviços ambientais, de 

acordo com os objetivos do projeto "Objetivos do Milênio" da Organização das 

Nações Unidas. 

III - recomposição da flora e preservação da fauna nativa, de forma a contribuir 

para a conservação da biodiversidade 

 IV - recuperação ambiental das áreas que sofreram impactos gerados por 

ação antrópica. 

V - provisão de áreas para o desenvolvimento estratégico do Município, de 

forma sustentável. 

Em relação ao Zoneamento Municipal, a área objeto de implantação do duto está inserida na 
Zona de Restrição à Ocupação – ZRO, “que se constitui em área de especial interesse para a 
preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da Bacia da Billings, nos 
termos da Lei Estadual nº 13.579, de 13 de julho de 2009, e do art. 7º do Decreto Estadual nº 
55.342, de 2010”.  

V.3.3.1.2.2 Legislação Ambiental 

São Bernardo do Campo conta com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. Dentre 
as atribuições da Secretária, consta a de “coordenar, controlar e avaliar o processo de 
licenciamento ambiental no Município”.  

Os procedimentos para o licenciamento ambiental estão descritos no Decreto Municipal nº 
19.461/2015 e quanto à compensação ambiental para intervenção em vegetação de porte 
arbóreo e intervenção em Área de Preservação Permanente estão descritos no Decreto 
Municipal nº. 19.462/2015, ambos regulamentadores da Política Municipal de Meio 
Ambiente, Lei Municipal nº. 6.163/2011, alterada pela Lei Municipal nº. 6.415/2015. 

Também são reguladores do licenciamento ambiental municipal: Lei Estadual nº. 
13.579/2009, que define a área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia 
Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 
55.342/2010. Deliberação CONSEMA nº. 01/2014, Deliberação CONSEMA nº. 02/2014, lei 
federal nº. 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências, Resolução SMA/IBAMA nº. 01/1994, que 
define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de 
regeneração de Mata Atlântica, na Resolução CONAMA nº. 10/1993, que estabelece os 
parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão de Mata Atlântica. 

Da mesma forma que o município de Cubatão, a participação do município de São Bernardo do 
Campo no processo de licenciamento em tela, se dá pela aplicabilidade dos artigos 5° e 10 da 
CONAMA 237, apresentando certidão de uso e ocupação do solo e exame técnico procedido 
pelo setor ambiental do Município. 
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VI COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

Neste item são apresentados os principais planos, programas e projetos que interagem na área 
de influência do empreendimento. Foram levantados documentos das esferas federal, estadual 
e municipal abrangendo temas como energia, meio ambiente, uso do solo, recursos hídricos 
entre outros. Destacam-se os seguintes programas governamentais: 

VI.1 ÂMBITO FEDERAL 

VI.1.1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO II  

Criado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu o planejamento e 
a execução de obras de grande porte para infraestrutura nas áreas social, urbana, logística e 
energética (Ministério do Planejamento). 

Segundo o 6° Balanço de 2015-2018 em 31 de dezembro de 2017 87,1% do total previsto para 
o período 2015-2018 já havia sido executado. As ações concluídas totalizaram R$225,8 bilhões 
e desse total R$98,7 bilhões foram no eixo de energia. 

A produção média de gás natural em 2017 foi de 113 milhões de metros cúbicos por dia 
(MMm³/d) no Pré e Pós-sal. O recordista deste ano no Pré-sal foi o Campo de Lula na Bacia de 
Santos com a produção de 33,1MMm³/d de gás natural em média (Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, 2018). 

O programa vai de encontro com o empreendimento uma vez que prevê investimentos em 
energia nesta região de São Paulo. 

VI.1.2 PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026 

O Plano decenal de expansão de Energia 2026 é um documento elaborado para toda a 
sociedade que indica as perspectivas de expansão futura do setor de energia pela perspectiva 
do governo até 2026. A partir desse plano são feitas as análises de segurança energética do 
sistema, o balanço de oferta e demanda de garantia física e a disponibilidade de combustíveis, 
em particular gás natural, entre outros (Empresa de Pesquisa Energética, 2017). 

VI.1.3 MAPA DE INFRAESTRUTURA DE GASODUTOS E TRANSPORTE 

A empresa de Pesquisa Energética elaborou um mapa de Infraestrutura de Gasodutos de 
Transporte de Gás Natural no Brasil. O Mapa permite observar a infraestrutura de oferta de gás 
natural até a 13ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP). Também estão presentes no mapa gasodutos com autorização de 
construção ou em processo de licenciamento até a data da publicação da Lei n° 11.909, de 4 
de março de 2009 (Empresa de Pesquisa Energética, 2016). 

VI.1.4 POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL  

A Política Energética Nacional é um conjunto de diretrizes que visa a sustentabilidade e a 
racionalidade econômica dos recursos do território nacional (Congresso Nacional , 1997). 

A política foi instituída pela Lei Federal nº 9.478, 6 de agosto de 1997, e em seu Artigo 1° 
estabelece os seguintes objetivos: 
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I - preservar o interesse nacional; 

II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os 

recursos energéticos; 

III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta 

dos produtos; 

IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 

V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 

nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; 

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia 

elétrica nas diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

IX - promover a livre concorrência; 

X - atrair investimentos na produção de energia; 

XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional. 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação 

dos biocombustíveis na matriz energética nacional. 

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional; 

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de 

subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, 

renovável e complementar à fonte hidráulica; 

XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de 

biocombustíveis; 

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 

biocombustíveis; 

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia 

renovável; 

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de 

poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de 

biocombustíveis. 

Este empreendimento vai de encontro com os objetivos I, II, III e V da Política Energética 
Nacional. 
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VI.1.5 PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE PNMA II 

O Programa Nacional do meio Ambiente foi estabelecido pela lei 6.938 de 1981 com o objetivo 
de na Fase I contribuir para o fortalecimento das principais instituições ambientais brasileiras 
bem como reforçar a capacidade de gestão ambiental nos níveis federal, estadual e municipal.  
Com os Objetivos alcançados em 2000 já totalmente operacionalizado pelo Ministério do Meio 
Ambiente o programa recebeu o nome de PNMAII. Nesta faze o principal objetivo é centralizar 
os esforços na capacidade gestora dos Estados Federados e dos executores dos Sistemas 
Estaduais de Meio Ambiente. Em São Paulo o PNMAII é coordenado pela Secretaria do Meio 
Ambiente e executado em conjunto com a CETESB, responsável pelo licenciamento ambiental 
(Sistema Ambiental Paulista, 2018). 

VI.1.6 PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS PNRH  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos é uma ferramenta estabelecida pela Lei nº 9.433/97 e é 
um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no Brasil. O objetivo geral do plano é 
“estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para 
a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, gerenciando as demandas e 
considerando ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas 
setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social” (Ministério do Meio 
Ambiente, 2006).  

O Ministério do Meio Ambiente é responsável pelo Plano e devido sua abrangência nacional 
ocorrem adequações periódicas de acordo dom as regiões hidrográficas. 

VI.1.7 POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA – PNMC 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) foi instituída em 2009 pela Lei nº 12.187 
com o objetivo de oficializar o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de efeito estufa 
entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020.  Os objetivos alcançados pelo PNMC 
devem ser harmônicos, baseados no tripé do desenvolvimento sustentável (sociedade, meio 
ambiente e economia). Para alcançar os objetivos do compromisso foram elaboradas algumas 
das diretrizes como o incentivo ao uso de tecnologias de baixa emissão de gases e padrões 
sustentáveis de produção e consumo (Ministério do Meio Ambiente, 2014). 

VI.1.8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AR – PRONAR 

O CONAMA, por meio da Resolução nº 05 de 15 de junho de 1989, criou o Programa Nacional 
de Controle de Qualidade do Ar - PRONAR, com o objetivo de estabelecer estratégias para o 
controle, preservação e recuperação da qualidade do ar, válidas para todo o território nacional 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente, 1989). O Plano estabelece algumas estratégias para 
alcançar esses objetivos:  

 limites máximos de emissão;  

 adoção de padrões nacionais de qualidade do ar;  

 prevenção de deterioração significativa da qualidade do ar;  

 monitoramento da qualidade do ar;  
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 gerenciamento do licenciamento de fontes de poluição do ar; 

 inventário nacional de fontes e poluentes do ar; gestões políticas; desenvolvimento nacional 
na área de poluição do ar; e 

 ações de curto, médio e longo prazo. 

VI.2 ÂMBITO ESTADUAL 

VI.2.1 POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PEMC 

 A Política Estadual de Mudanças Climáticas foi instituída pela Lei Estadual nº 13.798, de 9 de 
novembro de 2009. Seu objetivo geral é estabelecer o compromisso do Estado frente ao 
desafio das mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações 
necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para 
reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera (Sistema 
Ambiental Paulista, 2018). O empreendimento está alinhado principalmente com as Seções XI, 
XII Art. 15 da Política.  

VI.2.2 PLANO PAULISTA DE ENERGIA – PPE 2020 

O Plano Paulista de Energia - PPE oferece um conjunto de diretrizes e propostas de políticas 
públicas na área da energia, para o decênio 2011-2020, com o objetivo de estimular o uso de 
energias renováveis, a economia de energia e a segurança energética do Estado de São Paulo 
(Conselho Estadual de Política Energética, 2012).  Foram adotadas estratégias como: 

 projetar oferta de energia prevista para 2020; 

 administrar demanda e criar instrumentos e incentivo ao aumento de eficiência energética; 

 definir ações que permitam elevar a oferta ao nível de demanda projetada. 

Dentro do Plano foram estabelecidas estratégias para aumentar a segurança energética do 
Estado. Uma delas é a implantação de termoelétricas a gás natural, que está bem alinhada 
com os objetivos deste empreendimento. 

VI.2.3 PLANO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Os Planos de Recursos Hídricos têm como objetivo fundamentar e orientar a implementação 
das políticas nacional e estadual de recursos hídricos, com base nas diretrizes de proteção, 
planejamento e gerenciamento ambientais em horizonte de longo prazo (Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 2018). 

Os Planos são elaborados por URGHIs e no caso de bacias com rios de domínio da união são 
complementados pelos Planos Integrados de Recursos Hídricos. 

VI.2.4 PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH 

O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento de gestão na forma de plano diretor que visa 
definir a melhor forma de Plano Diretor a utilização das águas, de modo a garantir sua 
disponibilidade, em quantidade e qualidade adequadas, para os diferentes usos, além de 
estabelecer medidas para sua proteção e conservação. 
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Este é o quarto plano elaborado no Estado de São Paulo e vale para o quadriênio de 2016 a 
2019. Ele é composto por Diagnóstico Síntese da Situação dos Recursos Hídricos em São 
Paulo, Temas Relevantes para a Gestão de Recursos Hídricos, Programas prioritários para a 
Gestão dos Recursos Hídricos nos Planos das Bacias Hidrográficas e o Plano de Ação e 
Programa de Investimentos do PERH 2016-2019 (Secretaria Estadual de Saneamento e 
Recusros Hídricos, 2017). 

VI.2.5 PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA 2016-2027 

A Lei Estadual 7.663/91 estabelece que os Comitês de Bacias devem elaborar os seus Planos 
de Bacias quadrienalmente para compor o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 

O Plano de Bacia Hidrográfica aponta os principais problemas da Bacia Hidrográfica e propõe 
metas e ações específicas com base nos recursos disponíveis para sua extinção ou 
remediação. O Plano deve cumprir com rigor a Deliberação CRH nº. 146/2012, que aprova os 
critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica (VM Engenharia de 
Recursos Hídricos, 2016). 

O Plano de Bacia Hidrográfica 2015-2027 do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 
se estrutura em quatro etapas: 

 1ª etapa - diagnóstico da bacia; 

 2ª etapa - mobilização social e institucional na Baixada Santista; 

 3ª etapa - prognóstico no que se refere à evolução da situação dos recursos hídricos, 
segundo um ou mais cenários, e uma visão de futuro com a compatibilização entre 
disponibilidades e demandas, sejam elas qualitativas ou quantitativas, bem como em 
relação aos interesses internos e externos à bacia; e  

 4ª etapa - Plano de Ação, constituído por um conjunto de metas, ações e investimentos 
para que a realidade projetada seja alcançada nos horizontes previstos. 

VI.2.6 PLANO BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ  

A Lei Estadual 7.663/91 estabelece que os Comitês de Bacias devem elaborar os seus Planos 
de Bacias quadrienalmente para compor o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 

O Plano de Bacia Hidrográfica aponta os principais problemas da Bacia Hidrográfica e propõe 
metas e ações específicas com base nos recursos disponíveis para sua extinção ou 
remediação. O Plano deve cumprir com rigor a Deliberação CRH nº. 146/2012, que aprova os 
critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica (Fundação Agência da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2016). 

O Plano é dividido em três grandes capítulos que trazem informações bem detalhadas a 
respeito de seus temas. O primeiro é o Diagnóstico da Bacia, o segundo a Gestão da UGHRI e 
o terceiro Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos.  

Segundo o Plano a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Billings (APRM Billings) 
faz parte do projeto “elaboração e Revisão dos Planos de Desenvolvimento e Proteção 
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Ambiental das Áreas de proteção e Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo” iniciado em 2015 pela iniciativa da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
– SSRH com recursos do Banco Mundial. O objetivo deste projeto é realizar levantamentos e 
estudos das sub - bacias realizados na mesma data, com espacialização das informações na 
mesma base cartográfica e com aplicação das mesmas ferramentas e metodologias de 
análises, que permitam a visualização e análise integrada da situação e da evolução das 
variáveis e a realização de discussões e propostas de ações e programas que possam ser 
integradas setorial e regionalmente. 

VI.3 ÂMBITO MUNICIPAL 

VI.3.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

O Plano Diretor Municipal de São Bernardo do Campo foi instituído pela Lei nº 6184, de 21 de 
dezembro de 2011 como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana e parte integrante do planejamento municipal.  Nos anos seguintes sofreu algumas 
alterações. Em 2012 pela Lei n° 6238 de 12 de dezembro, em 2014 pela Lei n° 6374 e em 
2015 pela Lei n° 6432. 

Segundo o Plano o município é dividido em três macrozonas: 

 I - Macrozona Urbana Consolidada - MUC; 

 II - Macrozona de Proteção e Recuperação do Manancial - MPRM; e 

 III - Macrozona de Proteção Ambiental - MPA.  

Para cada área citada o plano define os padrões urbanísticos e as categorias de uso (Câmara 
Municipal de São Bernardo, 2011). O presente empreendimento está inserido dentro da 
macrozona de Proteção Ambiental e parcialmente na Macrozona de Proteção e Recuperação 
do Manancial. 

VI.3.2 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CUBATÃO 

O Plano Diretor de Cubatão foi instituído pela Lei nº2512 de 10 de setembro de 1998 com o 
intuito de promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. As normas de uso 
e parcelamento e ocupação do dolo foram regulamentadas pela Lei nº2513 de 10 de setembro 
de 1998. 

Para fins urbanísticos e de planejamento o território do Município de Cubatão foi dividido em 
área urbana de preservação e área urbana. A primeira compreende toda a área do Parque 
estadual da Serra do Mar, criado em 1977 e todas as alterações incorporadas posteriormente. 
Já a área urbana corresponde ao restante da área do município. A Lei nº2513 estabelece para 
o município áreas macros identificadas como áreas especiais. Cada uma tem um interesse 
específico: áreas de interesse público, áreas de interesse urbanístico, áreas de interesse 
ambiental e áreas urbanas funcionais. Para cada uma delas são definidos padrões de 
urbanísticos e categorias de uso. 

VI.3.3 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO SETOR COSTEIRO BAIXADA SANTISTA 

Além do Zoneamento Municipal, Cubatão está sujeito ao Zoneamento Ecológico-Econômico 
Setor Costeiro da Baixada Santista. 
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O Estado de São Paulo instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado de 
São Paulo, por meio da Lei Estadual nº 10.019/1998. O Zoneamento Ecológico Econômico 
(ZEE) é uma ferramenta de ordenamento territorial desta lei que estabelece medidas e padrões 
de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população (Secretaria do Meio Ambiente, 
2013). 

O ZEE divide a Baixada Santista em 18 zoneamentos diferentes e estabelece para cada um 
suas características, diretrizes, usos permitidos e metas. 

Este empreendimento passa por dois zoneamentos. No trecho de Planície Litorânea o 
zoneamento é Z5T que é caracterizado pela existência de infraestrutura urbana e de 
instalações industriais e pela supressão da maior parte dos componentes ecossistêmicos 
primitivos. Algumas das diretrizes para esse zoneamento são a otimização da ocupação dos 
empreendimentos já aprovados, a otimização da infraestrutura urbana existente, o incentivo à 
utilização de instalações ociosas e a conservação e recuperação das áreas verdes.  

Já no trecho de Vertente da Serra do Mar o zoneamento é o Z1TAEP – Áreas Especialmente 
Protegidas. Esse zoneamento é composto de unidades de conservação e outras áreas 
protegidas. Suas diretrizes de uso seguem aqueles permitidos na Lei Federal nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, no Plano de Manejo e outras regulamentações específicas (Secretaria do 
Meio Ambiente, 2013). 

VI.4 PROJETOS COLOCALIZADOS 

A seguir são apresentados os principais projetos de dutos previstos ou que já se encontram em 
operação no entorno no empreendimento.  

VI.4.1 PROJETO REFORÇO RETAP COMGÁS 

O projeto Reforço RETAP é de responsabilidade da Companhia de Gás de São Paulo 
(Comgás).  Ele consiste na implantação de um duto de gás natural com 26 quilômetros de 
extensão, 20 polegadas de diâmetro e pressão de operação de 35bar, entre os municípios de 
São Paulo e São Bernardo do Campo, promovendo o reforço da Rede Tubular de Alta Pressão 
(RETAP) e a instalação de um Ponto de Entrega (City Gate) e uma Estação de Odorização 
(EO). O traçado do gasoduto será feito de forma submersa em praticamente toda a sua 
extensão, no leito da represa Billings, com um pequeno trecho terrestre, que cruzará em parte 
a faixa da Rodovia Anchieta e parte dentro do Parque até atingir a margem da represa (Mineral 
Engenharia e Meio Ambiente, 2011). 

O City Gate e as Estações de Medição e de Odorização, serão localizados próximo à Rodovia 
Anchieta (SP 150). O gasoduto irá interligar o City Gate a RETAP, localizado próximo a Usina 
Termoelétrica de Piratininga, operada pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia – 
EMAE, na zona sul do município de São Paulo. 

O projeto Reforço RETAP já foi implantado e se interliga ao presente projeto Reforço da 
Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP pela Área de Medição e Regulagem contígua ao  
City Gate em São Bernardo do Campo próximo a Billings, ampliando as possíveis fontes de 
abastecimento do Estado de São Paulo e assegurando a garantia de suprimento e 
continuidade das operações da empresa (Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2011). 

A Figura VI.4.1-I mostra o City Gate de conexão dos dois projetos. 
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Figura VI.4.1-I – City Gate em São Bernardo do Campo. A linha laranja é o traçado do duto do projeto Reforço 

RETAP e a amarela o traçado do projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 
Fonte: Google Earth. 

VI.4.2 REFORÇO ESTRUTURAL DE SUPRIMENTO DE GÁS DA BAIXADA 

O projeto Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista também é de 
responsabilidade da Comgás. Ele compreende a implantação e operação de terminal marítimo 
para recebimento, estocagem e vaporização de Gás Natural Liquefeito (GNL) e duto de 
escoamento, de forma a interligar a nova fonte de suprimento de gás natural a uma estação de 
recebimento da Comgás, denominada City Gate (CEPEA, 2018). 

Será construído um terminal marítimo paralelo ao alinhamento do canal de navegação do Porto 
de Santos. No terminal ficará atracado permanentemente um navio Float Storage and 
Regasification Unit (FSRU). O gás será escoado do FSRU por dutos de 20”de diâmetro e 
100bar de pressão até o City Gate em terra no município de Cubatão (CEPEA, 2018). 

O Projeto de Reforço da infraestrutura de Gás da Baixada se ligará ao projeto descrito pelo City 
Gate localizado em Cubatão. 

A Figura VI.4.2-I a seguir mostra as estruturas do projeto Reforço Estrutural de Suprimento de 
Gás da Baixada Santista. 
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Figura VI.4.2-I – Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista 

Fonte: EIA Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista. 

VI.4.3 GASAN E GASAN II 

Gasan e Gasan II são gasodutos da PETROBRAS construídos em épocas diferentes. 

O Gasan interliga a Refinaria Capuava - RECAP à Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão 
– RPBC em um percurso de 37km. Foi construído com dutos de 16 polegadas e entrou em 
operação em 1996. 

O Gasan II Interliga a Estação de Controle de Gás de Mauá á RPBC em Cubatão. São 49 km 
de dutos de 22 polegadas que entraram em operação em 2011 (Petrobras, 2018). 

Na Figura VI.4.3-IFigura VI.4.3-I – Mapa do traçado dos Dutos RMSP. Traçados do Gasan e 
Gasan II. Mapa da ANP é possível ver o traçado do Gasan e Gasan II no mapa da ANP (ANP). 
A linha magenta destaca o traçado do empreendimento.  
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Figura VI.4.3-I – Mapa do traçado dos Dutos RMSP. Traçados do Gasan e Gasan II. Mapa da ANP 
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VI.4.4 PROJETO LOGUM TRECHO PAULÍNIA-RMSP-SANTOS  

O Projeto Logum Trecho Paulínia-RMSP-Santos faz parte de um projeto maior de logística de 
transporte de etanol proposto pela Logum Logística S.A.: o Sistema Logístico Multimodal de 
Etanol. O objetivo do projeto maior é aprimorar a via de escoamento para o mercado local e de 
exportação frente ás dificuldades do sistema de transporte atual. Já o projeto específico tem 
como objetivo interligar os principais centros produtores de etanol aos principais centros de 
consumo. Serão transpostos 29 municípios por meio de dutovias. Ao longo das dutovias 
também será instalada fibra ótica (MKR, 2014). 

A dutovia está projetada com 310,19 km de extensão, distribuídos em 5 trechos e 4 ramais: 

 Trecho Paulínia-Barueri 

 Trecho Barueri-ELV1-Santos 

 Trecho ELV1-EIBT 

 Trecho EIBT-PASCS (TESPA) 

 Trecho EIBT-Guarulhos 

 Ramal Paulínia 

 Ramal Cubatão 

 Ramal Ipiranga 

 Ramal Raizen 

Existe uma coincidência de traçados entre o projeto Logum e o Projeto Reforço da 
Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP. Ambos os projetos fazem o trecho de vertente pelos 
dutos da Usina Henry Borden. Para compatibilizar os dois traçados a Comgás optou por locar o 
duto no lado esquerdo da subida da Usina Henry Borden, evitando assim qualquer 
sobreposição. 

As Figura VI.4.4-I e Figura VI.4.4-II mostram o traçado dos dutos que coincidem com o traçado 
do Presente estudo 
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Figura VI.4.4-I – Decida da Serra pelos dutos da Usina Henry Borden pelo Projeto Logum. A linha vermelha 

corresponde a dutovia e os traços vermelhos a AID 

 
Fonte: EIA Projeto Logum Trecho Paulínia-RMSP-Santos. 
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Figura VI.4.4-II – Trecho de planície compartilhado com faixa da PETROBRAS. Linha amarela corresponde a 

dutovia do Projeto Logum e os traços vermelhos a AID 

 
Fonte: EIA Projeto Logum Trecho Paulínia-RMSP-Santos. 

VI.5 ÁREAS PROTEGIDAS E ÁREAS TOMBADAS 

Todas as unidades de conservação federais, estaduais e municipais existentes no entorno do 
empreendimento foram levantados e caracterizados. Seus decretos de criação, limites 
geográficos, zonas de amortecimento e planos de manejo quando existentes estão descritos 
com mais detalhe no Capítulo IX.2.4 – Unidades de Conservação. A localização das unidades 
de conservação e sua interação com a ADA podem ser vistas na Figura IX.2.4-1 do 
Diagnóstico Ambiental. 

Também foram levantados todos os Patrimônios Históricos, Culturais, Arqueológicos e Naturais 
no entorno do empreendimento. Suas características e interações como o projeto podem ser 
vistas no Capítulo IX.3.8 – Patrimônio Cultural e Natural. Já a Avaliação dos Impactos sobre o 
Patrimônio Arqueológico que analisará os vestígios arqueológicos depende da realização do 
Projeto de Pesquisa, apresentado no Anexo 3, e posterior aprovação pelo IPHAN. 
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IV ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

IV.1 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

IV.1.1 GASODUTO 

O gasoduto interligará o novo City Gate de Cubatão à Área de Medição e Regulagem contíguo 
ao City Gate Riacho Grande II, com seu traçado sendo detalhado no Capítulo VII – 
Caracterização de Empreendimento. Já suas diretrizes, estão em conformidade com as 
diversas normas que padronizam as instalações da Comgás, internas e externas, sendo elas: 
NT60 – Manual de Engenharia Comgás, NBR 15280 – Dutos Terrestres, NBR 12712 – Projetos 
de Sistemas e Distribuição de Gás Combustível, ASME B31.4 Pipeline Transportation system 
for liquid hydrocarbons and other liquids, ASME B31.3 Process Piping ASME B31.8 Gas 
transmission and distribuition piping systems, API STD 5L – Specification for Line Pipe, entre 
outras. 

O duto foi dimensionado com velocidade máxima na tubulação, conforme estabelecido na 
NT60, de 25 m/s, pressão de 75 bar e diâmetro de 20 polegadas. 

Conforme NBR 12712, quanto à locação do projeto foi adotada Classe 4. Considerando as 
solicitações de resistência do material ao escoamento e os fatores de majoração previstos em 
norma, optou-se pelo aço API 5L X70. Já a espessura de parede na tubulação considerada foi 
de 1/2 polegada, atendendo tanto a espessura requerida calculada quanto à espessura 
mínima. 

O projeto adota profundidade mínima prevista na NBR 12712, item 8, de: 2,00m para 
travessias em rios e canais sujeitos à dragagem, 1,80m para cruzamento em ruas e rodovias e 
0,90m em escavação normal. Já as alternativas de método construtivo para execução do 
gasoduto, são método destrutivo e não-destrutivo. 

Método não-destrutivo (MND): A perfuração por MND é uma tecnologia de travessia 
subterrânea, dirigível a partir da superfície sob a qual deve ser executada. O traçado da 
perfuração pode ser reto ou curvo e a direção de perfuração pode ser ajustada durante a 
execução do serviço para contornar interferências. A perfuração pode ser executada entre 
poços pré-escavados de entrada e saída ou a partir da superfície, fazendo-se a entrada da 
perfuratriz no solo em um ângulo suave.  

Inicialmente, faz-se um furo piloto ao longo do percurso previsto, que depois é alargado no 
sentido inverso para poder acomodar a tubulação final.  Após o processo de alargamento a 
tubulação final é presa ao alargador através de uma conexão articulada, e é puxado para o furo 
alargado à medida que a coluna de perfuração é removida. Método destrutivo (MD): Esse 
método consiste na escavação de vala ao longo do traçado, assentamento do tubo ao fundo da 
vala, aterramento da vala e compactação do solo. 

Toda a abertura de vala deverá ter o acompanhamento de um técnico civil, com conceitos 
básicos sobre tipos de solos, marcações, interferências, trabalhos em vala com rede de gás em 
carga, tipos de pavimentos e camadas de envolvimento e reaterro, classificação de solo, 
avaliação sobre a drenagem local e sua atuação deve ser autorizada pela Comgás. Deverão 
ser escoradas todas as valas com profundidade superior à 1,25m ou quando, em virtude da 
natureza do terreno, possa haver desmoronamento. 

Página: 133



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IV-2 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Tanto a determinação do tipo de método construtivo quanto a profundidade adotada, serão 
estabelecidas em função de ensaios geológicos a realizar, com intuito de determinar as 
características limitantes de solo em cada região e possibilitar decisão assertiva quanto às 
considerações de projeto. 

O gasoduto conterá Lançadores e recebedores de pig em pontos estratégicos de seu traçado. 
Durante a passagem do pig no interior da tubulação são coletados dados relativos às 
condições das paredes do duto, por meio de sensores e diversos instrumentos coleta. Assim, 
possíveis falhas causadas por corrosão ou fraturas podem ser localizadas e reparadas. 

Os lançadores e recebedores deverão ser mecanicamente projetados e fabricados a partir de 
chapas de aço, de acordo com os requisitos mais atuais da norma ASME, além de equipados 
com detector de sinal do tipo bandeira, localizado entre a válvula de bloqueio e a extremidade 
do lançador / recebedor, posicionado para mostrar a passagem do pig pela válvula de bloqueio. 
Todos os controladores serão operados manualmente, sem necessidade de telemetria. 

IV.1.2 ÁREA DE MEDIÇÃO E REGULAGEM 

A área de Medição e Regulagem será implantada para receber a nova fonte de suprimento de 
gás. As diversas estações que serão instaladas têm diferentes finalidades, como por exemplo: 
regulagem da pressão, filtração, medição, aquecimento, entre outras; e serão detalhadas no 
Capítulo VII – Caracterização do Empreendimento. 

A Figura IV.1.2-1 ilustra as estruturas que compõe a Área de Medição e Regulagem. Os 
equipamentos são similares a um City Gate, no entanto não se enquadra como tal por não 
haver a necessidade de uma Estação de Odoração, visto que o gás já virá odorado por meio 
do Projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista (em licenciamento 
Processo e-ambiente 009242/2018-28). 
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Figura IV.1.2-1 – Estruturas que compõem a Área de Medição e Regulagem 

 
Fonte: www.gascat.com.br/produto/59/city-gates 

Conforme informações apresentadas no site da Comgás, a seguir são apresentadas as opções 
de fornecimento para estações (CRM, ERP e ERD) e equipamento para estações (CRM, ERP, 
ERD City Gate e CRC) permitidas pelo empreendedor.  

Quadro IV.1.2-1 – Lista de Fornecimento das estações (Controladores para conjunto de Regulagem e 

Medição) permitida pela Comgás (atualizada em 26 de fevereiro de 2018). 

 
Fonte: Comgás, 2018. 
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Quadro IV.1.2-2 – Lista de Fornecimento das estações (Controladores para Estação de Regulagem de 

Pressão) permitida pela Comgás (atualizada em 26 de fevereiro de 2018). 

 
Fonte: Comgás, 2018. 
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Quadro IV.1.2-3 – Lista de Fornecimento das estações (ERP, ERD, City Gate, CRM e CRC) permitida pela 

Comgás (atualizada em 26 de fevereiro de 2018) 
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Fonte: Comgás, 2018. 

Já para fornecedores de sistema de aquecimento, a Comgás está em processo de avaliação 
de dois possíveis fornecedores. A Gascat, empresa brasileira fundada na década de 80, que 
possui tanto certificação ISO 9001, quanto cadastro PETROBRAS CRCC, sendo uma 
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fornecedora autorizada da empresa. Outra opção é a Vanasa Multigás, empresa paulista, 
também estabelecida no mercado, com certificações ISSO 9001, ISO14001 e OHSAS 18001. 

IV.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

IV.2.1 DESCRIÇÃO DOS TRAÇADOS DAS ALTERNATIVAS 

IV.2.1.1 ALTERNATIVA 1 – CAMINHOS DO MAR 

1 Trecho de Planície Litorânea (Cubatão): O ponto de partida é o City Gate determinado 
pelo ponto de entrega do Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista 
(em licenciamento Processo e-ambiente 009242/2018-28), localizado as margens da 
Rodovia Piaçaguera, Acesso km 267, em Cubatão. A partir desse ponto a rota caminha 
sentido oeste paralela à faixa de dutos (Merluza) existente entre a refinaria e a avenida 
Bernardo Geisel Filho, acompanhando essa mesma avenida até a portaria da Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia – EMAE, onde passa a percorrer área interna da 
empresa, passando pela Vila Light até a Usina Henry Borden, totalizando 3,1 km. Neste 
trecho o duto será assentado pelo método destrutivo, ou seja, vala aberta. No entorno da 
faixa predomina área industrial. 

2 Trecho de Vertente da Serra do Mar (Cubatão): A rota inicia subida da vertente da Serra 
do Mar sentido Nor-noroeste pela Usina Henry Borden, paralela aos condutos forçados 
elevando-se por via área da altitude de 15 metros a 622 metros até cruzamento com a 
Estrada Caminhos do Mar, em trecho de 1500 metros de extensão. Predomina vegetação 
ombrófila densa de Mata Atlântica no entorno da faixa. Neste trecho já existe uma 
tubulação da Comgás que será mantida. 

3 Trecho de Planalto (São Bernardo do Campo): A rota segue paralela a Rodovia SP-148 
– Caminhos do Mar, inicialmente em trecho não trafegável por veículos automotores, em 
faixa de servidão a ser instituída com 5m de largura. Segue então sentido norte realizando 
três travessias com braços do Reservatório do Rio das Pedras até cruzamento com faixa de 
dutos existentes da PETROBRAS. A partir desse ponto percorre faixa sentido oeste 
paralela a faixa da PETROBRAS até a Área de Medição e Regulagem, contígua à Estação 
de Odoração Riacho Grande II do SDGN do Reforço Retap. Totaliza 9,6 km de faixa, ora 
em vala aberta em trecho seco, ora alternando métodos destrutivos e não destrutivos em 
trechos úmidos, a depender da extensão de cada travessia. Predomina vegetação 
ombrófila densa de Mata Atlântica, espelho d’água do Reservatório do Rio das Pedras e 
pequenos assentamentos humanos de baixa densidade no entorno da faixa.  

O percurso de serra e planalto se realiza integralmente dentro do Parque Estadual da Serra do 
Mar. Todo o trecho de planalto se insere em Área de Proteção aos Mananciais. 

IV.2.1.2 ALTERNATIVA 2 – FAIXA DO GASAN 

1 Trecho de Planície Litorânea (Cubatão): O ponto de partida é o City Gate determinado 
pelo ponto de entrega do Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista 
(em licenciamento Processo e-ambiente 009242/2018-28), localizado as margens da 
Rodovia Piaçaguera, Acesso km 267, em Cubatão. A partir desse ponto a rota caminha 
sentido oeste paralela à faixa de dutos existente entre a refinaria e a avenida Bernardo 
Geisel Filho, acompanhando essa mesma avenida até travessia dos canais que vertem da 
Usina Henry Borden até o Rio Cubatão, percorrendo a partir daí trecho paralelo à Rodovia 
SP-150 – Anchieta, nas proximidades de aglomerados subnormais próximos ao bairro 
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Itutinga até cruzamento com faixa da PETROBRAS existente. São percorridos nesse trecho 
4,2 km em vala aberta (método destrutivo) com exceção das travessias de corpos d’água 
que serão pelo método não destrutivo (furo direcional). No entorno da faixa predominam 
áreas industriais, aglomerados subnormais de alta densidade e floresta ombrófila densa de 
Mata Atlântica no pé da Serra do Mar. 

2 Trecho de Vertente da Serra do Mar (Cubatão): A rota inicia subida da vertente da Serra 
do Mar sentido Nor-noroeste, em faixa paralela a faixa da PETROBRAS, que conduz o 
Gasan (gasoduto operado pela PETROBRAS-Transpetro) da RPBC ao planalto. Percorre 
extensão de 1,6 km da altitude de 59 m à 755 m em vala coberta. Predomina vegetação 
ombrófila densa de Mata Atlântica no entorno da faixa. 

3 Trecho de Planalto (São Bernardo do Campo): A alternativa segue em vala coberta 
sentidos Noroeste e Norte, paralela ao Gasan, realizando travessias de áreas úmidas e 
alguns cursos d’água de pequeno porte até a Área de Medição e Regulagem, contígua à 
Estação de Odoração Riacho Grande II do SDGN do Reforço Retap, totalizando 8,9 km de 
planalto. Predomina vegetação ombrófila densa de Mata Atlântica e espelho d’água do 
Reservatório do Rio das Pedras. 

O percurso de serra e planalto se realiza integralmente dentro do Parque Estadual da Serra do 
Mar. Todo o trecho de planalto se insere em Área de Proteção aos Mananciais. 

IV.2.1.3 ALTERNATIVA 3 – FAIXA DA CTEEP (REDE DE GÁS EXISTENTE) 

1 Trecho de Planície Litorânea (Cubatão): Idêntica a Alternativa 1. O ponto de partida é o 
City Gate determinado pelo ponto de entrega do Reforço Estrutural de Suprimento de Gás 
da Baixada Santista (em licenciamento Processo e-ambiente 009242/2018-28), localizado 
as margens da Rodovia Piaçaguera, Acesso km 267, em Cubatão. A partir desse ponto a 
rota caminha paralela sentido oeste à faixa de dutos existente entre a refinaria e a avenida 
Bernardo Geisel Filho, acompanhando essa mesma avenida até a portaria da Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia – EMAE, onde passa a percorrer área interna da 
empresa, passando pela Vila Light até a Usina Henry Borden, totalizando 3,1 km onde o 
duto é assentado em vala coberta. No entorno da faixa predomina área industrial. 

2 Trecho de Vertente da Serra do Mar (Cubatão): A rota inicia subida da vertente da Serra 
do Mar pela Usina Henry Borden, paralela aos condutos forçados, em uma extensão de 
1600 metros eleva-se por via área da altitude de 15 metros à 681 metros, até Casa de 
Válvulas por onde vertem as águas do Reservatório do Rio das Pedras. Predomina 
vegetação ombrófila densa de Mata Atlântica no entorno da faixa. 

3 Trecho de Planalto (São Bernardo do Campo): A rota segue paralela à Estrada do 
Mirante até linha de transmissão operada pela Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista - ISA CTEEP, e onde já está assentada malha de distribuição da Comgás. 
Segue então em faixa sentido Noroeste realizando diversas travessias com braços do 
Reservatório do Rio das Pedras até cruzamento com faixa de dutos existentes da 
PETROBRAS e encontro com a Rodovia SP-150 - Anchieta. A partir desse ponto percorre 
faixa sentido norte paralela a rodovia até a Área de Medição e Regulagem, contígua à 
Estação de Odoração Riacho Grande II do SDGN do Reforço Retap. Totaliza 8,9 km de 
faixa, ora em vala aberta em trecho seco, ora alternando métodos destrutivos e não 
destrutivos em trechos úmidos, a depender da extensão de cada travessia. Predomina 
vegetação ombrófila densa de Mata Atlântica, espelho d’água do Reservatório do Rio das 
Pedras e pequenos assentamentos humanos de baixa densidade no entorno da faixa. 
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O percurso de serra e planalto se realiza integralmente dentro do Parque Estadual da Serra do 
Mar. Todo o trecho de planalto se insere em Área de Proteção aos Mananciais. 

A Figura IV.2.1.3-1 apresenta a localização das três alternativas propostas, com destaque para 
as Áreas de Preservação Permanente - APP. 
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IV.2.2 CANTEIROS DE OBRAS E DEMAIS ÁREAS DE APOIO 

Durante a implantação do gasoduto será priorizado canteiros em área com infraestrutura 
existente (água, luz, telefonia, etc.) como por exemplo a área existente na Rodovia Índio 
Tibiriçá km 33,5 e áreas da EMAE no pé da serra. Ressalta-se que não está previsto a 
implantação de alojamento no local de obra e tampouco áreas de apoio para praças de 
execução de furo direcional, uma vez que as travessias dos corpos d’água serão aéreas.  

IV.2.3 ÁREAS CONTAMINADAS 

As três alternativas possuem ao longo de um raio de 800m de seu traçado áreas contaminadas 
registradas no cadastro da CETESB de dezembro de 2017 (CETESB, 2017). Estas áreas estão 
classificadas como “Em processo de remediação”, ou “Reabilitada para uso declarado”. 
Existem 5 áreas contaminadas que são comuns às três alternativas, todas em Cubatão. 

A primeira delas está localizada no Autoposto Viaduto LTDA., na Avenida Nove de Abril 
N.°1068, a aproximadamente 640m do traçado das alternativas. Está área está classificada 
como “Em processo de remediação”. Trata-se de um posto de combustíveis cuja origem da 
contaminação foi o armazenamento de combustíveis automotivos e abrangeu o solo, subsolo e 
águas subterrâneas. Atualmente está em fase de remediação com monitoramento da eficiência 
e eficácia. 

A segunda área contaminada é classificada como “reabilitada para uso declarado” e está 
localizada na MD Papéis LTDA., na Rodovia Anchieta Km 53,5, a aproximadamente 600m das 
Alternativas 1 e 3 e a 230m da Alternativa 2. A fonte da contaminação foram metais, 
combustíveis automotivos e hidrocarbonetos totais do petróleo (TPH) durante processos de 
produção, descarte e disposição. A contaminação atingiu solo superficial, subsolo e águas 
subterrâneas.  

A terceira área está localizada na Petrocoque S/A Indústria e Comércio, na Rodovia Conego 
Domenico Rangoni Km 267,5, a aproximadamente 230m das três alternativas. A área também 
já está classificada como “reabilitada para uso declarado”. A origem de sua contaminação 
foram metais, TPHs e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH). Neste caso a 
contaminação atingiu águas subterrâneas.  

A quarta área contaminada está localizada a aproximadamente 600m das três alternativas na 
Petróleo Brasileiro S/A, na Praça Marechal Stênio Caio de Albuquerque Lima n.°1, área 
industrial. Está área está “em processo de remediação”.  A contaminação ocorreu em solo 
superficial, subsolo e águas subterrâneas. As fontes foram metais, solventes aromáticos, 
PAHs, combustíveis automotivos e TPH oriundos de processos de armazenagem, descarte e 
disposição, produção, infiltração e manutenção. Atualmente a área está em fase de 
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia. 

A quinta área também está em processo de remediação e está localizada a 230m das três 
alternativas na Ultrafértil S/A, Avenida Bernardo Geisel Filho. A contaminação ocorreu em 
águas subterrâneas em área industrial. Os contaminantes foram metais, outros inorgânicos, 
solventes halogenados, PAHs e bifenilas policloradas (PCB). A área está em fase de 
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia. 

Dentro do raio de 800m do traçado da Alternativa 2 existe mais uma área contaminada, 
localizada na PETROBRAS Transporte S/A, na Caminho dos Pilões s/n. Ela está classificada 
como “em processo de remediação” e fica a aproximadamente 560m do traçado da alternativa. 
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A contaminação ocorreu dentro da propriedade no solo superficial, subsolo e águas 
subterrâneas; e fora da propriedade no subsolo. Os contaminantes identificados foram metais, 
solventes halogenados, solventes aromáticos, solventes aromáticos halogenados, PAHs, PCBs 
e combustíveis automotivos. Atualmente a área está em fase de remediação com 
monitoramento da eficiência e eficácia. 

Todas as áreas contaminadas levantadas localizam-se a pelo menos 230m do traçado das 
alternativas e, portanto, estão fora das faixas propostas. 

A Figura IV.2.3-1 apresenta as alternativas em relação às áreas contaminadas do entorno. Foi 
representado apenas o trecho correspondente ao município de Cubatão, pois não foram 
registradas áreas contaminadas em São Bernardo do Campo nas proximidades do duto. 
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IV.2.4 ÁREAS ÚMIDAS E RECURSOS HÍDRICOS 

O Empreendimento está inserido nas Bacias do Alto Tietê e da Baixada Santista, UGRHIs 6 e 7 
respectivamente. De maneira geral na planície as 3 alternativas se inserem no Complexo 
estuarino de Santos e no planalto atravessam uma densa rede hídrica que alimenta os 
reservatórios Rio das Pedras e Billings. 

A diferença entre as alternativas está na quantidade e nos locais de travessia de corpos d’água 
e áreas úmidas. 

A Alternativa 1 realiza uma travessia de córrego canalizado em Cubatão no trecho de planície. 
Na vertente da serra não ocorrem travessias e no planalto ocorrem 3 travessias de braços do 
reservatório Rio das Pedras, somando 1930m de extensão incluindo APP. 

A Alternativa 2 realiza três travessias na planície. A primeira é de um córrego canalizado e as 
outras duas de canais afluentes da Usina Henry Borden e do Rio Cubatão. Na vertente da 
Serra também não ocorre travessia, mas no planalto ocorrem diversas. São quatro áreas 
úmidas, cinco cursos d’água de pequeno porte, tributários do reservatório do Rio das Pedras e 
do próprio Rio das Pedras, em seu canal de ligação do reservatório homônimo com o 
Reservatório Billings. As travessias somadas dão 1270m de extensão incluindo as respectivas 
APPs. 

A Alternativa 3 é igual a Alternativa 1 no trecho de planície e de vertente.  No planalto o traçado 
realiza sete travessias de braços do reservatório do Rio das Pedras. Elas somam 1840m de 
extensão incluindo as respectivas APPs. 

IV.2.5 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Predomina vegetação ombrófila densa de Mata Atlântica no entorno das alternativas propostas. 
A quantidade de supressão vegetal necessária para cada uma das alternativas depende da 
necessidade de abertura de faixas, da abertura de acessos, implantação da Área de Medição e 
Regulagem e de utilização de canteiros de obras.  

O primeiro trecho que requer supressão para a Alternativa 1 é trecho paralelo a avenida 
Bernardo Geisel Filho em Cubatão, projetando abertura de faixa de aproximadamente dois 
metros paralelo à avenida. Os demais trechos de planície estão em região industrial e portando 
não é prevista supressão nesse percurso. Na subida da serra não haverá necessidade de 
abertura de faixa pois o duto será implantado de forma aérea. Não haverá necessidade de 
supressão no trecho que acompanha a Rodovia Caminhos do Mar pois a vala é projetada em 
área antropizada às margens da rodovia. Não haverá necessidade de abertura de acessos, 
visto que a implantação será realizada a partir das faixas existente, utilizando-se também de 
acessos disponíveis na área. Para a Área de Medição e Regulagem contígua ao City Gate 
Riacho Grande II é prevista abertura de cerca de 0,5 hectare em área de Floresta Ombrófila 
Densa. O mesmo vale para trecho a ser implantado paralelo à faixa da PETROBRAS, que 
projeta abertura de faixa de 6m.  Portanto para essa alternativa a área de supressão vegetal 
soma um total de 1,2 hectares. Destaca-se que os fragmentos a serem suprimidos no planalto 
estão sob efeito de borda da estrada ou da faixa existente, onde, em diversos trechos a 
cobertura predominante é arbustiva ou rasteira. Em todo caso a área total foi computada. 

A Alternativa 2 também requer abertura de faixas de aproximadamente 3 metros paralelas aos 
dutos da PETROBRAS. Por aproveitar as faixas existentes não será necessária a abertura de 
acessos. Assim como na Alternativa 1 dificilmente haverá supressão no trecho de planície. A 
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maior necessidade de supressão ocorrerá no trecho de subida da serra e planalto ao longo dos 
dutos somando um total de 3,51 hectares. 

A Alternativa 3, diferente das demais alternativas, necessita de abertura de faixa de 10m no 
trecho de planalto ao longo da faixa de domínio da CTEEP, que está vegetada. Neste trecho 
também será necessária a abertura de acessos até a faixa. Também será necessária a 
abertura de uma faixa de 3m no trecho de planície. Na subida da serra, assim como na 
Alternativa 1, não será necessária abertura de faixa, pois os dutos serão assentados de forma 
aérea. Portanto para essa alternativa haverá significativa supressão vegetal no trecho de 
planalto somando o total de 8,08 hectares. 

Conclui-se, portanto que a Alternativa 1 implica em menor supressão vegetal dentre todas as 
alternativas. 

IV.2.6 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS 

O projeto Reforço da Infraestrutura de gás da Baixada – RMSP tem suas três alternativas de 
traçados passando por Unidades de Conservação e outras áreas protegidas. 

Todas as alternativas situam-se integralmente dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, nos 
trechos de serra e planalto, ou sua zona de amortecimento, no trecho de planície. O parque foi 
criado pelo decreto nº 10.251 de 30 de agosto de 1977. 

Além dessa unidade de proteção integral. As Alternativas 1 e 3 interferem no Parque Ecológico 
do Caminho do Mar que foi criado pelo Decreto Municipal nº6563 de 1992 entre o trecho da 
usina Henry Borden e a interseção com a Estrada do Mirante (Instituto Pólis, 2012). 

A Figura IV.2.6-1 apresenta as Unidades de Conservação do entorno e sua localização em 
relação às alternativas propostas. 

Em relação as Áreas de Preservação Permanente (APP), foram calculadas as supressões 
necessárias para cada uma das alternativas, apresentadas na Tabela IV.2.6-1 abaixo. 

Tabela IV.2.6-1 – Supressão de vegetação em APP para cada alternativa 

Alternativa Área (ha) 

1 0,0034 

2 0,550 

3 2,465 
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IV.2.7 COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Existem Terras Indígenas na região propostas pelas alternativas, porém sem interferência 
direta. As comunidades indígenas mais próximas são a TI Tenondé Porã, Krukutu, ambas de 
etnia Guarani e a TI Guarani da Barragem, etnia Guarani Kaiowá. Todas estão localizadas em 
área do Parque Estadual da Serra do Mar, ao sul do Reservatório Billings, predominantemente 
no planalto, mas também no sopé da serra do mar, ocupando terras nos municípios de São 
Bernardo do Campo, São Paulo, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente. As 
distâncias mais próximas estão para a Alternativa 2, sempre superando o raio dos 6,7 km. 

A Figura IV.2.7-1 localiza as Terras Indígenas mais próximas as alternativas propostas. 

Não foram registradas outras comunidades tradicionais na região, como quilombolas, caiçaras 
ou pescadores artesanais 
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IV.2.8 ADENSAMENTOS POPULACIONAIS URBANOS E RURAIS 

As três alternativas iniciam traçado em área urbana industrial de Cubatão em caminhamento 
paralelo à Avenida Bernardo Geisel Filho, por cerca de 2,5 km até se dividirem, as Alternativas 
1 e 3 seguem por área pertencente a EMAE, onde se localiza a Vila Light, vila operária anexa à 
Usina Henry Borden. Atualmente apenas uma parte das 140 casas são ocupadas pelos 
operários da empresa e suas famílias, configurando uma área de baixa densidade 
populacional. 

Por sua vez a Alternativa 2 ainda em Cubatão caminha paralela à Rodovia Anchieta SP-150 
em trecho onde se localiza o bairro Fabril de alta densidade populacional, caracterizado por 
aglomerados subnormais. 

O trecho de Planície Litorânea é o principal trecho, para todas as alternativas, onde estão 
localizados adensamentos populacionais. Os demais trechos, de Serra e Planalto, predominam 
extensos fragmentos de Floresta Atlântica e braços dos reservatórios Billings e Rio das Pedras. 

Já no planalto, para a Alternativa 1 próximo ao entroncamento entre o Rodovia Caminhos do 
Mar e a faixa de dutos da PETROBRAS, o traçado proposto se aproxima da Vila Jurubatuba, 
bairro de chácaras de baixa densidade pertencente ao distrito de Riacho Grande, São 
Bernardo do Campo. 

Não há interferência direta para nenhuma das alternativas e, portanto, não se configura 
necessidade de remoção e reassentamento de populações ou infraestruturas. 

Também, em consulta aos órgãos competentes, Instituto Nacional da Reforma Agrária – 
INCRA e Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP, não foram encontrados 
assentamentos rurais nas proximidades das alternativas propostas. 

IV.2.9 ZONEAMENTO MUNICIPAL 

O levantamento do zoneamento municipal de Cubatão e São Bernardo do Campo apontou 
cinco zoneamentos diferentes ao longo do traçado das três alternativas. Os zoneamentos são 
comum ás três alternativas. 

Em Cubatão as alternativas passam por três zoneamentos (Câmara Municipal de Cubatão, 
1998): 

ZI1 que corresponde a Zona Industrial - Polo Industrial. Este zoneamento é principalmente 
destinado a atividades industriais. 

ZCS-2 Zona de Comércio e Serviços de Apoio à Indústria. Nesta área são admitidas, sob 
controle especial, indústrias das categorias I2, bem como ampliações das existentes, desde 
que devidamente aprovadas pelos órgãos de controle ambiental, nas demais esferas de 
governo. I2 são estabelecimentos que pelas suas características de produção, porte, geração 
de tráfego ou poluição ambiental, podem representar incômodo à proximidade de residências. 
Indústria petroquímica, metalúrgicas etc.; 

ZRE que corresponde a Zona de Reserva Ecológica (Interesse Ambiental). Esse zoneamento 
compreende toda a área do Parque Estadual da Serra do Mar no Município de Cubatão, criado 
pelo Decreto Estadual nº 10.251 de 30/08/77, incorporando todas as alterações posteriores, 
inclusive a Lei Estadual nº 8.976 de 28/11/94. Fazem parte também todos os Morros isolados, 
a partir da cota altimétrica 50. Qualquer intervenção nas áreas de interesse ambiental deverá 
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estar de acordo com as legislações federais e estaduais, a que se submetem, com as 
Diretrizes do Plano Diretor e será definida por projeto de ocupação aprovado por lei específica. 

Estes zoneamentos não geram impeditivos para a instalação do empreendimento. 

Em São Bernardo do Campo no trecho de Planalto as alternativas passam pela Zona de 
Manejo Sustentável (ZMS) e pela Zona de Restrição à Ocupação (ZRO). Em ambas o uso e 
instalação estão sujeitos a licenciamento ambiental (Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, 2011). 

A Figura IV.2.9-1 mostra o traçado das três alternativas dentro dos zoneamentos levantados 
para São Bernardo do Campo e Cubatão. 
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IV.2.10 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ÁREAS DE BELEZA CÊNICA 

O levantamento de Patrimônios Históricos, Arqueológicos, Etnográficos e Paisagísticos 
apontou dois tombamentos na AII das três alternativas. 

O mais abrangente é Perímetro tombado da Serra do Mar e de Paranapiacaba e está 
localizada entre as coordenadas geográficas 4845 e 4400 longitude Oeste e 2315′ e 2500′ 
latitude Sul, incorporando 46 municípios. Tombada pelo CONDEPHAAT na categoria “área 
natural ou Sítio paisagístico”. Essas serras são notáveis por seu valor geológico, 
geomorfológico, hidrológico e paisagístico. Outras características ressaltadas pelo 
CONDEPHAAT (CONDEPHAAT) são suas funções reguladoras ambientais da área litorânea e 
do Planalto Atlântico. A área total tombada corresponde a 1.208.810 há e contém um dos 
últimos remanescentes de cobertura florestal original do Estado de São Paulo que exerce 
função essencial na estabilidade das vertentes. A Serra do Mar de Paranapiacaba foi tombada 
pela Resolução n°40 de 06/061985 e está registrada no o Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico: inscrição nº 16, p. 305, 08/09/1986. Todas as três alternativas passa 
por esse perímetro tombado. 

O outro patrimônio tombado é a Estrada do Lorena, Monumentos de Victor Dubugras e Área de 
Mata Circundante. Foi tombado pelo CONDEPHAAT em 11/08/1972 na categoria Infraestrutura 
e registrada o Livro Tombo Histórico com a inscrição nº 122, p. 21, 03/07/1979. A construção 
da calçada de Lorena foi coordenada por Bernardo José Lorena, conde de Sarzedas, que 
governou a capitania entre 1788 e 1795 baseado no projeto do engenheiro militar João da 
Costa Ferreira. A iniciativa facilitou a comunicação entre o planalto e o litoral. Já em 1922 
iniciaram-se as obras da primeira estrada pavimentada em concreto armado da América Latina. 
No mesmo período foram construídos os monumentos projetados por Victor Dubugras que 
incluem o Rancho da Maioridade, Pouso de Paranapiacaba, obras chamadas Padrão de 
Lorena, Cruzeiro Quinhentista, entre outras (CONDEPHAAT). Além da infraestrutura histórica a 
área inclui uma faixa de 1 km de largura de cada lado da estrada com mata original. A área 
tombada está localizada entre as coordenadas UTM 7.361,00-7.360,00 kmN e 354,00-351,00 
kmE. 

Traçado a alternativa 1 sobrepõe parcialmente o caminho do mar entre a Usina Henry Borden e 
a Estrada do Mirante por um trecho de aproximadamente 1,5km. Esse trecho integra o 
patrimônio tombado Estrada de Lorena. A Alterativa 3 cruza o Caminhos do Mar 
acompanhando a tubulação da Usina Henry Borden. 

Ao lado do traçado das três alternativas existem duas Vilas Industriais (Vila Light e Vila Fabril) 
que não são tombadas, mas estão em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural de Cubatão (CONDEPAC) (Lima, 2011) (São Paulo Antiga, 2017). A Vila 
Fabril foi construída entre 1920 e 1930 para hospedar os trabalhadores da Companhia Fabril 
de Cubatão, posteriormente conhecida como Companhia Santista de Papel S.A. e atualmente 
como MD Papéis LTDA. A Vila light foi construída na década de 1930 seguindo os modelos da 
Vila fabril para as famílias dos funcionários da Usina de Cubatão, atual Usina Henry Borden. 
Ambas as vilas tinham em comum o isolamento do centro urbano de Cubatão e sua 
autossuficiência. Essas características favoreciam o controle pelas indústrias do cotidiano dos 
funcionários favorecendo hábitos regrados (SANTOS, 2016). 

IV.2.11 EMPREENDIMENTOS LINEARES E CORREDORES DE INFRAESTRUTURA 

No entorno das alternativas existem alguns empreendimentos lineares.  
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As três alternativas iniciam o percurso em área industrial acompanhando os dutos da 
PETROBRAS, caminhando paralelo à Avenida Bernardo Geisel Filho por aproximadamente 
2,5km. Neste ponto os traçados começam a mudar. As alternativas 1 e 3 sobem a serra do mar 
acompanhando os dutos da Usina Henry Borden, Emae. No planalto as duas alternativas 
começam a seguir caminhos diferentes. A alternativa 1 acompanha o traçado da Estrada 
caminhos do Mar SP-148, intercepta a linha de transmissão da CTEEP e continua seu traçado 
até alcançar a faixa de servidão do Gasan II, dutovia da PETROBRAS, na altura da Vila 
Jurubatuba. A partir deste trecho a alternativa corre paralela ao Gasan II até a Área de 
Regulagem e Medição. 

A Alternativa 3 segue a tubulação da Emae até o topo da serra. No planalto acompanha a linha 
de transmissão da CTEEP até interceptar a dutovia Gasan, da PETROBRAS, e a Rodovia 
Anchieta SP- 150. Neste ponto o traçado corre paralelo a essas duas estruturas até alcançar a 
Área de Regulagem e Medição. 

A Alternativa 2 ainda em Cubatão segue paralela à Rodovia Anchieta SP-150 e sobe a serra 
acompanhando os dutos Gasan. No planalto continua seguindo os dutos da PETROBRAS até 
a Área de Regulagem e Medição. Nos últimos 6,3 km de planalto corre paralela a Rodovia 
Anchieta e intercepta a linha da CTEEP a aproximadamente 2 km antes de chegar à Área de 
Regulagem e Medição. 

No entorno dos três traçados existem outras estruturas viárias como a Interligação Planalto SP-
140, Estrada do Mirante SP-148, Rodovia dos Imigrantes SP-160 e a Rodovia Mário Covas SP-
055. 

Ainda em fase de licenciamento existe o projeto da dutovia da Logum Trecho Paulínia-RMSP-
Santos para transporte de etanol. A dutovia está projetada com 310,19 km de extensão e tem 
parte do traçado coincidente com as alternativas 1 e 3. O trecho em questão é a decida de 
vertente da serra pela Usina Henry Borden. Desta forma, o traçado das Alternativas 1 e 3 estão 
dispostos de maneira a não conflitar com a licença já obtida pela Logum, locando a alternativa 
no lado oposto da rede licenciada. Na planície a dutovia de etanol tem o traçado coincidente 
com as três alternativas ao longo dos dutos da PETROBRAS. 

A Figura IV.2.11-1 apresenta as estruturas lineares identificadas no entorno das alternativas 
propostas. 
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IV.2.12 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS ÀS POPULAÇÕES VIZINHAS 

No intuito de conhecer os riscos sociais e individuais das alternativas propostas foi realizada 
análise comparativa preliminar de riscos para trechos considerados mais críticos. Os resultados 
apontaram o seguinte para cada uma das alternativas: 

 Alternativa 1: Trecho com riscos individual e social considerados toleráveis.  

• Embora o risco individual tenha resultado em curva de 1E-05/ano no trecho próximo a 
RPBC, entende-se que este é restrito a uma área industrial podendo ser considerado 
tolerável. Com a adoção de medidas de redução dos riscos voltadas a mitigação das 
ações de terceiros sobre o duto, obteve-se uma redução significativa dos resultados. Já 
o risco social na região da RPBC ficou situado o limiar entre a região de risco tolerável e 
região de ALARP da curva F-N. Para os demais trechos desta alternativa (Vila 
Jurubatuba e chegada a estação) os riscos permaneceram em região de plena 
tolerabilidade. 

 Alternativa 2: Trecho com riscos individual e social considerados intoleráveis. 

• O compartilhamento de faixa com diversos dutos incluindo transporte de GLP e gás 
natural inviabilizou o risco individual ao longo de todo o trecho do traçado a partir do 
início da subida do Parque Estadual da Serra do Mar, tendo resultado em curva de risco 
com nível de 1E-04/ano. Já a presença de aglomerados populacionais no sopé da Serra 
do Mar, tal como o bairro Pinhal Miranda, inviabilizou o risco social. 

 Alternativa 3: Trecho com riscos individual e social considerados intoleráveis. 

• O paralelismo com a faixa da Transpetro na região do planalto, estando presente nesta 
faixa diversos dutos incluindo transporte de GLP e gás natural, inviabilizou o risco 
individual ao longo do traçado na região do planalto, especificamente no trecho de 
paralelismo com a rodovia Anchieta, tendo resultado em curva de risco com nível de 1E-
04/ano na região dos dutos da Transpetro e 1E-05/ano na faixa da Comgás (Reforço 
estrutural e SDGN Cubatão). A presença de trânsito veicular neste trecho da rodovia 
Anchieta, em períodos específicos do ano, inviabilizou o risco social. 

IV.2.13 MATRIZ COMPARATIVA E PRINCIPAIS IMPACTOS PREVISTOS 

Os aspectos ambientais apresentados acima foram organizados de maneira comparativa em 
uma planilha que traz um resumo dos principais elementos decisórios para a questão das 
alternativas locacionais. 
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Tabela IV-1 - Matriz Comparativa das Interferências Ambientais 

Temas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Descrição resumida 
Subida da serra pela faixa da EMAE (Usina Henry Borden). 

Trecho em planalto paralelo a estrada Caminhos do Mar e a faixa 
da PETROBRAS. 

Subida da serra e trecho de planalto integralmente paralelos à 
faixa da PETROBRAS do Gasan I. 

Subida da serra pela faixa da EMAE (Usina Henry Borden). 
Trecho de planalto paralelo à faixa da CTEEP e à Rodovia 

Anchieta. 

Extensão 15,59 km (Planície: 4,1 km; Vertente: 1,6 km; Planalto: 9,9 km) 14,7 km (Planície: 4,2 km; Vertente: 1,6 km; Planalto: 8,9 km) 13,8 km (Planície: 3,1 km; Vertente: 1,6 km Planalto: 9,1 km) 

Faixa de servidão e acessos. 

Necessária abertura de faixas paralelas às faixas de dutos 
existentes e à estrada Caminhos do Mar. Assume-se 2 metros de 

largura para abertura da vala e assentamento do duto em todos os 
trechos, exceto subida da serra, onde o duto será assentado de 

forma aérea, paralelo aos dutos da EMAE. Não é necessária 
abertura de acessos, visto que a implantação será realizada a 

partir das faixas existentes. 

Necessária abertura de faixas paralelas às faixas existentes da 
PETROBRAS. Assume-se 2 metros de largura para abertura da 

vala e assentamento do duto em todos os trechos. Não é 
necessária abertura de acessos, visto que a implantação será 

realizada a partir das faixas existentes. 

Necessária abertura de nova faixa de servidão no trecho planalto, 
visto que a faixa de domínio da CTEEP está vegetada. Assume-

se a abertura de faixa de 10 metros no trecho de planalto paralelo 
à faixa da CTEEP e 2 metros nos demais trechos, exceto subida 
da serra, onde o duto será assentado de forma aérea, paralelo 
aos dutos da EMAE. É necessária abertura de acessos para 

assentamento da faixa em trecho de planalto. 

Meio Físico 

Características do Relevo 
A alternativa percorre elevação mínima de 9 metros e máxima de 
772 metros de altitude, com uma declividade máxima de 54,4% 

A alternativa percorre elevação mínima de 9 metros e máxima de 
774 metros de altitude, com uma declividade máxima de 51,9% 

A alternativa percorre elevação mínima de 9 metros e máxima de 
769 metros de altitude, com uma declividade máxima de 54,0% 

Hidrografia 

Caminhamento nas UGRHIs 7 (Baixada Santista) e 6 (Alto Tietê). 
Trecho de Planície: Complexo estuarino de Santos. Trecho 

Planalto: densa rede hídrica que alimenta os reservatórios Rio das 
Pedras e Billings 

Caminhamento nas UGRHIs 7 (Baixada Santista) e 6 (Alto Tietê). 
Trecho de Planície: Complexo estuarino de Santos. Trecho 

Planalto: densa rede hídrica que alimenta os reservatórios Rio 
das Pedras e Billings 

Caminhamento nas UGRHIs 7 (Baixada Santista) e 6 (Alto Tietê). 
Trecho de Planície: Complexo estuarino de Santos. Trecho 

Planalto: densa rede hídrica que alimenta os reservatórios Rio 
das Pedras e Billings 

Travessias de corpos d’água 

Trecho de Planície: travessia de córrego canalizado em Cubatão. 
Trecho de Vertente: não há travessia. Trecho de Planalto: 
travessia de três braços do Reservatório Rio das Pedras. 

Extensão total das travessias: 1930 metros, incluindo APP. 

Trecho de Planície: travessia de córrego canalizado em Cubatão, 
de dois canais afluentes da Usina Henry Borden e do Rio 
Cubatão. Trecho de Vertente: não há travessia. Trecho de 

Planalto: Travessia de quatro áreas úmidas, cinco cursos d’água 
de pequeno porte, tributários do reservatório do Rio das Pedras e 
travessia do próprio Rio das Pedras, em seu canal de ligação do 

reservatório homônimo com o Reservatório Billings. Extensão 
total das Travessias: 1270 metros incluindo as áreas úmidas e 

respectivas APPs 

Trecho de Planície: travessia de córrego canalizado em Cubatão. 
Trecho de Vertente: não há travessia. Trecho de Planalto: Sete 

travessias de braços do reservatório do Rio das Pedras. Extensão 
total das travessias: 1840 metros, incluindo APP. 

Volumes de solo e rocha 
movimentados 

Cerca de 65.000 m³ assumindo 5 m³ por metro linear de traçado. 
Todo o volume movimentado será utilizado no recobrimento da 

vala. 

Cerca de 67.500 m³ assumindo 5 m³ por metro linear de traçado. 
Todo o volume movimentado será utilizado no recobrimento da 

vala. 

Cerca de 60.000 m³ assumindo 5 m³ por metro linear de traçado. 
Todo o volume movimentado será utilizado no recobrimento da 

vala. 

Áreas Contaminadas Não haverá incidência sobre áreas contaminadas Não haverá incidência sobre áreas contaminadas Não haverá incidência sobre áreas contaminadas 

Meio Biótico 

Cobertura Vegetal 
Calculada supressão de 1,2 hectares de Floresta Ombrófila Densa 

sob efeito de borda. 
Calculada supressão de 3,51 hectares de Floresta Ombrófila 

Densa sob efeito de borda. 
Calculada supressão de 8,08 hectares de Floresta Ombrófila 

Densa em regeneração ou sob efeito de borda 

Área de Preservação Permanente 
(APP) 

Irá interferir em APP do Reservatório Rio das Pedras e em APP de 
canal afluente da Usina Henry Borden. O total de área de 

supressão em APP é de 0,0034 hectares 

Irá interferir em APP do Reservatório Rio das Pedras, de canal 
afluente da Usina Henry Borden e do Rio das Pedras e em um 
trecho de aproximadamente 150m da APP do Rio Cubatão. O 

total de área de supressão em APP é de 0,55 hectares 

Irá interferir em APP do Reservatório Rio das Pedras e em APP 
de canal afluente da Usina Henry Borden. O total de área de 

supressão em APP é de 2,47 hectares 

Unidades de Conservação 
Interferência no Parque Ecológico Caminho do Mar e no Parque 

Estadual da Serra do Mar. 
Interferência do parque Estadual da Serra do Mar. 

Interferência no Parque Ecológico Caminho do Mar e no Parque 
Estadual da Serra do Mar. 

Área de Proteção aos Mananciais 
Percorre aproximadamente 2,85km dentro da APRM Billings até o 

City Gate 
Percorre 100m dentro da APRM Billings até o City Gate Percorre 200m dentro da APRM Billings até o City Gate. 
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Temas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Meio Socioeconômico 

Comunidades Tradicionais 

Não há interferência direta em comunidades indígenas, quilombolas 
ou de pescadores artesanais. Em linha reta, a Terra Indígena-TI 

Tenondé Porã, Guarani é a mais próxima, distando cerca de 8,9 km 
do limite da área demarcada ao trecho mais próximo da alternativa. 

A segunda Terra Indígena mais próxima é a Krukutu, Guarani, 
distando cerca de 15,1 km do traçado proposto. A terceira TI mais 
próxima é a Guarani da Barragem, distando cerca de 18,1 km da 

alternativa. 

Não há interferência direta em comunidades indígenas, quilombolas 
ou de pescadores artesanais. Em linha reta, a Terra Indígena 

Tenondé Porã, Guarani é a mais próxima, distando cerca de 6,7 km 
do limite da área demarcada ao trecho mais próximo da alternativa. 

A segunda Terra Indígena mais próxima é a Krukutu, Guarani, 
distando cerca de 11,7 km do traçado proposto. A terceira TI mais 
próxima é a Guarani da Barragem, distando cerca de 14,7 km da 

alternativa. 

Não há interferência direta em comunidades indígenas, quilombolas 
ou de pescadores artesanais. Em linha reta, a Terra Indígena 

Tenondé Porã, Guarani é a mais próxima, distando cerca de 8,7 km 
do limite da área demarcada ao trecho mais próximo da alternativa. 

A segunda Terra Indígena mais próxima é a Krukutu, Guarani, 
distando cerca de 12 km do traçado proposto. A terceira TI mais 

próxima é a Guarani da Barragem, Guarani Kaiowá, distando cerca 
de 15 km da alternativa. 

Proximidade com adensamentos 
populacionais e necessidade de 

reassentamento 

Trecho de planície: Em Cubatão proximidade à Vila da EMAE, 
antiga Vila Light, baixa densidade populacional. Trecho de Planalto. 

Em São Bernardo do Campo região de chácaras ao sul do 
Reservatório do Rio das Pedras e Vila Jurubatuba, às margens do 

Reservatório Billings, bairro rural do distrito de Riacho Grande, 
ambas as áreas de baixa densidade populacional. Não há 
interferência direta ou necessidade de reassentamento. 

Trecho de planície: Em Cubatão proximidade a aglomerados 
subnormais, entorno do bairro Itutinga, alta densidade populacional. 

Trecho de Planalto: em São Bernardo do Campo proximidade a 
aglomerados subnormais próximos a travessia com o Rio das 

Pedras, baixa densidade populacional. Não há interferência direta 
ou necessidade de reassentamento. 

Trecho de planície: Em Cubatão proximidade à Vila da EMAE, 
antiga Vila Light, baixa densidade populacional. Trecho de Planalto: 

em São Bernardo do Campo região de chácaras ao sul do 
Reservatório do Rio das Pedras e aglomerados subnormais 
próximos a travessia com o Rio das Pedras, ambos de baixa 

densidade populacional. Não há interferência direta ou necessidade 
de reassentamento. 

Zoneamento Municipal 

Em Cubatão passa por Zona Industrial (ZI), Zona de Comercio e 
Serviços de Apoio á Indústria (ZCS-2) e Zona de Reserva Ecológica 

(ZRE). Em São Bernardo do Campo passa por Zona de Manejo 
Sustentável (ZMS) e Zona de Restrição à Ocupação (ZRO). Não 

consta restrição, tampouco existe enquadramento específico para a 
atividade. 

Em Cubatão passa por Zona Industrial (ZI), Zona de Comercio e 
Serviços de Apoio á Indústria (ZCS-2) e Zona de Reserva Ecológica 

(ZRE). Em São Bernardo do Campo passa por Zona de Manejo 
Sustentável (ZMS) e Zona de Restrição à Ocupação (ZRO). Não 

consta restrição, tampouco existe enquadramento específico para a 
atividade. 

Em Cubatão passa por Zona Industrial (ZI), Zona de Comercio e 
Serviços de Apoio á Indústria (ZCS-2) e Zona de Reserva Ecológica 

(ZRE). Em São Bernardo do Campo passa por Zona de Manejo 
Sustentável (ZMS) e Zona de Restrição à Ocupação (ZRO). Não 

consta restrição, tampouco existe enquadramento específico para a 
atividade. 

Interferências em património 
histórico, cultural e áreas de beleza 

cênica 

Há interferência em uma parte do trajeto da Estrada Caminhos do 
Mar com os seguintes patrimônios tombados: Estrada do Lorena, 

Monumentos de Victor Dubugras e Área de Mata Circundante. 
Também há interferência no Perímetro tombado da Serra do Mar e 

de Paranapiacaba. 

Há interferência no Perímetro tombado da Serra do Mar e de 
Paranapiacaba. 

Há interferência no Perímetro tombado da Serra do Mar e de 
Paranapiacaba. 

Análise de riscos às populações 
vizinhas 

Trecho com riscos individual e social considerados toleráveis. 

Embora o risco individual tenha resultado em curva de 1E-05/ano no 
trecho próximo a RPBC, entende-se que este é restrito a uma área 

industrial podendo ser considerado tolerável. Com a adoção de 
medidas de redução dos riscos voltadas a mitigação das ações de 

terceiros sobre o duto, obteve-se uma redução significativa dos 
resultados. Já o risco social na região da RPBC ficou situado o limiar 

entre a região de risco tolerável e região de ALARP da curva F-N. 

Para os demais trechos desta alternativa (Vila Jurubatuba e 
chegada a estação) os riscos permaneceram em região de plena 

tolerabilidade. 

Trecho com riscos individual e social considerados intoleráveis. 

O compartilhamento de faixa com diversos dutos incluindo 
transporte de GLP e gás natural inviabilizou o risco individual ao 
longo de todo o trecho do traçado a partir do início da subida do 
Parque Estadual da Serra do Mar, tendo resultado em curva de 
risco com nível de 1E-04/ano. Já a presença de aglomerados 

populacionais no sopé da Serra do Mar, tal como o bairro Pinhal 
Miranda, inviabilizou o risco social. 

 

Trecho com riscos individual e social considerados intoleráveis. 

O paralelismo com a faixa da Transpetro na região do planalto, 
estando presente nesta faixa diversos dutos incluindo transporte de 

GLP e gás natural, inviabilizou o risco individual ao longo do 
traçado na região do planalto, especificamente no trecho de 

paralelismo com a rodovia Anchieta, tendo resultado em curva de 
risco com nível de 1E-04/ano na região dos dutos da Transpetro e 

1E-05/ano na faixa da COMGÁS (Reforço estrutural e SDGN 
Cubatão). A presença de trânsito veicular neste trecho da rodovia 

Anchieta, em períodos específicos do ano, inviabilizou o risco 
social. 
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A seguir é apresentada uma breve análise comparativa entre as alternativas locacionais 
considerando os principais impactos negativos previstos na instalação e operação de 
empreendimentos com essas características. 

IV.2.13.1 IMPACTOS RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL 

Os principais impactos relacionados a supressão de vegetação são a perturbação a fauna 
silvestre pela geração de ruído e perda de hábitat, interferência em áreas protegidas como 
APPs e Unidades de Conservação e a perda de biodiversidade. 

A Alternativa 3 é a única que necessita de abertura de faixa em trecho de planalto, totalizando 
supressão de mais de 8 hectares de floresta ombrófila densa, em áreas de proteção integral. 
Por sua vez, as alternativas 1 e 2 apresentam necessidade de supressão próxima a 1,2 
hectares em vegetação com efeito de borda, por realizarem seus traçados em paralelismo com 
infraestruturas implantadas. 

Conclusão: as Alternativas 1 e 2 são as melhores opções do ponto de vista de supressão da 
cobertura vegetal.  

IV.2.13.2 IMPACTOS RELACIONADOS AO MOVIMENTO DE SOLO E ROCHA 

Os principais impactos relacionados a essa atividade são a potencialização de processos 
erosivos pela alteração da morfológica do terreno e a alteração da qualidade das águas 
superficiais pelo carreamento de sólidos. Somente na abertura de valas estima-se que o 
cálculo seja na ordem de 5m³ por metro linear, mas também movimenta solo e carreia sólidos a 
abertura de faixas. Em função da não necessidade de abertura de nova faixa na maior parte do 
traçado e do caminhamento aéreo no trecho da subida da serra, a Alternativa 1 é a que prevê a 
menor movimentação de solo e rocha para sua implantação. A Alternativa 1 também é 
vantajosa ao se situar em traçado onde já houveram movimentações de solo devido a 
implantação da estradas e infraestruturas já existente, locais providos de estruturas de 
contenção de escoamento superficial. Por sua vez a Alternativa 2 carecerá de abertura de faixa 
no trecho planáltico acompanhando Linha de Transmissão em segmento que não observa a 
irregularidade do terreno. A Alternativa 3, acompanhando a faixa da PETROBRAS, carecerá de 
assentamento em leito rochoso na vertente íngreme da Serra do Mar, movimentando maior 
volume de rocha. Estima-se que o cálculo seja na ordem de 5m³ por metro linear 

Conclusão: A Alternativa 1 é a melhor alternativa para mitigar os impactos gerados pela 
movimentação de solo e rocha. 

IV.2.13.3 IMPACTOS RELACIONADOS À INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E MANANCIAIS 

Os principais impactos aos recursos hídricos podem se dar de maneira direta, pelo 
assentamento do duto no leito de corpos d’água, ou indireta, pelo carreamento de sólidos 
devido à movimentação de solo e rocha. Desencadeiam de forma secundária impactos sobre a 
biota aquática e ao abastecimento público. 

Nenhuma das alternativas prevê o assentamento do duto no leito de corpos d’água, entretanto, 
travessias de menor porte a princípio serão feitas por método destrutivo, com a opção de furo 
direcional em áreas mais sensíveis, as demais travessias de corpos d’água de maior volume 
serão aéreas ou por furo direcional. 

As principais intervenções indiretas se dão no trecho de planalto onde está localizado o 
reservatório de Rio das Pedras e seus afluentes. As Alternativas 1 e 2 apresentam situações 
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semelhantes quanto a extensão total das travessias, porém, a Alternativa 2 requer maior 
movimentação de solo e rocha, sobretudo no trecho da vertente da serra, podendo acarretar 
em comprometimento da qualidade da água no estuário da baixada santista. A Alternativa 3 por 
sua vez tem a menor intervenção direta sobre cursos d’água, porém, é a que maior requer 
movimentação de solo devido abertura de nova faixa. 

Conclusão: Não há diferença entre as alternativas considerando impactos diretos. Já a 
Alternativa 1 passa a ser a melhor se observados os impactos decorrentes do carreamento de 
sólidos. 

IV.2.13.4 IMPACTOS RELACIONADOS À INTERFERÊNCIA COM PATRIMÓNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 

ÁREAS DE BELEZA CÊNICA. 

Considerando a Alternativa 1, há interferência em uma parte do trajeto da Estrada Caminhos 
do Mar com os seguintes patrimônios tombados: Estrada de Lorena, Monumentos de Victor 
Dubugras e Área de Mata Circundante e a própria Estrada Caminhos do Mar em seu trecho de 
Serra. Cabe ressaltar que não haverá intervenção direta sobre os patrimônios citados. 

Todas as três alternativas interferem com o Perímetro tombado da Serra do Mar e de 
Paranapiacaba. 

Conclusão: As Alternativa 2 e 3 são as que menos interferem com os patrimônios históricos 
tombados 

IV.2.13.5 IMPACTOS RELACIONADOS AOS INCÔMODOS ÀS POPULAÇÕES VIZINHAS 

Os incômodos sobre a população lindeira se dão durante a fase de obras, relacionados à 
geração de ruído, interferência no cotidiano local e pressão sobre a infraestrutura de serviços 
do entorno, pela movimentação de máquinas e trabalhadores. Ocorrem, sobretudo, no trecho 
de planície onde há a maior concentração populacional. 

A Alternativa 3 é a que mais incorre em impactos à vizinhança devido ao traçado mais próximo 
a bairros residenciais de alta densidade. As alternativas 1 e 2 em seus trechos de planalto 
geraram incômodos temporários no tráfego de veículos devido ao paralelismo com a Estrada 
Caminhos do Mar e Rodovia Anchieta respectivamente.  

Destaca-se que não há necessidade de reassentamento para nenhuma das opções 
consideradas. 

Conclusão: sendo a estrada Caminhos do Mar uma via de menor intensidade de tráfego do 
que a Anchieta, a Alternativa 1 é a que apresenta menores incômodos às populações do 
entorno. 

IV.2.13.6 ANÁLISE DE RISCOS ÀS POPULAÇÕES LINDEIRAS 

Como indicado na matriz comparativa, a partir de uma análise de risco prévia, a única 
alternativa com riscos individuais e sociais toleráveis é a Alternativa 1, uma vez adotadas as 
medidas de redução dos riscos voltadas a mitigação das ações de terceiros sobre o duto. As 
demais alternativas, em função do compartilhamento de faixa com diversos gasodutos, da 
proximidade com populações lindeiras e paralelismo com a Rodovia Anchieta, apontaram para 
riscos intoleráveis. 
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Conclusão: Alternativa 1 - Trecho com riscos individual e social considerados toleráveis. 
Alternativas 2 e 3 - Trechos com riscos individual e social considerados intoleráveis. 

IV.3 SELEÇÃO DA ALTERNATIVA LOCACIONAL 

Conforme apresentado no subitem acima, existem diversos critérios orientativos e um restritivo 
que é a questão do risco às populações vizinhas. 

Quanto ao critério restritivo apenas a Alternativa 1 demonstra-se tolerável, fato que já permite 
afirmar que tal alternativa é a única viável. Em todo caso, cabe ressaltar outras questões que 
apontam para a Alternativa 1 como a melhor opção do ponto de vista socioambiental. 

A Alternativa 1 localiza-se quase que integralmente em faixa de domínio de vias de circulação, 
com uso do solo consolidado. Essa opção de traçado, entre todas as outras, propõe a menor 
supressão possível, sendo com 1,2 ha em 15 km de extensão, desmate 3 e 7 vezes menor do 
que as Alternativas 2 e 3 respectivamente. 

É também a opção com menor interferência em áreas habitadas atravessando apenas bairros 
industriais ou de baixa densidade populacional e não configurando necessidade de 
reassentamento de moradores ou remoção de benfeitorias. 

IV.4 ALTERNATIVA ZERO 

Conforme já apresentado anteriormente, o projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – 
Região Metropolitana de São Paulo tem como objetivo ampliar a capacidade de distribuição de 
gás de forma a atender as atuais e futuras demandas por gás natural no Estado de São Paulo 
considerando as novas fontes de suprimento de gás estudadas pela Comgás e as perspectivas 
de gás do Pós e Pré Sal da Bacia de Santos, sendo este empreendimento umas das melhores 
alternativas, sob o ponto de visto econômico e socioambiental. 

Além do que, o empreendimento possui como meta: 

 O fornecimento de gás natural para o mercado consumidor do Estado de São Paulo com 
preços competitivos. 

 Estímulo ao mercado de trabalho, com a criação de empregos diretos e indiretos. 

 Aumento da arrecadação tributária para os municípios de Cubatão e São Bernardo do 
Campo. 

 Maior segurança aos usuários oferecida pelo gás natural, com redução de risco de 
acidente. 

 Alternativa sustentável para reduzir a dependência energética de fontes não renováveis e 
poluentes como petróleo e carvão. 

 Melhoria da qualidade do ar na metrópole devido à substituição de combustíveis mais 
poluentes como o petróleo, pelo aumento de oferta de uma fonte que reduz bastante a 
emissão de poluentes e de gases de efeito estufa. 

 Maior benefício para o meio ambiente ao otimizar o uso de matérias-primas e consequente 
melhora nos processos de produção nas indústrias. 
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 Baixo potencial poluidor e de degradação ambiental do modal dutoviário quando 
comparado com os demais modais, devido ao baixo consumo de energia e a substituição 
do transporte rodoviário e ferroviário. 

No mais, considerando as projeções da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado (Abegás), a expectativa é que a participação do gás natural na matriz 
energética brasileira aumente principalmente com a gradual retomada do crescimento na 
atividade econômica do País. Dessa forma, a hipótese da não implantação do projeto Reforço 
da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo impacta o potencial 
competitivo regional e estadual pela carência de fontes energéticas confiáveis. 

Com a implantação e operação do Reforço ao Sistema de Distribuição de Gás Natural entre a 
Baixada Santista e a RMSP a Comgás será capaz de distribuir 14MMm3/dia adicionais de Gás 
Natural Liquefeito – GNL, ampliando em quase 10 vezes a atual capacidade de distribuição 
limitada a 1,5MMm3/dia. 

Com isso ampliaria-se as atuais fontes de suprimento à RMSP, além de vislumbrar alternativa 
de escoamento de gás natural do pós e pré-sal da Bacia de Santos, incrementando assim o 
volume a ser disponibilizado para o Estado de São Paulo e atendendo com segurança e 
confiabilidade às crescentes demandas de diversos segmentos da região onde a Comgás 
opera: industrial; abastecimento veicular; termogeração; cogeração; residencial e comercial. 

O aumento da disponibilização de gás natural para a RMSP, promoveria um aumento da 
confiabilidade por parte de empresários, investidores e população em geral no que diz respeito 
ao abastecimento energético da região metropolitana. 

Dessa forma, há de se considerar a dificuldade em suprir a demanda por gás natural entre o 
maior polo consumidor do país e um dos polos recebedores das reservas off-shore como o 
impacto mais relevante na alternativa de não implantação, pois desencadeia diversos impactos 
sistêmicos na geração de energia, na retomada produtiva e dinamização econômica e na 
melhoria das condições de saúde e ambientais. 

Consequentemente, diante do cenário de crescente demanda, a necessidade de construção de 
dutos será maior na opção de não realização do empreendimento neste local, uma vez que as 
distâncias a serem percorridas serão muito maiores para trazer o gás para o Estado de São 
Paulo. 

Apesar do empreendimento gerar possíveis impactos, conforme apresentado neste estudo de 
alternativas locacionais e melhor detalhado no Capítulo X de Identificação e Avaliação de 
Impactos deste EIA, a não implantação do empreendimento acarretaria mais prejuízos, tanto 
pela não garantia de fornecimento de gás natural para seu principal mercado consumidor, 
como também na perda do potencial de dinamização da economia local e regional, com 
reflexos nos níveis estadual e nacional, bem como na geração de emprego, renda e 
arrecadação de impostos, taxas e tributos, decorrentes dos investimentos e da operação do 
empreendimento. 

Considerando que a implantação e operação do empreendimento serão realizadas com todos 
os controles e monitoramentos ambientais necessários para a minimização dos possíveis 
impactos ambientais, conforme apresentado nos Capítulos XI e XII deste EIA, conclui-se que a 
Alternativa 1 é a melhor opção dentre as opções estudadas, inclusive a de não realização do 
empreendimento. 

Página: 174



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. VII-1 

 

VII CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás - pretende implantar um novo duto para reforçar 
a distribuição de gás entre a baixada e a RMSP. Com o novo gasoduto, pretende-se interligar 
os sistemas de distribuição com as novas fontes de gás natural, aumentar a confiabilidade de 
abastecimento de gás e incrementar a disponibilidade de novos volumes para o sistema de 
distribuição como um todo. O projeto inclui a instalação do gasoduto e implantação de Área de 
Medição e Regulagem contigua ao City Gate e Estação de Odorização (EO) existente Riacho 
Grande II em São Bernardo do Campo (licenciado pelo processo 173/2010). 

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: 

 Descrição do Empreendimento como um todo: concepção do traçado, faixa de duto, 
dutovia, gás utilizado, características da Área de Medição e Regulagem e instalações 
associadas ao gasoduto; 

 Fase de Implantação: descrição sobre preparo do terreno, estrutura do canteiro de obras, 
transporte dos equipamentos, previsão da mão-de-obra necessária, geração e tratamento 
de efluentes, resíduos, emissões atmosféricas, ruídos e consumo de utilidades (água e 
energia). 

 Fase de Operação: descrição do processo de operação do duto, inspeções e manutenções, 
controle operacional, equipamentos e utilidades envolvidos no processo (água, energia e 
combustível), geração de efluentes, resíduos, emissões atmosféricas, ruídos e mão-de-obra 
utilizada. 

VII.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O gasoduto interligará o novo Ponto de Entrega (City Gate) da Comgás em Cubatão 
(contemplado no projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista) à 
Área de Medição e Regulagem contígua ao City Gate e a Estação de Odorização Riacho 
Grande II, localizados em São Bernardo do Campo na altura do km 34 da rodovia Anchieta (SP 
150). A localização do empreendimento pode ser vista na Figura VII.1-1. 

A definição do traçado do gasoduto considerou os possíveis impactos ambientais e sociais do 
local, que abrange áreas do município de Cubatão e São Bernardo do Campo, como destacado 
no Capítulo IV, que apresenta o estudo de alternativas locacionais para o projeto. 

O traçado definido corresponde a implantação do duto de forma subterrânea na maior parte de 
sua extensão (89%) por abertura de vala ou furo direcional. O trecho de vertente de 
aproximadamente 1,6 km a instalação da dutovia será aérea acompanhando a tubulação da 
Usina Henry Borden. No trecho de planície o duto acompanha a faixa da PETROBRAS, e no 
planalto acompanha o traçado da Estrada Caminhos do Mar e depois a Estrada da Xiboca. A 
dutovia terá no total cerca de 15 km de extensão. O Quadro VII.1-1 apresenta algumas das 
características do empreendimento. 
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Quadro VII.1-1 – Caracterização do empreendimento 

Caracterização do Empreendimento 

Indicador Projeto Unidade 

Produto Gás natural gás 

Extensão do duto 15 km 

Extensão da faixa de servidão compartilhada 5,7 km 

Extensão aérea 1,6 km 

Diâmetro máximo 20 pol 

Largura da faixa de servidão 10 m 

Largura da faixa de intervenção durante obra 2 m 

Material do duto Aço X70 

Vazão média 14106 m³/dia 

Pressão de operação 75 Bar 

Velocidade máxima 25 m/s 

Profundidade média da vala 2,5 m 

Largura média da vala 2 m 

Área de Medição e Regulagem 3700 m² 

Válvulas 5 nº válvulas 
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VII.1.1 DUTOVIA 

O gasoduto terá uma extensão total de aproximadamente 15 km, percorrendo um trecho 
aproximado de 14 km em terra e um trecho aéreo de 1,6 km na Usina Henry Borden na 
vertente da Serra do Mar. 

Para implantação do duto será necessária uma faixa de trabalho de 2’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
m de largura ao longo de seu traçado, será aproveitado o espaço das faixas compartilhadas e 
da Estrada Caminhos do Mar. 

Para a operação do gasoduto será mantida uma faixa de 2 metros para os trechos terrestres. 
Está prevista a instituição de faixa de servidão administrativa de até 10m de largura, porém 
sem a necessidade de realocar pessoas e infraestruturas. Toda a extensão do gasoduto pode 
ser dividida nos seguintes trechos: 

 Trecho 1: Após sair do City Gate de Cubatão acompanhará o traçado dos dutos da 
PETROBRAS até a base da Usina Henry Borden. 

 Trecho 2: Subida da serra acompanhando os dutos da Usina Henry Borden, propriedade da 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE), atravessando o Parque Estadual 
da Serra do Mar de maneira aérea. 

 Trecho 3: O trecho de planalto será feito de maneira subterrânea acompanhando a Estrada 
caminhos do Mar e posteriormente a Estrada da Xiboca até a Área de Medição e 
Regulagem próxima ao o City Gate Riacho Grande II. 

Haverá travessia de uma faixa de domínio rodoviário, a SP 148 – Estrada Caminhos do Mar - 
trecho terrestre. Haverá também travessia de linha de transmissão. A instalação do gasoduto 
próximo à linha de transmissão deverá seguir a Instrução de Trabalho da Comgás IT08 
(Trabalho Próximo a Linhas de Transmissão e/ou Subestações), para minimizar a possibilidade 
de exposição a riscos de choques elétricos. 

VII.1.2 INTEGRIDADE DA TUBULAÇÃO 

As tubulações serão submetidas a um revestimento anticorrosivo e a um sistema de proteção 
catódica.  Os acessórios das tubulações enterradas (válvulas, flanges etc.) terão revestimento 
anticorrosivo de epóxi com alto teor de sólidos, com espessura mínima de 500 mícrons. 

O sistema de proteção catódica tem a finalidade de garantir a integridade da dutovia quanto à 
corrosão externa. Estes sistemas em conjunto com o revestimento anticorrosivo criam 
condições de polarização da estrutura do duto de modo que não haja possibilidade de 
corrosão. Com isto aumenta-se a confiabilidade operacional, evitam-se eventuais perdas de 
produtos, contaminações e riscos de inflamabilidade. O sistema de proteção catódica a ser 
implementado será por corrente impressa, prevenindo a corrosão das tubulações de aço, 
válvulas enterradas e acessórios associados ao gasoduto, conforme norma técnica Comgás 
NT 026. A vida útil do sistema de proteção catódica deverá ser de vinte anos. 

O sistema fornecerá um potencial de proteção mínimo de -850 mV e uma densidade de 
corrente mínima de 1 mA/m2 a 3 mA/m2. O projeto e todos os componentes do sistema 
deverão estar de acordo com as especificações da National Association of Corrosion Engineers 
- NACE. Uma variação on/off de 5% (medida ao longo da linha central do traçado) é 
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normalmente considerada adequada a qualquer inspeção de potencial planejada que possa ser 
necessária. 

Os transformadores / retificadores deverão ser instalados com um sistema de alarme 
automático para indicar interrupção no sinal de corrente. A instalação deverá ser realizada em 
áreas não perigosas. Os retificadores deverão ser projetados para o serviço de Proteção 
Catódica e, dependendo do detalhamento do projeto e da fonte de energia disponível no local, 
deverão ser monofásicos, 240/110 V 60 Hz, ou trifásicos, 480/277 V ou 240 V 60 Hz. 

Todas as conexões entre o gasoduto e as instalações de superfície deverão receber juntas 
monolíticas de isolamento, para separar a proteção catódica do gasoduto dessas instalações. 

O projeto do gasoduto contemplará a possibilidade de se utilizar a tecnologia de pig 
instrumentado, permitindo a inspeção da integridade dos dutos sem necessidade de acesso 
direto. Esta técnica de inspeção já é empregada nos dutos de alta pressão da Comgás e 
garantirá a pronta intervenção em eventuais danos à tubulação. Adicionalmente, será aplicada 
a inspeção por ECDA (External Corrosion Direct Assesment), que permitirá avaliar eventuais 
pontos de corrosão do tubo, no decorrer de sua vida útil. 

Para garantir maior vida útil ao gasoduto, o mesmo será projetado considerando sobre 
espessura de parede, em relação à recomendada pela norma NBR 12712. 

VII.1.3 INSTALAÇÕES ASSOCIADAS AO GASODUTO 

Ao longo da dutovia serão instalados complementos de duto que são elementos necessários à 
segurança, proteção e operação dos dutos, tais como: lançadores e recebedores de pigs, 
válvulas de bloqueio e instrumentação e controle, descritos a seguir. 

VII.1.3.1 LANÇADOR E RECEBEDOR DE PIG 

O equipamento denominado pig é uma ferramenta essencial para garantir o bom 
funcionamento das tubulações e evitar vazamentos e rompimentos. Durante a passagem do 
pig no interior da tubulação são coletados dados relativos às condições das paredes do duto, 
por meio de sensores e diversos instrumentos coleta. Assim, possíveis falhas causadas por 
corrosão ou fraturas podem ser localizadas e reparadas. 

Os lançadores e recebedores serão usados para o lançamento e recebimento tanto de pigs de 
limpeza quanto de pigs inteligentes. Todos os lançadores / recebedores foram projetados e 
configurados de modo a permitir o uso de veículos de inspeção da Pipelines Integrity 
Internacional (PII) ou outro veículo de inspeção on-line similar, equipado com sistema de 
posicionamento GPS. 

Em todos os casos, o diâmetro do lançador / recebedor deverá ser de pelo menos um diâmetro 
acima do diâmetro do gasoduto. 

Os lançadores e recebedores deverão ser mecanicamente projetados e fabricados a partir de 
chapas de aço, de acordo com os requisitos mais atuais da norma ASME, além de equipados 
com detector de sinal do tipo bandeira, localizado entre a válvula de bloqueio e a extremidade 
do lançador / recebedor, posicionado para mostrar a passagem do pig pela válvula de bloqueio. 
Todos os controladores serão operados manualmente, sem necessidade de telemetria. 

O lançador de pig estará localizado no início do gasoduto, próximo ao sistema de odorização, 
enquanto o recebedor de pig será instalado no final do gasoduto. 
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VII.1.3.2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO 

Ao longo da dutovia serão instaladas 5 válvulas de bloqueio com o intuito de interromper o 
fluxo de produto para delimitar trechos e possibilitar operações de manutenções localizadas, 
em caso de emergências, e nas travessias de cursos de água e reservatórios, de modo a 
minimizar os volumes vazados em caso de incidentes. 

A locação das válvulas utiliza como referência a norma técnica da Associação Brasileira de 
Normas técnicas ABNT NBR 15.280 (dutos terrestres). As válvulas de bloqueio serão de uma 
forma geral, instaladas, dentro da faixa de trabalho reservada para manutenções e inspeções, 
e terão as dimensões a serem definidas no projeto em função do dimensionamento da 
tubulação. 

Quanto à distância entre válvulas ao longo do gasoduto, nas duas fases, essas válvulas serão 
espaçadas entre si conforme recomendações da norma ABNT NBR 12712. 

VII.1.3.3 ÁREA DE MEDIÇÃO E REGULAGEM 

A área de Medição e Regulagem é uma estrutura similar a um City Gate, no entanto sem a 
necessidade de contemplar uma Estação de Odorização, visto que o gás já virá odorado por 
meio do projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista em 
licenciamento na CETESB. Será implantada na área adjacente ao City Gate de Riacho Grande 
II em uma área de aproximadamente 3700 m², composta pelos seguintes sistemas: 

 Filtragem: este equipamento (Figura VII.1.3.3-1) é composto por um corpo cilíndrico em aço 
projetado de resistir as pressões de operação do sistema, dentro deste corpo há um 
elemento filtrante tipo cesto por onde o gás passa e retém qualquer impureza. 

Figura VII.1.3.3-1 – Imagem típica de um equipamento de filtragem 

 
Fonte: Vanasa. 
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 Aquecimento: após o sistema de filtragem o gás passa por sistema de aquecimento (Figura 
VII.1.3.3-2) indiretos à gás com alto grau de eficiência e automação que utilizam o próprio 
gás natural como combustível e água em circuito fechado como meio de transmissão, 
garantindo uma temperatura constante na entrega do gás eliminando o risco de 
congelamento do equipamento causado pela redução de pressão e prevenindo a formação 
de hidratos. 

Figura VII.1.3.3-2 – Imagem típica de um sistema de aquecimento 

 
Fonte: Vanasa. 

 Regulagem: O gás entra pelo orifício de entrada sendo impedido de passar pela válvula de 
retenção Figura VII.1.3.3-3. Ao ajustar a mola, esta desloca o conjunto do diafragma e 
abrindo a válvula de retenção permitindo a passagem de gás. Quando a pressão do gás, na 
saída, atingir a pressão desejada equilibrando o diafragma, a válvula de retenção fecha o 
suprimento de gás. Sempre que houve um consumo de gás há uma queda de pressão na 
câmara do diafragma o qual abre a válvula o suficiente para dar passagem do gás a fim de 
restabelecer a pressão regulada. 

Figura VII.1.3.3-3 – Imagem típica de um sistema de regulagem 

 
Fonte: Vanasa. 
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 Medição: A medição será feita por um dispositivo (Figura VII.1.3.3-4) utilizado para 
quantificar a quantidade de gás que passa por ele. Essa quantificação é feita pelo número 
de voltas que a hélice interna do medidor faz com a passagem do gás. Conectado ao 
medidor está um dispositivo (PTZ) que faz a correção desta medição. Este equipamento 
considera as informações da pressão, temperatura e fator de compressibilidade do gás 
naquele ponto. 

Figura VII.1.3.3-4 – Imagem típica de um dispositivo de medição 

 

Fonte: Vanasa.  

Estes sistemas serão fornecidos em forma de pacotes skid-mounted, fabricados e montados 
por fornecedores homologados conforme normas brasileiras, internacionais e internas Comgás. 
Esses equipamentos terão a função de filtrar, regular e medir o volume de gás. O sistema será 
dimensionado para trabalhar a uma pressão de entrada de 75bar e será interligado ao City 
Gate já existente, que escoará todo o gás recebido. 

VII.1.3.4 INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE 

Na área de Medição e Regulagem haverá instrumentos para monitoramento de dados de 
vazão, temperatura e pressão. Ou ponto de controle de dados serão as estações de regulagem 
de pressão (ERP) onde serão monitorados os dados de pressão do duto.  

VII.1.3.5 SEGURANÇA 

Todos os ativos da Comgás são, mapeados, catalogados e georreferenciados, 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 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 publico, concessionarias). 
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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. 

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

Figura VII.1.3.5-1 – Sala de Controle localizada no Centro Operacional 

 
 

Serão adotadas formas construtivas e instalações adequadas que previnam e/ou impeçam 
vandalismos, sabotagens, vazamentos por acidentes externos (colisão, sobrecarga no duto por 
passagem/tráfego nas travessias), vazamentos por rompimento (sobre pressão devida a golpes 
de aríete) e vazamento por corrosão interna ou externa no duto. 

Serão instalados equipamentos mecânicos auxiliares, tais como: barreiras mecânicas para 
dutos enterrados, onde necessário, placas de identificação e de alerta, faixa do duto protegidas 
mecanicamente contra acesso de pessoas não autorizadas.  

Além das válvulas de bloqueio, a norma também estabelece que todo sistema de escoamento 
de gases deve ser equipado com um dispositivo de limitação ou alívio de pressão. O tipo de 
dispositivo adotado pela Comgás no empreendimento será o SDV (Shut Down Valve). A 
válvula funciona com um sistema pneumo-hidráulico, onde aletas giratórias são movimentadas 
em função da pressão do sistema, desativando o fluxo no duto de maneira autônoma ou 
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manual. Entretanto, o rearme desta válvula será feito apenas de forma manual quando no 
restabelecimento da pressão da rede em ambos os lados da válvula de bloqueio. 

VII.2 CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

Os itens a seguir trazem o detalhamento das ações relativas à fase de implantação do duto. O 
Projeto Funcional da obra pode ser observado no Desenho VII.2-1. Por sua vez o Anexo 5 
apresenta detalhamento do traçado do duto (trechos de serra e planalto) com destaque para a 
supressão prevista. 

O projeto operará, com pressão máxima de 75 bar e velocidade máxima de 25 m/s. Sendo 
executado em aço API 5L X70 com 20 polegadas de diâmetro e 1/2 polegada de espessura 
terá extensão de 15Km, onde 1,6km serão de maneira aérea.  

A variação térmica da tubulação será definida através de estudos conduzidos ao longo do 
projeto executivo. Serão apresentadas alternativas tecnológicas para a absorção de dilatação 
térmica do trecho aéreo. 

Para garantir a integridade da nova tubulação será previsto um teste hidrostático com pressão 
de 1,5 vezes a pressão de operação, conforme recomendação da ASME B31.3. Esse teste 
será executado em trechos de extensão determinadas, não excedendo uma altura de coluna 
d’água de 300 metros. 

O gasoduto conterá Lançadores e recebedores de pig em pontos estratégicos de seu traçado. 
Durante a passagem do pig no interior da tubulação são coletados dados relativos às 
condições das paredes do duto, por meio de sensores e diversos instrumentos coleta. Assim, 
possíveis falhas causadas por corrosão ou fraturas podem ser localizadas e reparadas. 

Os lançadores e recebedores serão usados para o lançamento e recebimento tanto de pigs de 
limpeza quanto de pigs inteligentes. Todos os lançadores / recebedores serão projetados e 
configurados de modo a permitir o uso de veículos de inspeção da Pipelines Integrity 
Internacional (PII) ou outro veículo de inspeção on-line similar, equipado com sistema de 
posicionamento GPS. 

Em todos os casos, o diâmetro do lançador / recebedor deverá ser de pelo menos um diâmetro 
acima do diâmetro do gasoduto. 

Os lançadores e recebedores deverão ser mecanicamente projetados e fabricados a partir de 
chapas de aço, de acordo com os requisitos mais atuais da norma ASME, além de equipados 
com detector de sinal do tipo bandeira, localizado entre a válvula de bloqueio e a extremidade 
do lançador / recebedor, posicionado para mostrar a passagem do pig pela válvula de bloqueio. 
Todos os controladores serão operados manualmente, sem necessidade de telemetria.  

VII.2.1 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS PRELIMINARES, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E 

CADASTRAIS 

Durante a execução do projeto executivo, que está em fase de contratação, será executado o 
levantamento planialtimétrico cadastral de todas as interferências visíveis tais como, muros, 
arruamento, bueiro, córregos, poste, tampões de visita, caixas e outros que porventura venham 
a interferir na execução das obras; 
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Todas as interferências deverão ser indicadas no projeto com referência no sistema de 
coordenadas planas UTM, cujo datum horizontal seja SAD 69 e datum vertical referenciado a 
rede do IBGE (RN). 

O trecho da rodovia será levantado no mínimo o limite externo da faixa non-aedificandi, 
indicando em planta e perfil claramente os limites das pistas norte e sul, canteiro central, 
defensas, acostamento, taludes, e todos os pontos notáveis verificados na rodovia (árvores, 
postes, interferências em geral, placa de quilometragem, sinalização da rodovia, edificações, 
canaletas, obras de drenagem existentes, vestígios de vala onde aparentemente existam 
tubulações assentadas etc.). 

Antes do início do detalhamento do projeto, será iniciado o processo de solicitação de 
cadastros de interferências das concessionárias abaixo relacionadas: 

 Rodovias ou ferrovias. 

 Transmissão ou distribuição de energia elétrica. 

 Águas e esgotos. 

 Telefonia. 

 TV a cabo. 

 Oleodutos. 

 Gasodutos. 

 Prefeituras Municipais. 

De posse dos cadastros será possível definir o traçado da rede de gás, identificando possíveis 
interferências com outras utilidades, trânsito, presença de pontos de erosão, locais que se 
inundam com chuvas e obras futuras previstas. 

Estão previstas ao longo do traçado sondagens a percussão e rotativa (quando necessário) em 
travessias de rios, rodovias e locais para instalação de lançador e recebedor de PIG, válvulas, 
etc., bem como sondagem para localização de tubos da PETROBRAS, etc., de acordo com 
necessidade para o projeto. 

VII.2.2 INSTITUIÇÃO E LIBERAÇÃO DA FAIXA DE OBRA E SERVIDÃO 

O projeto prevê a instituição de faixa de servidão em propriedades ao longo do traçado do 
gasoduto. Tal desapropriação se faz necessário devido à falta de alternativa técnica construtiva 
para realizar a implantação do gasoduto, uma vez que em alguns trechos não existem estradas 
de acesso, contém uma área de vegetação densa e nos trechos de via existente não há 
espaço físico suficiente para implementação. 

As propriedades afetadas serão mapeadas para identificar a existência de benfeitorias. 
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VII.2.3 ACESSOS 

Serão utilizadas as vias de acesso já existentes no local, conforme pode ser visualizado no 
Desenho IX.2.1.2.2-1 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da AID. A 
abertura de novos acessos ocorrerá somente se necessário, com autorização prévia. Caso seja 
verificada tal necessidade, os acessos serão detalhados durante a elaboração do Projeto 
Executivo. 

VII.2.4 CANTEIRO DE OBRAS E CANTEIRO ADMINISTRATIVO 

No geral, a Comgás, através de suas empreiteiras contratadas, adota o procedimento de 
locação de imóvel já com infraestrutura existente que possa abrigar as atividades 
administrativas da obra, em localização favorável e o mais próximo possível das obras Existe 
próximo ao local da obra uma área de infraestrutura para canteiros localizada na Rodovia Índio 
Tibiriçá, km 33,5 o qual poderá ser utilizado como canteiro central para esta obra. Outras 
opções são áreas da EMAE localizadas no pé da serra que também poderão ser negociadas 
para a construção do trecho aéreo.  

No entanto, cabe ressaltar que será necessário criar canteiros operacionais, ponto de apoio, 
onde serão montadas as cabines descritas acimas e estocagem de tubos e equipamentos 
sendo que as áreas de apoio que serão necessárias para as travessias e furos direcionais 
serão utilizadas também para esta finalidade. Nestes locais não haverá alojamento para 
operários 

A Figura VII.2.4-1 mostra a sugestão de localização do canteiro de obras. A seleção final dos 
locais que se constituirão, funcionalmente, como canteiro de obras e escritório ficará a cargo da 
Comgás e da empreiteira a ser contratada para a construção, em etapa subsequente à 
contratação. O detalhamento, por consequência, será apresentado em momento posterior e 
procurará seguir as recomendações feitas pela Mineral quanto as questões ambientais destes 
locais. 

Cabe destacar que a Comgás possui procedimento (PG 30 - Procedimento de Gestão: 
Construção - Gestão Ambiental) a ser obrigatoriamente seguido pelas empreiteiras, que 
deverão manter o canteiro de obras, escritório, locais de armazenamento, áreas adjacentes e 
acessos utilizados, permanentemente em condições limpas e organizadas, com instalações 
adequadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, perfeito funcionamento de 
instalações elétricas e disposição final de resíduos gerados de acordo com procedimento 
específico (PG 026 - Gestão de Resíduos). 

A empreiteira também assume o compromisso de manter todos os veículos, equipamentos, 
tubos, maquinário, materiais e tudo o que for relacionado com a realização do trabalho em boa 
ordem, organizado e limpo, o que inclui a limpeza dos equipamentos, bem como a lavagem das 
rodas de todos os veículos e maquinários em locais apropriados. 

Após o término das instalações e da desmobilização dos canteiros de obra e das frentes de 
trabalho, as áreas serão recuperadas e os resíduos gerados serão destinados para empresas 
especializadas e licenciadas. 
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VII.2.5 LIMPEZA DO TERRENO E SUPRESSÃO VEGETAL 

O primeiro passo no processo de construção será a desobstrução da faixa de trabalho e 
nivelamento adequado do local para os trabalhos preliminares. A desobstrução e o nivelamento 
serão feitos de forma progressiva ao longo da extensão do gasoduto um pouco à frente das 
atividades de instalação da tubulação. 

A desobstrução consiste na remoção de todos os obstáculos na superfície de solo existentes 
na faixa de domínio e nas áreas de trabalho, incluindo a supressão de elementos naturais, tais 
como árvores ou qualquer tipo de vegetação, pedras, tocos de árvores, e construções como 
cercas, muros etc. Esses trabalhos, na maioria das vezes, são executados por uma 
escavadeira. 

Toda a madeira, topo de árvores, arbustos e tocos deverão ser removidos e dispostos fora da 
faixa de domínio, segundo critérios aprovados, durante as atividades de limpeza. Durante e 
após a limpeza, até o restabelecimento da faixa de domínio, o empreendedor será responsável 
pela construção e manutenção de acessos e passagens temporários, cercas, travessia de 
animais etc., de modo a não obstruir qualquer modalidade de tráfego local, bem como de 
iluminação satisfatória no período noturno para proteger as pessoas, veículos e animais de 
possíveis danos. 

VII.2.6 ABERTURA DE VALAS E AJUSTES NA MORFOLOGIA DO TERRENO 

VII.2.6.1 ABERTURA DE VALAS 

Os serviços de escavação da vala serão executados de acordo com a Norma Técnica Comgás 
NT020 - Abertura e Escoramento de Vala, que tem como referências externas ASME B 31.8, 
NBR 9061/85 - Segurança de Escavação a Céu Aberto e NR18 - Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção. 

É destacada a obrigatoriedade do cumprimento dos aspectos ligados à Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente antes da execução dos serviços de abertura de vala, assegurando a 
continuidade da obra e a integridade física dos trabalhadores, além da elaboração prévia da 
Análise de Risco. O Estudo de Análise de Risco é apresentado no Anexo 6. 

Toda a área aonde os trabalhos irão se desenvolver deverá estar sinalizada permanentemente. 
Especial atenção deverá ser dada à existência de galerias, tubulações de drenagem ou 
instalações elétricas subterrâneas, além de outras interferências, mantendo-se uma distância 
mínima de 0,30 m de qualquer interferência. Caso não seja possível este distanciamento, será 
colocado uma proteção mecânica entre eles. 

A escavação será realizada de modo progressivo ao longo da rota do gasoduto, imediatamente 
à frente das atividades de instalação, para minimizar as grandes extensões de valas abertas. 
Em áreas habitadas ou em suas proximidades o tempo entre a abertura da vala e a preparação 
da tubulação que irá ser assentada deverá ser o mínimo possível. 

Durante a abertura, ao longo da diretriz do gasoduto, haverá uma área mais larga ao lado da 
vala que será utilizada para a movimentação dos equipamentos de construção, e uma área 
mais estreita, no lado oposto da vala, será utilizada para o armazenamento de material 
escavado. 
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A empreiteira implantará e manterá estruturas de controle de erosão e de sedimentação, 
podendo incluir estruturas de contenção de sedimentos ao redor de materiais escavados. 

A escavação da vala poderá ser feita com o uso de uma escavadeira ou de valetadeira 
conforme o solo seja mais ou menos resistente. 

A Figura VII.2.6.1-1 apresenta a disposição do solo removido da vala. 

Figura VII.2.6.1-1 – Representação da localização do material escavado em relação à vala 

 

VII.2.6.2 RASPAGEM SUPERFICIAL 

A raspagem do solo superficial deverá se dar apenas na largura da vala, de acordo com as 
Especificações Técnicas, Códigos, Normas e Desenhos da Comgás. O solo superficial deverá 
ser armazenado para posterior recomposição das áreas afetadas pela obra. 

Em áreas de eventual interesse arqueológico ao longo do traçado do gasoduto, a faixa de 
retirada do solo superficial deverá se restringir à mínima dimensão necessária para a 
escavação da vala. A inspeção da operação de retirada do solo superficial deverá ser 
acompanhada de um arqueólogo experiente. 

A qualquer sinal de atividade arqueológica será requerida a paralisação de toda a remoção do 
solo superficial, notificando-se os órgãos pertinentes. 
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VII.2.7 COLOCAÇÃO E ASSENTAMENTO DOS DUTOS 

O desfile da tubulação é o processo de disposição dos tubos ao longo da vala, em quantidade 
e locais apropriados para a soldagem. Serão deixadas passagens no desfile para não haver 
interferência com a movimentação de pessoas, animais ou máquinas agrícolas, normalmente a 
cada quilômetro ou nos acessos para as estradas ou caminhos. Essa atividade será detalhada 
pela empreiteira, em seu plano de logística, e poderá ser realizada antes ou depois da abertura 
da vala, conforme necessário para a eficiência do processo de instalação. 

No detalhamento do Plano Executivo a empreiteira deverá apresentar proposta em relação ao 
local de armazenagem dos tubos, esclarecendo a localização exata, tamanho, construção e 
métodos de manuseio e armazenamento dos tubos e acessórios. Todas as restaurações e 
benfeitorias necessárias aos locais e acessos utilizados deverão ser executadas 
adequadamente. 

Internamente, o gasoduto deverá continuamente ser mantido seco e livre de materiais 
estranhos. O tamponamento das pontas do tubo deverá ser mantido instalado até que o tubo 
seja soldado, exceto quando for necessário para inspeção. 

VII.2.7.1 INSPEÇÃO DO TUBO 

Todo tubo recebido no local de armazenamento deverá ser inspecionado. Todo o tubo não 
conforme deverá ser posto a parte, em uma área de quarentena, até que sejam realizados os 
procedimentos de reparo ou outra destinação. Todo dano ao tubo, acessórios, e revestimentos 
deverão ser reparados de acordo com o especificado pela Comgás (Especificações Técnicas, 
Códigos e Normas). 

VII.2.7.2 CURVAMENTO DA TUBULAÇÃO 

Em terrenos sinuosos, onde o traçado muda de direção, será necessário o curvamento a frio da 
tubulação, realizado em segmentos. Qualquer tubo que ficar empenado ou enrugado pela 
operação de dobra será cortado e substituído. Será proibido o uso de instrumentos para tentar 
endireitar tubos empenados ou deformados. 

VII.2.7.3 SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO 

Após o desfile, os tubos serão soldados formando uma tubulação contínua. O processo de 
soldagem será basicamente manual, com possibilidade de uso de solda automática. Somente 
serão empregados soldadores qualificados para esta obra. 

Os equipamentos necessários para a soldagem incluem geradores elétricos portáteis, barras 
de solda e outros materiais de consumo e cilindros de gás inerte pressurizados. A empreiteira 
terá os procedimentos detalhados para o armazenamento e utilização de todos os materiais de 
solda. Os resíduos ou materiais não utilizados serão armazenados e destinados de forma 
adequada. A inspeção externa de cada solda será realizada visualmente por pessoal 
qualificado e será documentada conforme API 1104. Toda solda será inspecionada através de 
ensaios não destrutivos para identificação de possíveis falhas (rachaduras, vazios, material 
solda em excesso ou insuficiente, etc.), conforme procedimentos já realizados pela Comgás. 

No caso de inspeção por radiografia, a utilização dos equipamentos seguirá os critérios e 
orientações do Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Um relatório das soldas inspecionadas 
será apresentado diariamente. O relatório identificará cada solda através de um número, 
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indicará se a solda é aceitável ou não e, caso não os detalhes sobre o tipo de defeito e reparos 
realizados. 

Ao término do trabalho, registros de solda, relatórios e filmes (no caso da radiografia) serão 
encaminhados à Comgás para arquivo. 

VII.2.7.4 INSPEÇÃO APÓS SOLDAGEM E ABAIXAMENTO DA TUBULAÇÃO 

Depois da conclusão das soldagens em campo, o gasoduto é abaixado na vala 
progressivamente e com cuidado para evitar que o raio máximo de curvatura especificado seja 
ultrapassado. O abaixamento é realizado com tratores especiais, tratores side-boom e/ou 
escavadeiras ou ainda pequenos guindastes auto propelidos. 

Antes de ser abaixada será realizada uma inspeção no revestimento da tubulação, se 
necessário, serão realizados serviços de reparo. Os serviços de soldagem e abaixamento não 
podem ser realizados continuamente ao longo do traçado devido à interrupção de 
cruzamentos, válvulas ou curvas de raio muito pequeno. 

Nestes locais as seções do duto serão abaixadas separadamente e a soldagem de ligação 
completada entre as seções. A soldagem de ligação poderá ser feita na vala, sendo necessário 
um local de alargamento na escavação, ou pode ser feita no solo através de equipamentos que 
apoiam e elevam os dois lados do tubo. 

Caso seja identificado a possibilidade técnica de se executar o assentamento através do 
método de furo direcional, este será utilizado. 

VII.2.7.5 RECOBRIMENTO DA TUBULAÇÃO 

Quando a colocação de um determinado trecho de tubulação estiver completa, a vala deverá 
ser enchida com o material originalmente escavado. A atividade de cobertura da vala será 
realizada após o abaixamento da tubulação, tão imediatamente quanto possível. 

Não será permitida nenhuma substância estranha no material de enchimento. Em geral, todo o 
material escavado será usado no enchimento e eventuais sobras, devido ao volume deslocado 
pelo duto, serão espalhados uniformemente sobre a largura da vala. 

O empreendedor deverá, se necessário, adequar-se às exigências das autoridades locais 
referentes à utilização de equipamentos mecânicos para o fechamento e compactação do solo. 

Para prevenir erosão do material escavado, particularmente em terrenos montanhosos e 
próximos a estradas e cruzamentos de rios, o empreendedor fará contenções que evitem o 
escorregamento do material. Adicionalmente, na intersecção da vala com cruzamentos de 
água, serão instalados estrocamentos para proteger a margem e a vala do efeito de 
solapamento. 

VII.2.8 ASSENTAMENTO DE DUTOS EM TRECHO DE ALTA DECLIVIDADE 

O trecho do duto a ser instalado no lado dos dutos da EMAE, diferentemente do restante do 
traçado, não será assentado em vala e sim disposto de forma aérea. Durante a construção do 
gasoduto serão utilizadas as estruturas existentes da EMAE como área de apoio para 
implementação da obra. Primeiramente serão construídos suportes, dimensionados no projeto 
executivo, engastados em solo de alta resistência garantindo a estabilidade do duto durante as 
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fases de construção e operação. Após esta etapa, os dutos serão instalados nos suportes em 
trechos, facilitando a movimentação da tubulação durante a obra. 

VII.2.9 EXECUÇÃO DE FURO DIRECIONAL (MND) 

O método não-destrutivo consiste na implantação subterrânea da tubulação, sem escavação 
de vala na superfície do terreno. O emprego deste método requer a escavação de poços de 
trabalho utilizados para a operação dos equipamentos de perfuração e lançamento da 
tubulação (poço lançador e poço recebedor). 

Este método é utilizado para transposição de cursos d’água, dutos subterrâneos, rodovias e 
ferrovias. Também é utilizado em qualquer local do traçado onde a topografia ou estabilidade 
do terreno dificultem a abertura de vala para assentamento da rede. 

As obras serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 “Gas 
Transmission and Distribution Piping System”. 

Nesse método, uma perfuração piloto é executada de um lado do rio (ou rodovia, ferrovia) até o 
outro, seguido por uma coluna pré-fabricada de tubos. A instalação é executada com o 
equipamento puxando o gasoduto dentro do furo perfurado. 

O gasoduto é puxado, desta maneira, para completar o cruzamento. Para a instalação do 
equipamento, é necessário um local onde ficará o equipamento, e um espaço do outro lado, 
para extensão da coluna de tubos. Toda área será sinalizada para garantir a segurança. 

Em geral, o impacto ambiental da perfuração direcional é considerado muito menor do que o do 
método de abertura de vala, tanto no meio físico – menor desencadeamento de erosões; 
biótico - mínima interferência em matas ciliares e APPs; quanto no aspecto social – sem 
interrupção de tráfego em rodovias e ferrovia. 

Em relação ao empreendimento objeto deste EIA, não haverá travessias ou interferências em 
regiões sujeitas a inundações, áreas com atividade minerária, áreas cársticas ou com culturas 
agrícolas de valor estratégico ou econômico. 

Durante a implantação também não haverá interferências com populações rurais, indígenas ou 
quilombolas nas frentes de trabalho. 

VII.2.10 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS PELAS OBRAS 

Devem-se obrigatoriamente adotar nas obras de implantação de novas redes de distribuição de 
gás natural da Comgás todas as legislações e normas brasileiras aplicáveis, além de se 
observar sem restrições todas as disposições normatizadas internamente.  

É de responsabilidade da Comgás, onde for aplicável, a restauração de qualquer terreno 
utilizado ou afetado por suas atividades, incluindo a remoção dos equipamentos, materiais 
excedentes e demais resíduos.  

O solo escavado deverá ser 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. Deverá ser aproveitado o máximo do material escavado, minimizando 
a disposição final. Conforme a norma NT047, que rege o reaterro, este procedimento deve ser 
executado imediatamente após a conclusão dos serviços que deram origem às escavações. 
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As áreas que sofreram intervenção das obras da Comgás devem ser recompostas com 
condições iguais ou superiores da preexistente. Em locais que a condição preexistente era de 
cobertura por gramíneas, o replantio poderá ser feito em placas, por semeadura manual ou 
hidro-semeadura, e isentas de parasitas. Nos locais com pavimentos asfálticos a compactação 
do reaterro deverá ser feito em camadas e de forma a obter a compactação plena do solo 
utilizado.  

VII.2.11 SINALIZAÇÃO 

A sinalização de obras da Comgás deve seguir o procedimento interno de gestão PG156 – 
Sinalização de Obras, que define os procedimentos, responsabilidades e registros para 
sinalização em obras. Pode-se definir sinalização como as medidas de segurança utilizadas 
para indicar aos motoristas, pedestres e terceiros a existência de obras ou seu isolamento e 
barreira. 

A sinalização de obras estabelecida pelo PG156 atua principalmente sobre três aspectos: 
advertência quanto à existência de obras, mitigação do fluxo de trânsito para que as condições 
de dirigibilidade sejam compatíveis com a extensão da obra e delimitação do contorno da obra, 
de forma visível, para que o fluxo de veículos, pedestres e empregados esteja em condições 
seguras. 

Para o início de qualquer obra é necessário a verificação de todos os itens de sinalização, 
sendo necessária uma avaliação de risco local que verifique a eficácia da sinalização planejada 
ou instalada. A manutenção e limpeza das sinalizações devem ser realizadas frequentemente e 
a altura (tamanho) das letras devem ser empregadas conforme a velocidade máxima permitida 
na via. 

Anteriormente ao local em obras deve-se utilizar sinalização que procura advertir os usuários 
sobre a existência das obras e ainda canalizar o fluxo de veículos de forma suave. Utiliza 
basicamente sinais de advertência quanto à existência de obras, sinais de advertência relativos 
à natureza da situação/obra (Figura VII.2.11-1) e cones e/ou balizadores para canalizar o 
tráfego (Figura VII.2.11-2). 

Figura VII.2.11-1 – Conjunto possível de sinais de advertência relativo à existência e natureza da obra 
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Figura VII.2.11-2 – Cones e balizadores utilizados pela Comgás para canalizar o tráfego 

 

 

Deve ser utilizada a sinalização em cavaletes (Figura VII.2.11-3) quando o tráfego for permitido 
ao longo do trecho em obras (no caso de fechamento de faixa), ou quando ocorrer fechamento 
parcial da pista (com permissão de entrada de trânsito local). 

Figura VII.2.11-3 – Sinalização em cavalete utilizada pela Comgás 

 
 

Em situações consideradas de alto risco (por exemplo, uma obra noturna em via expressa de 
alto fluxo com iluminação deficitária) a Comgás pode utilizar carreta de sinalização de tráfego, 
conforme Figura VII.2.11-4, formada por placa luminosa, freio e pisca. A carreta possui um 
quadro de controle que acumula efeitos especiais, dependendo das situações de tráfego. 

Figura VII.2.11-4 – Carreta de sinalização de tráfego 
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No local de obras, a sinalização empregada deve caracterizar a obra e separá-la seguramente 
do movimento de veículos e pedestres. Sendo utilizadas basicamente sinalizações específicas 
para pedestres (Figura VII.2.11-5) e barreiras no caso de fechamento total ou parcial de vias 
(Figura VII.2.11-6). 

Figura VII.2.11-5 – Passagem obrigatória de pedestres 

 
 

Figura VII.2.11-6 – Tapumes, baias, cercas plásticas e barreiras de concreto do tipo New Jersey podem ser 

utilizados para isolar as áreas em obras e cercar seu perímetro 

 
 

Todos os trabalhos realizados no passeio deverão ter a zona de escavação bem como a zona 
de colocação das terras e equipamento/ferramentas delimitada e protegida com barreiras 
(Baias, rede ou tapumes) com no mínimo 1m de altura. A colocação das barreiras deverá 
permitir a existência de uma faixa de passagem para pedestres de 1m de largura no mínimo 
(Figura VII.2.11-7). 
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Figura VII.2.11-7 – Passagem obrigatória de pedestres 

 
 

A sinalização após o final de obras consiste em informar aos motoristas e pedestres o final das 
obras, utilizando, basicamente, placas de “fim das obras” (Figura VII.2.11-8). 

Figura VII.2.11-8 – Sinalização de fim das obras 

 
 

Dispositivos luminosos podem ser utilizados 24 horas em locais de alta periculosidade (luz 
intermitente) e em áreas urbanas para delimitar a trajetória de veículos (devendo estes ser 
dispostos sobre os tapumes em intervalos não superiores a 10 metros, possuir luz fixa e estar 
dentro de um recipiente plástico de cor vermelha escarlate). 

Em locais onde a rede esteja em operação, em qualquer serviço, deve-se utilizar advertência 
de proibição de fumo e mini cavaletes em local de boa visibilidade para os pedestres (Figura 
VII.2.11-9). 
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Figura VII.2.11-9 – Sinalização de restrição ao fumo e mini cavaletes devem ser utilizado em rede em 

operação 

 
 

Por fim, apresentamos alguns modelos de sinalização em campo para ser aplicados em vias de sentido 

único (Figura VII.2.11-10), de dois sentidos ( 

Figura VII.2.11-11), em trabalhos na transversal (Figura VII.2.11-12) e em cruzamento de vias 
(Figura VII.2.11-13).  
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Figura VII.2.11-10 – Esquema de sinalização de obras em vias de sentido único 

 
 

Figura VII.2.11-11 – Esquema de sinalização de obras em via de dois sentidos 

 
 

Página: 201



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. VII-27 

 

Figura VII.2.11-12 – Esquema de sinalização de obras em trabalhos na transversal 

 
 

Figura VII.2.11-13 – Esquema de sinalização de obras em cruzamentos de vias 

 

VII.2.12 TRAVESSIAS 

O método construtivo e a instalação de equipamentos em cruzamentos e travessias especiais - 
rodovias, ferrovias, oleodutos, rios e APPs, entre os principais – deverão ser escolhidos de 
acordo com as características do terreno, a densidade populacional na faixa e entorno e os 
tipos de cruzamento a serem efetuados em cada caso, sendo a alternativa ideal definida em 
projeto executivo, após a realização de todos os estudos pertinentes. 
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Os métodos considerados nesse projeto são a Abertura de Vala e a estrutura autoportante, 
especial para cruzamentos das infraestruturas (rodovias) e mais favorável do ponto de vista 
socioambiental.  

Para as travessias do Reservatório do Rio das Pedras está prevista a construção de estruturas 
autoportantes, descritas adiante, as demais travessias de cursos d’água preveem a escavação 
de valas que seguirão as normas Comgás NT 20. Não será descartada a alternativa de furo 
direcional para as travessias que tiverem condições favoráveis, sendo uma alternativa com 
impacto ainda menor, mas que necessita de investigação geológica do local de implantação. 

Antes que a superfície de qualquer parte do cruzamento seja escavada, o local deverá ser 
inspecionado para registro de quaisquer danos existentes na área de trabalho proposta, e 
realizar uma avaliação geral da situação pré-construção do cruzamento. A empreiteira será 
responsável pelo restabelecimento da área de construção a uma situação igual, ou melhor, à 
original. 

Após a instalação do tubo e o recobrimento, todos os resíduos restantes deverão ser retirados 
do local e dispostos adequadamente. O cruzamento, e quaisquer canais de drenagem ou 
estruturas ou serviços subterrâneos deverão ser restaurados de acordo com a especificação de 

seu projeto original e sua situação pré-construção. 

VII.2.12.1 CRUZAMENTO DE CORPO D’ÁGUA 

Preferencialmente será adotado o método de furo direcional para travessias. Mas, para fins de 
Estudo de Impacto Ambiental, de maneira conservadora, adota-se para o cruzamento de 
corpos d’água estruturas autoportantes e abertura de vala para contabilização do movimento 
de solo e áreas de apoio, sendo o método final de implantação definido em projeto executivo. 

As estruturas autoportantes são estruturas metálicas independentes, estaqueadas no solo, no 
caso, no leito do Reservatório do Rio das Pedras, de maneira a conferir independência e 
proteção para a tubulação. Este método foi definido em função da sua exequibilidade e menor 
impacto no meio. 

Figura VII.2.12.1-1 – Estrutura autoportante típica 

 
Fonte: Comgás 
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Já a abertura de valas e execução de furo de direcional, será implementada conforme 
descrição nos itens VII.2.6 e VII.2.8, respectivamente. 

VII.2.12.2 CRUZAMENTO COM RODOVIAS 

Para este projeto está prevista a travessia da Estrada Caminhos do Mar, que será executada 
pelo método destrutivo. 

Todos os desvios, sinalização de construção na estrada, barricadas e luzes de advertência 
deverão ser instalados antes do início da construção, e deverá ser obedecido um Plano de 
Tráfego, a ser detalhado na etapa da Licença de Instalação e aprovado pelos órgãos públicos 
municipais, concessionária da rodovia e polícia rodoviária local. 

Serão tomadas todas as precauções para proteger o público de qualquer dano ou ferimento 
que possa ocorrer devido à execução do trabalho. Luzes, barricadas, sinalização de 
advertência e outros dispositivos de segurança deverão ser mantidos em quantidade suficiente 
para proteger a população adequadamente. Essas questões foram detalhadas no item 
VII.2.10. 

Apesar das obras ocorrerem em áreas pouco habitadas, deverão ser instalados passadiços 
sobre as escavações, sempre que necessário, para a movimentação de pessoas e animais. 
Nos dias parados da construção, não devem ser mantidas escavações abertas nas rodovias e 
estradas. 

A Comgás, através da empreiteira contratada, será responsável pela restauração da área da 
construção à uma condição igual ou melhor à original. A estrada e qualquer bueiro de 
drenagem, outros serviços subterrâneos ou estruturas deverão ser restaurados de acordo com 
sua especificação de projeto original e sua condição pré-construção. 

VII.2.12.3 CRUZAMENTO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Serão elaborados estudos de interferências elétricas, individualmente por Concessionária, 
sempre que ocorrer situações de cruzamento ou paralelismo no traçado com linhas de 
transmissão ou distribuição de energia elétrica. Estes estudos obedecerão aos padrões 
estabelecidos pela Comgás, conforme norma IT08 (Trabalho Próximo a Linhas de Transmissão 
e/ou Subestações), e às exigências das empresas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica. 

VII.2.13 MÃO-DE-OBRA 

Durante a implantação estima-se que a fase de construção e instalação ocorra em 
aproximadamente 18 meses, período em que o pico de mão-de-obra pode chegar a um total 
de 150 trabalhadores, distribuídos em administrativos e operacional. 

A Comgás possui um gerente responsável exclusivo para este projeto e pretende contratar um 
especialista em meio ambiente para atuar como fiscal da empreiteira a ser contratada. 

A mão de obra especializada será de responsabilidade da empreiteira a ser contratada e 
eventualmente poderão ser absorvidos mão de obra local para trabalhos gerais (ajudante, 
limpeza, vigilante). Este levantamento será realizado pela Comgás após contratação da 
empreiteira e o detalhamento ocorrerá quando da elaboração do Projeto Executivo. 

Página: 204



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        

Pág. VII-30 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

VII.2.14 TRANSPORTE 

O transporte dos funcionários até o local da obra será realizado por veiculo tipo van ou ônibus. 
Também poderá ser utilizado veículos apropriados para a região. Considerando o pico de mão-
de-obra de 150 funcionários e a capacidade da van e do ônibus de transportar, 
respectivamente, em torno de 12 e 40 pessoas, serão necessários aproximadamente 13 vans 

ou 4 ônibus para o transporte dos funcionários. 

VII.2.15 EFLUENTES LÍQUIDOS 

Os efluentes líquidos das instalações sanitárias (banheiros químicos) serão destinados 
adequadamente pela empresa fornecedora das instalações sanitárias. O esgoto não será 
tratado no local. Será realizada coleta nos banheiros e seu conteúdo transportado por 
caminhões-tanque até instalações de tratamento licenciadas. 

A geração de efluentes domésticos na fase de implantação foi estimada com base na NBR 
7229/ABNT, de aproximadamente 0,08 m3/dia/pessoa, totalizando 12 m3/dia durante o 
período de maior quantidade de trabalhadores (150 funcionários), podendo variar em função 
do número de trabalhadores envolvidos na obra. 

Os efluentes de teste hidrostático também serão destinados para tratamento por empresa 
especializada, atendendo os requisitos legais vigentes. 

VII.2.16  RESÍDUOS SÓLIDOS 

O sistema de gerenciamento de resíduos implementado na Comgás tem como base o princípio 
dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), e da mesma forma que os procedimentos de 
recolhimento, identificação, armazenagem, transporte e destinação dos resíduos gerados nas 
atividades da companhia, estão de acordo com o procedimento de gestão PG 026 - Gestão de 
Resíduos. 

Para a coleta de resíduos sólidos, serão disponibilizados, em cada frente de trabalho e no 
canteiro de obras, recipientes para a coleta dos resíduos gerados, incluindo estações de coleta 
seletiva. O sistema de gerenciamento assegura que os resíduos gerados sejam destinados em 
conformidade com a legislação aplicável não permitindo qualquer queima, infiltração ou aterro 
dos mesmos em locais não licenciados para tal finalidade. 

Os resíduos gerados nas áreas administrativas, de trabalho e de apoio deverão ser removidos 
das áreas comuns diariamente, seguindo práticas gerais de recolhimento e encaminhamento 
para disposição final no município onde estiver alocado. 

No geral, os resíduos da etapa de obra e da operação, incluindo resíduos da área 
administrativa, refeitório e ambulatório, terão o tratamento e encaminhamento conforme 
previsto na norma Comgás “PG-026: Gestão de Resíduos”. 

O material excedente oriundo das escavações, após passar por segregação do que pode 
retornar à vala e o que deve ser descartado, neste último caso deverá ser encaminhado 
imediatamente ao bota-fora licenciado por órgão ambiental, ou parcialmente a locais que 
satisfaçam aos proprietários e ocupantes desde que não provoque impactos ambientais. Esse 
transporte deverá ser efetuado de modo a não provocar sujeira nas vias urbanas pela queda do 
material transportado. 
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Com relação aos resíduos perigosos, destaca-se que os materiais que entram em contato com 
resíduos classificados como Classe 1 - Perigosos (tintas, solventes, óleos e graxas, 
mercaptana, pó de filtro, resinas anaeróbicas) serão tratados e destinados através dos 
CADRI’s obtidos para os referidos resíduos Classe 1 - Perigosos. 

VII.2.17 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Durante as obras de implantação é previsto a emissão de gases e materiais particulados 
gerados pela circulação de veículos, máquinas e equipamentos de obra, bem como pelas 
atividades que demandem movimentação de terra. 

VII.2.18 RUÍDOS 

As obras de implantação do empreendimento irão provocar ruídos em função da circulação de 
veículos e da operação de máquinas e equipamentos típicos de obras.  

Os níveis de ruídos a que os trabalhadores estarão submetidos, serão reduzidos a valores 
aceitáveis, compatíveis com a legislação ambiental vigente, mediante o uso de EPI específico 
conforme normas regulamentadoras (NR-15) do Ministério do Trabalho. Em caso de 
necessidade de exposição de operários a situações em que os níveis de ruído sejam 
superiores ao valor citado, serão respeitados os limites de tempo de exposição constantes da 
referida norma. Os níveis de ruído externo ao terreno não ultrapassarão os níveis máximos 
estabelecidos na NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto 
da Comunidade. Os níveis de vibração em áreas externas atenderão as legislações 
pertinentes. 

VII.2.19 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA 

A água para uso geral e menos nobre (concreto, limpeza, banheiros, torneiras de pátio, dentre 
outros) poderá ser avaliado a possibilidade de se utilizar água de reuso e para consumo 
humano, será fornecida água potável pela empresa a ser contratada para as obras. A empresa 
deverá atender todas as legislações ambientais vigentes e se responsabilizará por qualquer 
tratamento de água que vier a ser necessário. 

O fornecimento poderá ser realizado a partir das fontes existentes próximas nos municípios 
atravessados, por meio de caminhão-tanque, se necessário ou de fontes alternativas 
aprovadas, tais como poços existentes e em último caso poços a serem perfurados para este 
fim ou ainda água captada diretamente de rios mediante autorização. 

O detalhamento sobre a captação e consumo ocorrerá quando da elaboração do Projeto 
Executivo, uma vez que a regularidade de fornecimento, qualidade da água, obras e a 
obtenção das licenças necessárias para a captação e fornecimento serão de responsabilidade 
do empreiteiro. Em relação ao consumo de energia elétrica no canteiro de obras localizados 

nas margens será utilizado geradores e caso esteja disponível o sistema publico, esta será 
priorizada. O fornecimento de energia também será de responsabilidade da empresa a ser 
contratada para as obras. 

VII.2.20 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULOS 

A movimentação diária de veículos é apresentada no Quadro VII.2.20-1 abaixo. 
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Quadro VII.2.20-1 – Veículos e deslocamentos diários previstos durante a implantação 

Veículo Quantidade Deslocamentos Diários 

Escavadeira 4 

Permanece no sítio de obra ou desloca-se diariamente entre as 
áreas de apoio e as frentes de obra 

Caminhão caçamba 8 

Caminhão Munck 5 

Carreta para tubo 2 

Caminhão Pipa 2 

Caminhão baú 3 

Van 13 4 

Automóvel 10 4 

 

Como já informado, o transporte dos funcionários até o local da obra será realizado por veículo 
tipo van ou ônibus. Também poderá ser utilizado veículos apropriados para a região. 
Considerando o pico de mão-de-obra de 150 funcionários e a capacidade da van e do ônibus 
de transportar, respectivamente, em torno de 12 e 40 pessoas, serão necessários 

aproximadamente 13 vans ou 4 ônibus para o transporte dos funcionários. 

VII.2.21 TRANSPORTE DE CARGAS E EQUIPAMENTOS 

Caminhões e máquinas que serão utilizados durante a obra, como Trator Esteira Modelo 
Sideboom, Trator Esteira, Caminhão Basculante e Escavadeira Hidráulica PC, ficarão 
localizadas nas frentes de obra, por serem consideradas de grande porte, minimizando, dessa 
forma, o impacto sobre o trânsito local. Essas máquinas ficarão localizadas temporariamente 
em campos abertos (sem vegetação), dentro da faixa de trabalho de 20 m ao longo do 
gasoduto, ou trafegarão nos locais. 

VII.2.22 PROCESSOS EROSIVOS 

Além do assentamento em trecho de vertente da Serra do Mar, já descrito no item VII.2.8, não 
haverá operações construtivas em áreas de declividade acentuada com qualquer instabilidade 
ou propensão a processos erosivos. Nas operações de reaterro da vala, haverá recomposição 
dos contornos naturais do solo para permitir uma drenagem natural da superfície. 

VII.2.23 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 

Durante as obras de instalação, os seguintes itens serão seguidos, quando aplicáveis à obra 
em questão, para garantir a integridade física dos trabalhadores e do meio ambiente: 

 Os locais onde se desenvolverão os trabalhos deverão ser mantidos isolados, sinalizados e 
arrumados, evitando-se sujeira, materiais e equipamentos espalhado que possam causar 
acidentes. 

 Deverão, também, estar sempre com boa iluminação, seja ela natural ou artificial. 

 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mínimos a serem utilizados são: 

• capacete com aba frontal 
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• luvas de raspa de couro 

• óculos de segurança 

• botina de couro com biqueira de aço 

• bota de borracha com biqueira de aço, para trabalhos em área úmida 

• colete refletivo 

 Antes dos serviços terem início, deverá ser observada cuidadosamente toda a área que 
possa sofrer alguma influência com o reaterro da vala e a pavimentação. 

 Deverão ser retirados desta área as pessoas não autorizadas, equipamentos, materiais ou 
quaisquer objetos que possam ser danificados durante as operações. 

 Deverão ser tomados cuidados quando da retirada dos escoramentos. 

 Os acessos que permitem a entrada, circulação e saída de trabalhadores, veículos e 
equipamentos nas áreas de trabalho, deverão ser amplos, com desobstrução e sinalização 
de advertência permanentes. 

 O tráfego próximo às escavações deverá ser desviado ou, na impossibilidade do desvio, 
deverá ser reduzida a velocidade dos veículos. 

 Serviços que exijam especialização, como retirar ou apagar sinalização permanente de 
tráfego, telefonia, fibra ótica, dentre outras, só deverão ser executados com 
acompanhamento de um representante legal da concessionária ou com sua autorização. 

 Havendo cabos de energia elétrica nas proximidades da vala, que possam sofrer algum 
dano no desenvolvimento dos trabalhos, estes deverão ser desligados ou, na 
impossibilidade deste desligamento, só deverão ser executados os serviços mediante a 
presença de um representante legal da concessionária ou sua autorização. 

 Antes da execução da sinalização da obra é necessário verificar a legislação local, 
exigências do departamento de trânsito, concessionárias de rodovias e demais 
concessionárias que possam ter normas diferentes das emanadas pela Comgás. Na 
inexistência destas, deverão ser utilizadas as da Comgás. 

 Em vias que tenham mão dupla de direção, o trecho aonde irão se desenvolver os 
trabalhos deverá se restringir a apenas uma; para tanto, deverão ser obedecidas as 
orientações da norma de sinalização da Comgás PSSMA 5011, com a finalidade de orientar 
o tráfego de veículos com a segurança necessária. 

 Manter livre de equipamentos, pessoal e materiais (principalmente tubos), uma distância 
maior ou igual à metade da profundidade da vala, medida a partir de sua borda. No interior 
desta faixa será permitida, apenas, a presença do equipamento de escavação e pessoal 
imprescindível à execução dos trabalhos, não sendo admitida, portanto, a presença de 
caminhões basculantes, guindastes, etc. 

 Em trabalhos executados por equipamentos pesados (retroescavadeira, guincho, etc.), todo 
o pessoal deverá ser instruído para manter-se fora do raio de ação do braço do 
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equipamento; somente o pessoal diretamente envolvido no serviço, no momento, poderá 
permanecer nas proximidades da máquina em operação e, mesmo assim, a uma distância 
mínima de 2,5 m além do raio de ação do braço do equipamento. O encarregado pelos 
trabalhos deverá permanecer próximo ao local a fim de orientar os operadores dos 
equipamentos sobre possíveis interferências. 

 Outros aspectos quanto à operação de equipamentos mecânicos nas escavações, além 
dos já mencionados, deverão ser observados, visando uma melhor segurança: 

• equipamento só deverá ser operado por pessoa devidamente habilitada; 

• o operador não deverá abandonar a cabina com o equipamento ligado; 

• quando em operação, deve-se cuidar para que manobras do equipamento não venham 
a atingir construções vizinhas, postes e, principalmente, a rede elétrica; 

• antes do equipamento entrar em operação, verificar a estabilidade do solo que lhe 
servirá de apoio, a fim de evitar possíveis desequilíbrios durante seu deslocamento; 

• inspecionar diariamente os equipamentos e seus componentes (cabos, caçambas, 
mangueiras, etc.), antes da entrada em operação e, substituir o que for necessário. 

 Deverá ser utilizada a IT08 – Trabalho Próximo a Linhas de Transmissão e/ou 
Subestações. 

 Em trabalhos a menos de 10 m de uma estação redutora de pressão, ou instalação 
controladora, ou dentro de uma estação de armazenagem, cuidados especiais deverão ser 
tomados para não danificar as linhas de impulsos para o equipamento controlador. 

 Deverão ser obedecidas as exigências ambientais, específicas para a execução de cada 
obra, contidas nas autorizações expedidas. 

 A fiscalização da Comgás deverá ser comunicada imediatamente sobre a ocorrência de 
qualquer incidente que implique dano ou risco de comprometimento da qualidade da fauna, 
flora, água, solo, ar ou comunidades vizinhas, para que possa tomar as medidas cabíveis 

de contenção e correção. 

VII.2.24 TESTE HIDROSTÁTICO 

Concluídas as fases de construção e montagem, os dutos serão submetidos a teste 
hidrostático para verificação da sua estanqueidade e resistência das linhas. O teste hidrostático 
será executado por tramos de tubulação. Antes da execução do teste hidrostático propriamente 
dito, será executado uma limpeza geral e aferição da seção de todo o duto, através da 
passagem dos dispositivos Pig de Limpeza e Pig Calibrador. 

Após concluída as etapas de limpeza e calibração, será iniciado o enchimento dos tramos a 
serem testados com a eliminação dos bolsões de ar até que se tenha a linha totalmente 
preenchida com água e seja possível dar início a pressurização. 

A pressão máxima de teste não será superior àquela que introduza na tubulação tensões 
maiores que 90% do limite de escoamento do material empregado nos tubos. Qualquer perda 
de pressão significante, que seja constatada, indicará a ocorrência de um provável vazamento, 
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e caso seja confirmada a não estanqueidade da tubulação, serão tomadas ações de correção, 
podendo incluir a substituição do trecho e/ou tubo afetado, vindo posteriormente ser realizado 
novo teste hidrostático até a confirmação da estanqueidade. 

A captação e o descarte da água são atividades geradas pelo teste hidrostático e que 
interferem com o meio ambiente, pois normalmente dependem da existência de um curso 
hídrico na região atravessada pela faixa do duto. A outorga para a captação e descarte da 
água dos testes hidrostáticos será obtida junto aos órgãos ambientais competentes e 
concessionárias locais.  

O local de captação e descarte, assim como o volume, vazão e forma de captação e descarte 
da água também serão objeto de discussão junto a estes órgãos. O procedimento de captação 
da água a ser utilizada no teste hidrostático será através de bombas. Estas bombearão a água 
para a passagem por filtros e deste será encaminhada para armazenamento em tanques. A 
partir dos tanques de armazenamento, gradualmente a água será inserida pressurizada nos 
dutos para a realização do teste hidrostático. Concluído o teste, a água será encaminhada para 
tratamento por empresa especializada, atendendo as legislações ambientais pertinentes para 
descarte. 

VII.2.25 CRONOGRAMA 

Segue abaixo o cronograma para implantação do Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da 
Baixada Santista, localizado nos municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo:  

Quadro VII.2.25-1 – Cronograma de Implantação do empreendimento 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Dez. Abr. Set. Dez. Jul. Dez. Jan. Mar. 

Protocolo da Licença Prévia         

Audiência Pública         

Obtenção da Licença Prévia         

Protocolo da Licença de 
Instalação 

        

Obtenção da Licença de 
Instalação 

        

Início de Obras         

Término dos testes da rede         

Comissionamento         

Final de Obras         

Protocolo da Licença de 
Operação 

        

Obtenção da Licença de 
Operação 

        

 

VII.2.26 RESUMO DA IMPLANTAÇÃO 

O Quadro VII.2.26-1 apresenta de maneira resumida os indicadores da implantação. 
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Quadro VII.2.26-1 – Características da Implantação 

Características da Implantação 

Indicador Valor Unidade 

Estimativa de corte (área de medição e regulagem) 3.500 m³ 

Estimativa de aterro (área de medição e regulagem) 3.500 m³ 

Movimentação de solo e rocha 65.000 m³ 

Áreas contaminadas 0 nº de áreas 

Tráfego gerado pelas obras 92 viagens/dia 

Supressão de vegetação nativa 1,2 ha 

Supressão de árvores isoladas 6 nº de indivíduos 

Desapropriação/reassentamento 0 ha 

Criação de novos acessos 0 km 

Mobilização de mão de obra 150 nº de trabalhadores 

Duração da obra 18 nº de meses 

Investimento total da obra 451.000.000 R$ 

VII.3 CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 

VII.3.1 CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL 

O gás natural terá as características conforme especificações regidas pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em sua Resolução ANP 16/2008. Os Quadro 
VII.3.1-1 e Quadro VII.3.1-2 exibem, respectivamente, as especificações do gás natural e a 
composição típica do gás distribuído pela Comgás, assim como a composição típica proposta 
pela ANP. 

Quadro VII.3.1-1 – Composição Típica de Gás Natural. 

Elemento 
Especificação Resolução 

ANP16/2008 
Composição Comgás 

Metano mínimo 85% 89% 

Etano máx 12% 6% 

Propano máx 6% 1,8% 

Butano e mais pesados máx 3% 1,0% 

Oxigênio máx 0,5% - 

Co2 máx 3% 1,5% 

Inertes (N2 + CO2) 6% 0,7% 

Enxofre total máx 70mg/m³ - 

Gás sulfídrico máx 10mg/m³ - 

Fonte: Comgás – www.comgas.com.br 
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Quadro VII.3.1-2 – Composição típica de Gás Natural 

Característica Valores 

Poder Calorífico Superior¹ 35.000 a 43.000 kJ/m³ 

Índice de Wobbe¹ 46.500 a 53.500 kJ/m³ 

Número de metano mínimo¹ 65 

Ponto de orvalho de água a 1 atm máx¹ -45°C 

Ponto de orvalho de hidrocarbonetos a 4,5 MPa máx¹ 0°C 

Densidade Absoluta a 20°C e 1atm² 0,766kg/m³ 

Temperatura de Ignição Espontânea² 540°C 

Limite de Inflamabilidade² 5-15% (em volume) 

Velocidade de Chama² 35 a 50 cm/s 

Temperatura de Chama com ar² 1.945°C 

Temperatura de chama com oxigênio² 2.810°C 

Ponto de Ebulição² -162°C 

Ponto de Fulgor² -189°C 

Fonte: ¹Resolução ANP 16/2008/ ²Comgás. 

O Quadro VII.3.1-3 apresenta as propriedades toxicológicas do gás natural segundo a Ficha de 
Informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ. 

Quadro VII.3.1-3 – Propriedades toxicológicas do gás natural 

Propriedade Metano Etano Propano Dióxido de Carbono 

Cor Incolor Incolor Incolor Incolor 

Odor Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro 

Toxicologia Asfixiante Simples Asfixiante Simples Asfixiante Simples Asfixiante Simples 

Exposição Aguda 
Tontura, dificuldade 

respiratória, perda da 
consciência 

Tontura, dificuldade 
respiratória, perda da 

consciência 

Tontura, dificuldade 
respiratória, perda da 

consciência 

Tontura, dificuldade 
respiratória, perda da 

consciência 

Exposição Crônica 
Perda da 

consciência, asfixia e 
morte 

Perda de 
consciência, asfixia e 

morte 

Perda da 
consciência, asfixia e 

morte 

Perda da 
consciência, asfixia e 

morte 

Fonte: Comgás – Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) do Gás Natural. 

VII.3.2 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

VII.3.2.1 FAIXA DE SERVIDÃO 

A Comgás possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para a realização da 
manutenção dos gasodutos da sua área de concessão. A empresa possui um cronograma 
definido para a realização das manutenções preventivas, 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 é um requisito da ASME B 31.8, do órgão regulador “ARSESP” e das 
práticas existentes na Comgás. Na região metropolitana de São Paulo a manutenção 
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preventiva é executada por empresas contratadas, e os atendimentos a emergências são 
realizados por equipe própria em toda a área de concessão da Comgás. 

Os tipos de manutenção e inspeção preventiva prevista para a rede de distribuição são: Planos 
de Manutenções Preventivas de Estações; Válvulas de rede; Sistema de Proteção Catódica; 
Patrulhamento de Rede; Pesquisa de Vazamento; Inspeção de Revestimento. Essas 
manutenções seguem o previsto no “PO 003 – Critérios de Manutenção Preventiva” e são 
realizadas com base nas normas e procedimentos. 

As atividades de roçada são executadas por empresa contratada e ocorrem a cada 4 meses no 
período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário durante as inspeções de 
rotina. 

VII.3.2.2 ÁREA DE MEDIÇÃO E REGULAGEM 

Além das inspeções características da fase de montagem, a instalação será inspecionada 
periodicamente, via observação visual e procedimentos específicos, sendo executados os 
serviços de manutenção necessários após cada inspeção. 

A manutenção da área de medição e regulagem deve obedecer aos seguintes parâmetros: 

 Conjunto primário de regulagem de pressão: irregularidades em seu funcionamento 
basicamente podem abranger falhas na válvula de bloqueio por alta pressão e no regulador 
de pressão. Nestes casos deve-se efetuar a troca dos kits de reparo dessas válvulas e 
seguir as informações dos manuais e catálogos respectivos. 

 O painel de regulagem de pressão de alimentação: eventuais variações em suas pressões 
de ajustes e vazamentos pela sede são os problemas mais usuais que podem ocorrer. 
Esses problemas podem ser visualizados nos manômetros instalados no equipamento. A 
manutenção de cada equipamento deve ser abordada conforme seus respectivos 
catálogos. 

VII.3.3 CONTROLE OPERACIONAL 

A capacidade máxima operacional projetada para este duto em estudo será de 
aproximadamente 14 milhões m3/dia, no entanto a operação do sistema será continua com 
vazão menor que a máxima de projeto. Um medidor de responsabilidade da Comgás fará a 
medição da vazão total do gás. 

Atualmente a Comgás por meio da Sala de Controle monitora as vazões dos City Gates por 
meio de sinal disponibilizado pela PETROBRAS. A Sala de Controle esta localizada no 
CORSMP na Rua Capitão Faustino de Lima, 134 e é ilustrada pelas Figura VII.3.3-1 e Figura 
VII.3.3-2. 
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Figura VII.3.3-1 – Ilustração da sala de Controle Operacional 

 
 

Figura VII.3.3-2 – Ilustração da Sala de Controle Operacional 
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VII.3.4 ABASTECIMENTO E USO DE ÁGUA 

A operação do duto será realizada por funcionários próprios da Comgás, que estão sediados 
nas bases que a companhia mantém, desta maneira não será necessário prever uso de água 
no local do duto durante a operação do mesmo. 

VII.3.5 GERAÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Durante a operação do duto não está previsto a geração de efluentes no local do mesmo. 

VII.3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Durante a operação não está previsto geração de resíduo sólidos. Entretanto durante as 
inspeções de campo os resíduos gerados (garrafa de água, resíduo de poda) serão 
devidamente coletados e levados até o Centro Operacional da RMSP para disposição 
adequada. 

VII.3.7 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

VII.3.7.1 EMISSÕES FUGITIVAS 

Durante a operação do empreendimento está prevista a emissão de poluentes atmosféricos 
advindos de emissões fugitivas decorrentes dos acessórios de tubulação (válvulas, flanges, 
bombas) do gasoduto e da Área de Medição e Regulagem. 

Para estimar as emissões fugitivas decorrentes de acessórios de tubulação e dispositivos será 
utilizado o método da AP42 da United States Environmental Protection Agency (USEPA), com 
fatores de emissão constantes no documento Protocol for Equipment Leak Emission Estimates 
(EPA-453/R/95-017) - Table 2-2 - Refinary Average Emission Factors, conforme mostra a 
Figura VII.3.7.1-1. 

Figura VII.3.7.1-1 – Cópia da Tabela 2.2 da AP-42 do EPA 
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Para o cálculo das emissões fugitivas são necessárias informações sobre número de 
acessórios ou equipamentos em função do tipo de produto movimentado (gás, líquido leve ou 
líquido pesado), assim como o tempo de operação. 

As seguintes definições são usadas para determinar a classificação do produto que escoa 
pelos acessórios de tubulações: 

 Gás (G): material em estado gasoso nas condições de operação. 

 Líquidos leves (LL): material em estado líquido no qual a soma da concentração dos 
componentes da corrente com pressão de vapor acima de 0,3 kPa a 20º C seja igual ou 
superior a 20% em peso. 

 Líquidos pesados (LP): nem gás, nem líquido leve. 

Considerou-se que a operação do gasoduto será 24 horas por dia, 365 dias no ano, totalizando 
8760 horas anuais. 

Na Tabela VII.3.7.1-1 abaixo estão compilados os acessórios e equipamentos e a estimativa 
das emissões anuais. 

Tabela VII.3.7.1-1 – Cálculo das emissões fugitivas com base na tabela 2-2 da EPA 

V
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V
 Equipamentos Qtdes Estimativas de emissões anuais (kg) 

Flange a Montante e a Jusante 2 4,38 

Flange By-pass 4 8,76 

Válvulas 3 704,30 

Válvula de alivio 1 1.401,60 

Á
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Equipamentos Qtdes Estimativas de emissões anuais (kg) 

Lançador/Recebedor PIG 

Válvulas 3 704,30 

Flange 1 2,19 

Válvula de Purga 1 1.401,60 

Regulagem e Medição 

Válvulas 8 1.878,14 

Flange das válvulas 16 35,04 

Flange do Medidor 8 17,52 

Flange do Regulador 16 35,04 

Regulador 8 1.878,14 

Válvulas de Purga 8 11.212,80 

Filtro 4 939,07 

Flange do Filtro 8 17,52 
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VII.3.8 RUÍDOS 

Durante a operação do duto e da Área de Regulagem e Medição não estão previstas emissões 
de ruídos significativos. 

VII.3.9 MÃO-DE-OBRA DURANTE OPERAÇÃO 

A operação será realizada por funcionários próprios da Comgás, que estão sediados nas bases 
que a companhia mantém espalhada em sua área de concessão. 

Atualmente o Centro Operacional da RMSP está localizado na Rua Capitão Faustino de Lima, 
134 – Brás, além das bases operacionais regionalizadas, sendo a mais próxima a base de 
Santos, localizada na Av. Conselheiro Nébias, 268. 

VII.3.10 SISTEMAS DE SEGURANÇA ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO 

Conforme descrito no item 3.3 a Comgás monitora as vazões dos City Gates na Sala de 
Controle, localizada no Centro Operacional da Região Metropolitana de São Paulo – CORMSP.  

Figura VII.3.10-1 – Sala de Controle do CORMSP 

 
 

Para manter a integridade, segurança operacional e confiabilidade no sistema de 
abastecimento, todos os ativos da Comgás são, mapeados, catalogados e georreferenciados, 
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 está disponível 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, concessionarias). 
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VII.3.11 ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SUBSTRATO 

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 norma interna da Comgás, 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. 

 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. 

Se identificado uma situação de risco a área de Integridade de Ativos, incluindo das condições 
geotécnicas, em conjunto com a Defesa Civil a Comgás toma as medidas necessárias para 
manutenção do gasoduto de forma a garantir a integridade da tubulação e a segurança 
operacional. 

VII.3.12 SISTEMA DE BLOQUEIO E DE COMUNICAÇÃO NO CASO DE ACIDENTES 

A Comgás possui um Programa de Atendimento à Emergência – PAE elaborado e aprovado 
pela CETESB o qual estabelece procedimentos técnicos/ administrativos a serem adotados 
para controle de situações de emergência, possibilitando ações rápidas, eficientes e 
ordenadas, visando minimizar os danos e prejuízos gerados pelos eventos ocorridos, de forma 
a restabelecer a operação, preservar as instalações, a segurança das comunidades das 
circunvizinhanças e a qualidade ambiental.  

O PAE estabelece também, mecanismos de articulação com os órgãos Estaduais e Municipais, 
empresas transportadoras de gás natural e com a sociedade em geral, para a adoção das 
medidas cabíveis no combate e controle de emergências. 

Este plano se aplica a toda rede de distribuição de gás natural da Comgás, onde possam 
ocorrer as seguintes situações de emergência:  

 Vazamentos de Gás Natural 

 Vazamento de Odorante 

 Incêndio / explosão 

 Falta de gás natural 

 Ausência de odorante no gás 
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Este Plano de Ação de Emergência visa estabelecer responsabilidades, procedimentos, 
recursos humanos, materiais e equipamentos necessários ao atendimento a emergências nas 
instalações de distribuição do Gás Natural, na área de concessão da Comgás, compreendida 
por 177 municípios. 

Os recursos e as instalações disponíveis para situações emergenciais são mobilizados 
conforme o porte da emergência, relacionados a seguir:  

VII.3.12.1 BASES DE EMERGÊNCIA  

A Comgás possui Bases de Emergências onde estão alocados os recursos materiais e 
humanos para o atendimento das emergências:  

VII.3.12.1.1  RMSP  

 Base de Operações - CORMSP (incluindo Call Centre de Emergência e Sala de Rádio). 

Na Base de Emergência de São Paulo (CORMSP – Brás), além das equipes e materiais para 
atendimento à emergência, funcionam todos os controles de cadastros digitalizados das redes 
de distribuição de gás. Também estão disponíveis as seguintes instalações de apoio:  

 Base de Operações de São José dos Campos.  

 Base de Operações de Pindamonhangaba 

 Base de Operações de Campinas  

 Base de Operações de Limeira  

 Base de Operações de Jundiaí  

 Base de Operações de Santos  

VII.3.12.2 SALA DE EMERGÊNCIA  

É uma sala com os recursos materiais e equipamentos necessários, para que os empregados 
envolvidos no atendimento da emergência possam planejar e gerir as ações adequadas para o 
controle das ocorrências.  

VII.3.12.3 SALA DE RÁDIO  

É onde estão alocados os Operadores da Sala de Rádio que fazem o elo de ligação entre a 
Comgás e os seus Gerentes Assistentes, Técnicos de Campo, Gasistas e demais áreas da 
companhia. A comunicação é realizada através de rádio (sistema Nextel), telefone fixo e 
celular.  

VII.3.12.4 SALA DE CONTROLE DA REDE  

É o Centro de Operações da Comgás, onde é possível para fazer o controle e o monitoramento 
remoto dos City Gates e dos principais clientes, permitindo adoção de ações rápidas no caso 
de detecção de qualquer falha ou anormalidade no sistema. Está localizada próximo à portaria 
principal.  
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A relação dos telefones da Sala de Rádio, Sala de Controle da Rede e Sala de Emergência 
estão disponíveis na Escala de Plantão BIP, atualizada e disponibilizada pela Sala de Rádio 
periodicamente. 

VII.3.12.5 RECURSOS MATERIAIS - VEÍCULOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na RMSP existem viaturas para o primeiro atendimento a emergência e reparo em rede que 
são dotadas de equipamentos e materiais necessários para o atendimento. Em casos de 
reparo de rede em carga, possui a equipe do HOT TAP que está localizado na CORMSP. 

Para o primeiro atendimento a emergência e reparo em rede nas regiões do, Vale do Paraíba, 
Interior e Baixada Santista, estão disponíveis viaturas, equipamentos, ferramentais e materiais 
necessários para os atendimentos. 

VII.3.12.6 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  

Para efeito do Plano de Atendimento a Emergência, considera-se comunicação todo e qualquer 
meio de contato entre os empregados da Comgás e da empresa com agentes externos.  

A comunicação entre as diversas áreas da Comgás pode ser realizada através de telefone 
celular, Nextel, telefone de emergência 08000 110 197.  

O City Gate, ERPs, ERDs e principais clientes possuem um sistema de monitoramento que 
possibilita a Sala de Controle realizar o monitoramento remoto da mesma através de Satélite e/ 
ou GPRS, que detecta instantaneamente o momento de uma variação dos parâmetros de 
operação no sistema.  

Todos os telefones relacionados ao atendimento emergencial estão disponíveis na Sala de 
Rádio.  

Destaca-se que todas as redes após o comissionamento são automaticamente incluídas no 
PAE – Plano de Ação de Emergência MG 003 e no PGR padrão.  

A última versão atualizada do PAE – Plano de Ação de Emergência e do PGR – Plano de 
Gerenciamento de Risco foram consideradas adequadas pelo Setor de Análise de Risco da 
CETESB, cujo setor se manifestou através do Parecer Técnico 079/16/IPRR de 12/05/2016. 

VII.3.13 NECESSIDADE DE ACESSOS POR MEIO DE PROPRIEDADES DE TERCEIROS E DE LIMPEZA 

DA FAIXA DE SERVIDÃO 

A implantação do empreendimento não prevê acessos por meio de propriedades de terceiros, 
uma vez que utilizará acessos pelas vias públicas já instauradas ao longo de todo o projeto. 
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VIII ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A definição de Áreas de Influência de um Estudo de Impacto Ambiental é importante referencial 
espacial para o levantamento e análise de informações que conduzirão à caracterização do 
contexto socioambiental da região. Sua delimitação decorre diretamente do alcance dos 
impactos gerados durante a construção, operação ou desativação do empreendimento. 
Segundo o artigo 5º, III, da Resolução CONAMA 01/86, “o EIA deve conter a definição dos 
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada 
área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 
localiza.”. 

A área de influência tem alcances diferentes dependendo da avaliação do meio físico, biótico e 
social. O presente empreendimento está inserido nas UGRHIs 6 e 7, mais especificamente nas 
sub-bacias do Rio Cubatão e Billings/Tamanduateí. Nos próximos subtópicos serão discutidos 
com mais detalhes a área Diretamente Afetada (ADA), Área de influência Direta (AID) e a Área 
de Influência Indireta (AII). 

VIII.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A Área Diretamente Afetada corresponde a área da faixa de intervenção e servidão da dutovia. 
Também inclui as áreas das instalações associada como canteiros de obras, alojamentos, 
depósitos de dutos, depósitos de material excedente, acessos provisórios e definitivos, estação 
de redução de pressão, praças de furo direcional e todas as áreas de intervenção direta. 

Para este empreendimento a ADA foi considerada a faixa compartilhada com a Petrobras no 
trecho de planície. Na subida da serra corresponde a faixa dos dutos da Usina Henry Borden e 
no trecho de Planalto a Estrada Caminhos do Mar e posteriormente a Estrada da Xiboca. 
Adota-se uma faixa de 12m de largura no entorno do assentamento do duto (6m para cada 
lado do duto). A ADA pode ser visualizada no Desenho VIII.1-1. 

VIII.2  ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

A Área de Influência Direta foi Estabelecida em função do alcance físico das emissões de 
matéria e energia (efluentes líquidos e atmosféricos, ruídos, resíduos, consequências de 
eventos acidentais, etc.) provenientes, sobretudo das atividades de assentamento do duto, 
bem como os municípios que podem sofrer reflexos da movimentação de máquinas e 
trabalhadores, contratação de serviços e uso de infraestruturas.   

VIII.2.1 MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

Para o Meio Físico e Meio Biótico foi determinada uma faixa de 500m para cada lado em 
relação a diretriz da dutovia. No Trecho de planície e serra a AID engloba parte do Rio Cubatão 
e o Parque Estadual da Serra do Mar. No planalto abrange, além do Parque Estadual da Serra 
do Mar, três braços do Reservatório Rio das Pedras. A AID para os Meios Físicos e Bióticos 
podem ser observados na Figura VIII.2.1-1 
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VIII.2.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para a análise do Meio Socioeconômico foram considerados para a AID os municípios de 
Cubatão e o distrito Riacho Grande de São Bernardo do Campo por estarem sujeitos a 
impactos tais como incidência de ruídos, interferências no cotidiano da população, geração de 
expectativas, entre outros que pudessem afetar a população no entorno do empreendimento. A 
AID do Meio Socioeconômico pode ser observada na Figura VIII.2.2-1. 
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VIII.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A Área de Influência Indireta compreende a área mais ampla, de abrangência regional onde as 
ações do empreendimento incidem de forma indireta, com manifestação de impactos de níveis 
secundário e terciário. 

VIII.3.1 MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

Para a AII dos Meios Físico e Biótico foi determinada uma faixa de 5km para cada lado em 
relação à diretriz da dutovia. A AII abrange a planície costeira, o Parque Ecológico Municipal 
Cotia Pará, O Parque Estadual da Serra do Mar e os reservatórios do Rio das Pedras, Rio 
pequeno e parte do Billings. A Figura VIII.3.1-1 apresenta a área considerada pelo estudo 
como AII para Meios Físico e Biótico. 
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VIII.3.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para o Meio Socioeconômico foi determinada pelo critério de municípios impactados pela 
implantação e operação do projeto. Portanto, a AII abrange toda a área dos municípios de 
Cubatão e São Bernardo do Campo. A AII para o Meio Socioeconômico está apresentada na 
Figura VIII.3.2-1. 
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IX DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IX.1 MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico permite que sejam observados os estados atuais de clima, ruídos, 
geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área de 
estudo e assim, obter uma adequada avaliação dos impactos ambientais referentes à 
implantação e operação do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP. 

Para tanto, além de dados secundários obtidos em bibliografia, foram realizados trabalhos de 
campo na AID e na ADA que permitiram uma compreensão mais eficiente da área de estudo. O 
Quadro IX.1-1 apresenta as coordenadas dos pontos visitados em campo em duas campanhas: 
25 e 26/09/2017 (1ª Campanha) e 26/11/2017 (2ª Campanha), os quais estão especializados na 
Figura IX.1-1.  

Para o levantamento de dados primários e secundários foram consideradas as áreas de 
influência anteriormente definidas, a saber: 

 AII – Buffer de 5 km a partir do eixo da dutovia; 

 AID – Buffer de 500 m a partir do eixo da dutovia. 

 ADA – Área de intervenção direta das obras do projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 
Baixada - RMSP. 

Quadro IX.1-1 – Localização dos pontos visitados em campo para o 

diagnóstico do Meio Físico na AID e ADA do projeto de Reforço de 

Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. 

Ponto 
Coordenadas UTM Datum Sirgas 2000 (Fuso 23K) 

Eastings (mE) Northings (mN) 

CM01 354.537 7.359.109 

CM02 353.664 7.358.818 

CM03 353.110 7.358.843 

CM04 352.636 7.358.524 

CM05 352.062 7.360.310 

CM06 352.081 7.360.068 

CM07 351.779 7.360.110 

CM08 351.624 7.360.026 

CM09 351.633 7.359.896 

CM10 351.614 7.359.797 

CM11 351.307 7.359.852 

CM12 350.677 7.360.889 

CM13 350.075 7.362.259 

CM14 350.022 7.362.691 

CM15 350.062 7.362.962 
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Ponto 
Coordenadas UTM Datum Sirgas 2000 (Fuso 23K) 

Eastings (mE) Northings (mN) 

CM16 349.705 7.364.214 

CM17 347.866 7.365.400 

CM18 347.226 7.365.555 

Fonte: Mineral (2018). 
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IX.1.1 CLIMA 

A área do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP intercepta regiões de 
dinâmicas climáticas distintas, a saber: (I) Baixada Santista e (II) Planalto Paulistano / Serra do 
Mar. 

A Baixada Santista, segundo o Sistema de Classificação Climática (SCC) de Köeppen, apresenta 
um clima tropical úmido, sem estação seca, do tipo Af, com temperaturas maiores ou iguais a 
18°C e 22°C nos meses mais frio e mais quente, respectivamente, e total de chuva superior ou 
igual a 60 mm no mês mais seco (ROLIM, CAMARGO, et al., 2007). As variações de temperatura 
também são muito influenciadas pela altitude. Na planície litorânea, a temperatura média anual 
é superior a 24°C e a média das mínimas, em julho, ultrapassa os 16°C. Na encosta da Serra do 
Mar, a temperatura média anual oscila entre 20°C e 24°C, e a média das mínimas varia entre 
8°C e 10°C. 

Não se observa grande diferença entre os regimes de chuvas das estações seca e chuvosa, e o 
regime pluviométrico é fortemente influenciado pelo relevo. A orla litorânea recebe entre 2.000 
mm e 2.500 mm de chuvas anualmente, enquanto nas áreas elevadas esses índices variam de 
1.600 mm a 3.000 mm, com dois períodos bastante distintos: um chuvoso, de novembro a março, 
com as maiores precipitações ocorrendo em dezembro e janeiro, e um de estiagem, de abril a 
outubro, com mínimas registradas em julho e agosto. O balanço hídrico é sempre positivo na 
região. 

De modo geral, os ventos apresentam pequena intensidade durante a manhã, facilitando a 
formação de inversões térmicas de radiatividade, o mesmo ocorrendo no inverno, no período da 
noite, e ficam mais intensos no período da tarde. Apresenta intensidade média a alta durante 
todos os meses do ano, o que pode estar relacionado com a brisa marítima. Durante a maior 
parte do ano, a cobertura média de nuvens é, quase sempre, baixa durante a manhã, sendo alta 
a calmaria do vento. À tarde e à noite, é maior a cobertura, não ocorrendo muita perda de 
radiação durante a noite, o que dificulta a formação de inversões térmicas de radiação. 

No Planalto Paulistano / Serra do Mar, o SCC de Köeppen indica os tipos Cwb e CfB. O clima 
Cwb predomina na bacia do Alto Tietê, em toda a região do eixo central do rio Tietê e seus 
principais afluentes, desde sua cabeceira até as proximidades da barragem de Edgard de Souza. 
É temperado ou quase temperado, de inverno seco, com temperatura média do mês menos 
quente inferior a 18°C e no mês mais quente não superior a 22°C. O total de chuvas no mês mais 
seco não atinge 30mm e a altura pluviométrica no mês mais chuvoso pode ser superior a 10 
vezes a do mês mais seco. O clima Cfb ocupa o restante da bacia do Alto Tietê, numa faixa 
adjacente à área de domínio do clima Cwb, abrangendo as cabeceiras dos afluentes da margem 
esquerda do rio Tietê e as bacias dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, a bacia do rio 
Juqueri e as cabeceiras das bacias dos rios Cotia e São João do Barueri. É caracterizado como 
temperado úmido, sem estiagem, com precipitação total no mês mais seco não ultrapassando 
30mm. 

No topo da escarpa da Serra do Mar, já no limite sul da bacia do Alto Tietê, atingindo as bacias 
dos rios que desaguam no litoral, ocorre uma estreita faixa de clima tipo Cfa, com mês mais 
quente alcançando uma temperatura média superior a 22°C. É caracterizado como quente 
úmido, sem estação seca, com precipitação total no mês mais seco maior ou igual a 30mm. 

A distribuição espacial das precipitações é fortemente influenciada pela proximidade oceânica e 
pela escarpa da Serra do Mar, com alturas pluviométricas mais elevadas na região do platô 
compreendido entre o divisor de águas da Serra do Mar e a escarpa da vertente marítima. Desde 
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o divisor de águas da Serra do Mar até o vale do Tietê, as alturas de precipitação decrescem 
gradualmente, com orientação quase paralela às curvas de nível e proporcionalmente à variação 
de cotas. 

Medições realizadas nas estações meteorológicas Edgard de Souza e USP, indicam uma 
tendência de fluxo dos ventos de Sudeste para Noroeste, com velocidades máximas médias de 
3,6m/s no mês de setembro. Quando a Região Metropolitana de São Paulo está sob a atuação 
do anticiclone subtropical marítimo e uma frente fria se encontra ao sul do estado, a condição 
meteorológica na região provoca uma diminuição da velocidade do vento (normalmente inferior 
a 1,5 m/s), muitas horas de calmaria (velocidade do vento em superfície inferior a 0,5 m/s), céu 
claro, grande estabilidade atmosférica e formação de inversão térmica muito próxima à superfície 
(abaixo de 200m), condições estas desfavoráveis à dispersão dos poluentes emitidos na região. 

Normalmente, essa situação de estagnação atmosférica é interrompida com a chegada de uma 
nova massa de ar associada a um sistema frontal, aumentando a ventilação, instabilidade e, em 
muitos casos, provocando a ocorrência de precipitação. Outra peculiaridade é que, no período 
seco, a umidade relativa do ar chega a atingir valores de 15%, principalmente no mês de 
setembro, trazendo grande desconforto à população. 

Haja vista a peculiaridade dos tipos climáticos encontrados na região em que se insere o Projeto 
de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP a caracterização climática será realizada 
de forma distinta, considerando a análise dos seguintes parâmetros: temperatura, umidade 
relativa, direção e velocidade dos ventos e precipitação.  

Para a região da Baixada Santista foram apresentados e tratados os dados obtidos das séries 
de registros produzidas pela rede de monitoramento pluviométrico do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE, 2018) e da Estação de Monitoramento de Ar 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2018), que se encontra em 
Cubatão. Para a região do Planalto Paulistano/Serra do Mar, além dos dados pluviométricos do 
DAEE, também foram considerados as normais climatológicas da Estação do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP, 2018). 

O   
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Quadro IX.1.1-1 apresenta as coordenadas de cada estação, bem como o nome do município 
no qual a estação está implantada. A Figura IX.1.1-1 apresenta a localização das estações 
meteorológicas em relação à área de estudo.  
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Quadro IX.1.1-1 – Estações meteorológicas próximas do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada 

– RMSP. 

Região Estação 

Coordenadas UTM Datum Sirgas 
2000 Zona 23K Município Dados e Período 

Eastings (mE) Northings (mN) 

Baixada 
Santista 

E3-038 
(DAEE) 

359.145 7.359.847 Cubatão 
Precipitação 

(1936-2000) 

E3-101 
(DAEE) 

355.769 7.357.967 Cubatão 
Precipitação 

(1944-1999) 

E3-109 
(DAEE) 

347.245 7.361.571 
São 

Bernardo do 
Campo 

Precipitação 

(1944-1998) 

E3-144 
(DAEE) 

352.375 7.357.933 Cubatão 
Precipitação 

(1949-1989) 

E3-153 
(DAEE) 

348.981 7.357.898 Cubatão 
Precipitação 

(1952-1996) 

Cubatão-
Centro 

(CETESB) 
355.580 7.358.443 Cubatão 

Umidade relativa, 
Temperatura (1998-2009) 

e Ventos (2000-2009). 

Planalto 
Paulistano 
/ Serra do 

Mar 

E3-006 
(DAEE) 

326.609 7.383.490 São Paulo 
Precipitação 

(1936-2018) 

E3-158 
(DAEE) 

335.606 7.379.779 Diadema 
Precipitação 

(1999-2016) 

IAG/USP 
(USP) 

334.574 7.383.509 São Paulo 
Precipitação, Temperatura, 

Umidade Relativa e 
Ventos (1937-2017). 

Fonte: (CETESB, 2018) (DAEE, 2018) (IAG/USP, 2018). 
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Figura IX.1.1-1 – Localização das Estações Meteorológicas próximas do Projeto de Reforço de Infraestrutura 

de Gás Baixada – RMSP. 
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IX.1.1.1 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DO CLIMA 

Clima é o “tempo médio” de um determinado local e é descrito pela análise estatística dos 
elementos meteorológicos, incluindo não só os valores médios, mas também os eventos 
extremos. Os elementos meteorológicos são determinados por fatores climáticos, que podem ser 
divididos em fatores estáticos (ou geográficos, como latitude, relevo, proximidade com o oceano, 
tipo de uso do solo) e dinâmicos (sistemas de circulação atmosférica em suas várias escalas). A 
interpretação dos elementos climatológicos deve considerar a atuação simultânea de tais fatores. 

Na atmosfera, circulações de todos os tamanhos coexistem, interagindo entre si. Na 
meteorologia, é comum classificar as circulações de acordo com seu tamanho. Essa hierarquia 
de movimento, desde pequenos turbilhões até tempestades gigantes, é denominada “escala de 
movimento”. A menor escala (microescala) compreende circulações de apenas alguns metros 
de diâmetro e duração de poucos minutos (por exemplo, pequenos turbilhões). A segunda escala 
(mesoescala) compreende circulações que duram algumas horas e abrangem até algumas 
centenas de quilômetros (circulações locais, como brisa marítima, tempestades, tornados e 
pequenas tempestades tropicais). Circulações de escala sinótica dominam regiões da ordem de 
milhares de quilômetros quadrados, podendo durar dias e, às vezes, semanas (sistemas frontais, 
áreas de alta e baixa pressão). As maiores circulações se encontram na escala planetária ou 
global, podendo atuar sobre toda a atmosfera terrestre (circulação geral da atmosfera). 

No Brasil, as observações horárias são as de maior frequência, efetuadas em aeroportos ou por 
estações automáticas. Assim sendo, apenas circulações de mesoescala ou escalas maiores são 
perceptíveis nas análises desses dados. 

Nesta subseção, baseada no estudo da (PETROBRAS/BIODINÂMICA, 2006), descreve-se 
sucintamente os sistemas meteorológicos que atuam no Brasil e, em especial, na Região 
Sudeste, tendo como objetivo auxiliar a interpretação da caracterização climática. 

Circulações Locais 

Brisa Marítima 

As circulações da brisa marítima (BM) e da brisa terrestre (BT) são fenômenos de mesoescala 
gerados pelo aquecimento diferencial entre o oceano e o continente. Durante o dia, a terra 
aquece de forma mais rápida que a água do oceano. O ar sobre o oceano, mais frio e mais denso 
do que o ar sobre a terra, desloca-se para a terra, iniciando a brisa marítima. À noite, a terra 
resfria mais rapidamente que o oceano, provocando uma circulação atmosférica em sentido 
oposto (brisa terrestre). Entretanto, quanto maior o contraste entre as temperaturas do ar sobre 
a terra e sobre o oceano, mais intensos são os ventos. À noite, o contraste de temperatura é 
geralmente menor do que durante o dia; assim, a brisa terrestre é mais fraca do que a brisa 
marítima. Pelo mesmo motivo, a brisa marítima tende a ser mais intensa durante o verão do que 
durante o inverno. 

Dependendo das condições sinóticas, a brisa pode atingir distâncias consideráveis. A entrada 
da brisa marítima na cidade de São Paulo, a 50km da costa, é um fenômeno bastante comum. 
(SANCHEZ-CCOYLLO e SILVA DIAS, 2000) mostraram que a brisa marítima, ao entrar na 
cidade de São Paulo, apresenta as seguintes características: (i) aumento brusco da temperatura 
de ponto de orvalho (Td), já que a umidade absoluta aumenta com a penetração da brisa; (ii) 
presença de um valor máximo da energia cinética turbulenta (ECT), em função do forte 
cisalhamento do vento associado à BM; (iii) ocorrência de máxima altura da camada limite 
planetária, em função do valor máximo da ECT; (iv) intensificação da BM devido à topografia e à 
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presença da região urbana. Além disso, a entrada da brisa é acompanhada de diminuição da 
temperatura, aumento da nebulosidade e variação da direção do vento. 

Circulação Vale-Montanha 

As circulações vale-montanha ocorrem ao longo das encostas das montanhas. Durante o dia, a 
luz solar aquece as encostas das montanhas, que, por sua vez, aquecem o ar mais próximo a 
essas superfícies. Esse ar aquecido, menos denso do que o ar à mesma altitude sobre o vale 
sobe morro acima, iniciando a circulação vale-montanha. À noite, o fluxo muda de sentido. As 
encostas das montanhas resfriam rapidamente, diminuindo a temperatura do ar em contato. Esse 
ar mais frio e denso desce em direção ao vale, gerando a circulação montanha-vale. O 
desenvolvimento desse tipo de circulação é favorecido quando os ventos predominantes são 
fracos. No litoral do Estado de São Paulo, a circulação vale-montanha (litoral-serra do Mar) pode 
ser intensificada pela brisa marítima; e a circulação montanha-vale (serra do Mar-litoral) pela 
brisa terrestre. 

Sistemas de Pressão 

Os ventos locais, como os resultantes da brisa marítima ou da circulação vale-montanha, variam 
consideravelmente de dia para dia e de estação para estação. Isso ocorre porque esses ventos 
interagem com circulações muito maiores. Ao se calcular a média do vento para um longo 
período de tempo, os padrões locais desaparecem, e o que se observa é um retrato do vento 
numa escala global, ou seja, o vento resultante da Circulação Geral da Atmosfera. 

Do ponto de vista do escoamento médio na baixa atmosfera, resultante da Circulação Geral, o 
continente Sul-Americano se encontra entre dois anticiclones (sistemas de alta pressão) quase 
estacionários: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), a leste, e o Anticiclone 
Subtropical do Pacífico Sul (ASPS), a oeste do continente. A interação entre esses dois 
anticiclones responde por boa parte das condições meteorológicas na América do Sul, pois deles 
dependem os mecanismos de penetração das massas de ar provenientes do Polo Sul e a 
geração de sistemas de mesoescala. 

O Brasil se encontra na porção oeste do ASAS. Sua influência é maior durante o inverno, quando 
o ASAS atinge sua maior intensidade, avançando para o interior do País. A partir de julho, a 
pressão atmosférica começa a diminuir em todo o Brasil. Em outubro, começa a se formar um 
sistema de baixa pressão no continente. Esse sistema atinge sua maturidade no verão e, a partir 
de então, volta a enfraquecer até desaparecer no inverno. 

Além da influência do ASAS, o Brasil é periodicamente invadido por anticiclones de origem polar, 
principalmente durante o inverno e a primavera. A meteorologia da Região Sudeste também é 
impactada pela formação de ciclones (sistemas de baixa pressão) que se move de noroeste para 
sudeste. 

Massas de Ar 

Massas de ar são grandes volumes de ar que cobrem milhares de quilômetros carregando as 
propriedades (temperatura e umidade) da região de onde teve origem. Com base na dinâmica 
dos sistemas de pressão descritos no subitem anterior, podem-se determinar as principais 
massas de ar que atuam no clima da área de interesse. 

 Massa Tropical Marítima (Tm) ou Tropical Atlântica (Ta): forma-se sobre o Atlântico Sul e é 
a massa de maior predominância no Brasil. Quente e úmida atua praticamente, durante o 
ano inteiro, na Região Sudeste; 
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 Massa Equatorial Continental (Ec): forma-se sobre a Região Amazônica, sendo quente e 
úmida e com maior influência no verão; 

 Massa Tropical Continental (Tc): só pode ser identificada durante o verão numa área estreita 
centrada sobre o trópico, onde são atingidas as maiores temperaturas e sobre a qual se forma 
o sistema de baixa pressão continental. É uma massa quente e seca e provoca grande 
elevação da temperatura; 

 Massa Polar Atlântica (Pa): forma-se sobre a Região Polar e originalmente é fria e 
relativamente seca (devido ao baixo teor de umidade limitado pela temperatura). 
Dependendo de sua trajetória, pode adquirir maior quantidade de vapor d´água, 
principalmente durante o verão. Atinge o Sudeste com maior intensidade nos meses de 
inverno, causando quedas bruscas de temperatura. Costuma provocar grandes volumes de 
chuva no Sudeste ao se encontrar com a massa tropical. 

Sistemas Frontais e Bloqueios 

Sistemas frontais são superfícies de separação entre massas de ar de características diferentes. 
Eles atuam durante o ano todo sobre o Brasil, sendo os principais causadores de distúrbios 
meteorológicos no País (LEMOS e CALBETE, 1986) e mais frequentes nas latitudes mais altas. 
De acordo com (LEMOS e CALBETE, 1986), a região é atingida, em média, por três sistemas 
frontais por mês na maior parte do ano (de abril a junho e de outubro a novembro). Nos meses 
de verão, no entanto, a média é de 1 a 2 sistemas por mês. 

No Brasil, o tipo de sistema frontal mais comum é a frente fria, a qual consiste no avanço de uma 
massa de ar frio (polar) sobre uma massa de ar quente, causando mudanças bruscas de tempo, 
com chuva e queda de temperatura. Como são sistemas de baixa pressão atmosférica, tendem 
a aumentar a intensidade do vento à medida que se aproximam de uma região. Além disso, o 
levantamento do ar quente sobre a rampa frontal da massa de ar frio gera convecções profundas, 
que podem estar associadas à formação de nuvens carregadas do tipo Cumulonimbus. A 
aproximação de frentes frias também pode causar linhas de instabilidade pré-frontais, as quais 
também estão associadas às condições severas de tempo, com ventos e chuvas fortes, embora 
sem causar declínio significativo de temperatura. 

As frentes quentes ocorrem quando uma massa de ar quente avança em direção a outra mais 
fria, geralmente ocasionando elevação das temperaturas. São menos frequentes que as frentes 
frias, mas igualmente associadas à ocorrência de pancadas de chuva e ventos mais fortes no 
momento de sua passagem. 

Nas latitudes médias, a circulação atmosférica é caracterizada predominantemente por um 
escoamento zonal, com deslocamento, para leste, de frentes, ciclones e anticiclones. No entanto, 
em condições de bloqueio atmosférico, a presença de um anticiclone quase estacionário de 
grande amplitude interrompe a progressão normal dos sistemas para leste (SANDERS, 1953). 
As frentes frias são, então, ou bloqueadas, ou desviadas para o mar ao chegarem à região sob 
a influência desse anticiclone. Nas bordas do anticiclone, o desvio dos sistemas frontais causa 
maior instabilidade, podendo resultar em chuvas intensas. Na região de influência do anticiclone, 
no entanto, o tempo permanece estável, geralmente com longos períodos de seca e calor, 
podendo perdurar por dias ou até semanas. Os bloqueios são mais frequentes entre os meses 
de maio e agosto e estão associados à baixa qualidade do ar devido a ventos fracos e baixa 
umidade relativa. 
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Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

Outro fator de grande escala normalmente associado às chuvas intensas é a Zona de 
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é uma configuração de grande escala quase sempre 
presente sobre a América do Sul por ocasião de ocorrência de chuvas intensas, principalmente 
durante o verão. A ZCAS pode ser identificada, na composição de imagens de satélite, como 
uma banda de nebulosidade de orientação NW/SE, estendendo-se desde o sul da Região 
Amazônica até a Região Central do Atlântico Sul (KOUSK, 1988). A umidade e o calor 
provenientes da Região Amazônica alimentam a formação de nuvens carregadas, podendo 
provocar chuvas durante vários dias, inclusive, na Região Sudeste. 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) são aglomerados de nuvens Cumulonimbus 
com forma circular. Possuem tempo de duração entre 6 e 48 horas, deslocam-se em trajetórias 
incertas, percorrendo, às vezes, até cerca de 1.000km de distância, tendo maior frequência na 
primavera e no outono. Os CCMs estão associados a tempestades, granizo, rajadas de vento e 
até tornados; as velocidades do vento podem atingir 60 a 90 km/h. 

El Niño e La Niña 

O El Niño é um fenômeno de grande escala atmosférico-oceânico caracterizado por um 
aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Equatorial, e que pode afetar o 
clima regional e global, mudando os padrões de vento em escala mundial, e afetando, assim, os 
regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. La Niña é o fenômeno oposto: 
consiste num resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial. 

De acordo com (SUGAHARA, 1991), anos de El Niño mais intensos (maior anomalia de 
temperatura da superfície do oceano Pacífico) estão associados a maiores níveis de precipitação 
no Estado de São Paulo. O impacto do fenômeno La Niña em São Paulo é bem menos 
caracterizado, mostrando grande variabilidade. 

IX.1.1.2 BAIXADA SANTISTA 

IX.1.1.2.1 Precipitação 

Observa-se que nos dados dos 05 postos pluviométricos do DAEE consultados para a 
elaboração do presente estudo (Quadro IX.1.1.2.1-1), os índices pluviométricos são elevados, 
sendo possível, entretanto, distinguir dois períodos: no primeiro deles, de novembro e março, se 
concentram as maiores precipitações sendo dezembro e janeiro os meses mais chuvosos; o 
segundo período vai de abril a outubro, com índices pluviométricos mais baixos, com mínimas 
registradas entre junho e agosto. 

Importante ressaltar a influência do relevo no regime pluviométrico da região: nos postos 
pluviométricos situados na região de planície (E3-038, E3-101 e E3-144), apresentaram totais 
anuais entre 2.400 e 2.600 mm; enquanto que os postos das áreas mais elevadas (E3-109 e E3-
153), a precipitação anual variou de 3.300 a 3.500 mm. 
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Quadro IX.1.1.2.1-1 - Índices pluviométricos nos postos pluviométricos próximas à área de 

estudo. 

Mês 

Precipitação (mm) 

E3-038  

(Cubatão) 

(1936 – 2000) 

E3-101  

(Cubatão) 

(1944 – 1999) 

E3-109 

(S.B. Campo) 

(1944 – 1998) 

E3-144 

(Cubatão) 

(1949 – 1989) 

E3-153 

(Cubatão) 

(1952 – 1996) 

Janeiro 343,81 347,84 402,55 294,44 441,22 

Fevereiro 329,15 316,82 391,52 331,30 377,93 

Março 339,09 324,30 408,48 290,32 391,48 

Abril 227,61 215,12 293,01 222,84 274,14 

Maio 153,23 136,73 198,91 138,46 182,69 

Junho 116,05 99,36 126,48 90,92 116,79 

Julho 101,76 93,16 137,72 81,06 121,51 

Agosto 112,53 84,98 148,78 88,46 134,12 

Setembro 162,90 154,34 273,04 167,77 253,22 

Outubro 206,47 216,47 386,34 235,04 359,60 

Novembro 231,87 213,16 341,56 224,08 328,03 

Dezembro 290,42 279,68 403,11 292,35 403,13 

Total 2.614,89 2.481,96 3.511,50 2.457,04 3.383,86 

Fonte: (DAEE, 2018). 

IX.1.1.2.2 Temperatura do Ar 

O Quadro IX.1.1.2.2-1 apresenta dados da estação de CETESB, localizada no centro da cidade 
de Cubatão. Inicialmente, pode-se verificar que a proximidade com o oceano faz com que não 
ocorram grandes alterações nas temperaturas ao longo do ano.  

A temperatura média ao longo do ano é de 23,5°C, sendo as máximas registradas entre janeiro 
e março (29,9 a 30,3°C) e as mínimas entre julho e agosto (17,1 a 17,7°C).  

Quadro IX.1.1.2.2-1 - Temperatura do Ar (Máxima, 

Média e Mínima) para a estação Cubatão – Centro. 

Mês 

Cubatão-Centro 

(1998-2009) 

Mínima (°C) Média (°C) Máxima (°C) 

Janeiro 29,9 26,1 23,3 

Fevereiro 30,6 26,6 23,6 
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Mês 

Cubatão-Centro 

(1998-2009) 

Mínima (°C) Média (°C) Máxima (°C) 

Março 30,3 26,2 23,1 

Abril 29,0 24,8 21,7 

Maio 26,7 22,4 19,1 

Junho 26,4 21,9 18,5 

Julho 25,0 20,5 17,1 

Agosto 25,4 21,0 17,7 

Setembro 25,2 21,4 18,6 

Outubro 26,1 22,6 19,9 

Novembro 27,2 23,5 20,6 

Dezembro 28,9 25,2 22,3 

Fonte: (CETESB, 2018). 

IX.1.1.2.3 Umidade Relativa do Ar 

Segundo dados da Estação da CETESB situada no centro de Cubatão, a Umidade Relativa do 
Ar média é de 86,4% (Quadro IX.1.1.2.3-1), sendo maior nos meses de verão, particularmente 
por duas razões: chuvas convectivas, que ocorrem no fim da tarde, durante esse período; e 
proximidade ao mar, pois a TSM está mais alta, fazendo com que ocorra maior evaporação da 
água. Com a entrada da brisa, essa umidade é levada para o continente. 

Quadro IX.1.1.2.3-1 - Umidade Relativa do Ar 

(Máxima, Média e Mínima) para a estação Cubatão – 

Centro. 

Mês 

Cubatão-Centro 

(1998-2009) 

Máxima (%) Média (%) Mínima (%) 

Janeiro 96,8 86,3 69,5 

Fevereiro 96,9 85,3 67,5 

Março 96,7 87,8 68,4 

Abril 96,8 87,1 67,0 

Maio 96,4 84,4 63,8 

Junho 96,3 84,8 64,0 

Julho 96,2 84,4 63,5 

Agosto 97,1 87,2 68,4 
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Mês 

Cubatão-Centro 

(1998-2009) 

Máxima (%) Média (%) Mínima (%) 

Setembro 97,1 88,4 72,4 

Outubro 97,5 88,4 72,0 

Novembro 96,7 86,5 69,7 

Dezembro 96,5 86,2 68,1 

Fonte: (CETESB, 2018). 

IX.1.1.2.4 Direção e Velocidade dos Ventos 

Em relação à velocidade dos ventos (Quadro IX.1.1.2.4-1), observa-se pouca variação das 
médias ao longo do ano na estação da CETESB em Cubatão, sendo o valor médio de 1,25 m/s. 
As rajadas (médias máximas) também possuem pouca variação, sendo as máximas observadas 
em novembro e dezembro (3,4 m/s). Quanto à direção preferencial (Gráfico IX.1.1.2.4-1), 
observa-se que os ventos de maior intensidade estão no quadrante norte enquanto que a maior 
quantidade de ventos encontra-se no quadrante sul. 

Quadro IX.1.1.2.4-1 – Velocidade dos Ventos 

(Máxima e Média) para a estação Cubatão – Centro. 

Mês 

Cubatão-Centro 

(2000-2009) 

Máxima (m/s) Média (m/s) 

Janeiro 3,2 1,3 

Fevereiro 3,1 1,2 

Março 2,9 1,1 

Abril 2,8 1,1 

Maio 3,1 1,2 

Junho 3,0 1,2 

Julho 3,3 1,4 

Agosto 3,1 1,3 

Setembro 3,2 1,2 

Outubro 3,1 1,3 

Novembro 3,4 1,4 

Dezembro 3,4 1,4 

Fonte: (CETESB, 2018). 
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Gráfico IX.1.1.2.4-1- Rosa dos Ventos para a estação Cubatão-Centro. 

 

Fonte: (CETESB, 2018) (VALARINI, 2011). 

IX.1.1.3 PLANALTO PAULISTANO / SERRA DO MAR 

IX.1.1.3.1 Precipitação 

Observa-se que entre os meses de janeiro e fevereiro são alcançados os maiores índices de 
pluviometria média mensal, enquanto que de maio a agosto são os meses com os menores 
valores médios de chuva (Quadro IX.1.1.3.1-1). Este regime é concordante com a classificação 
de Köppen, onde o período de verão é chuvoso e o inverno é seco. Nota-se também que os 
valores acumulados de chuvas anuais são próximos e variam entre 1.336,3 a 1.412,2 mm de 
pluviosidade média anual. 

Quadro IX.1.1.3.1-1 - Índices pluviométricos nas estações 

meteorológicas próximas da região do Planalto Paulistano/Serra 

do Mar. 

Mês 

Precipitação (mm) 

E3-006  

(Santo Amaro) 

(1936 – 2018) 

E3-158  

(Diadema) 

(1999 – 2016) 

IAG-USP  

(1937 – 2017) 

Janeiro 228,9 259,9 232,7 

Fevereiro 191,2 205,2 212,5 

Março 159,7 145,0 163,7 

Abril 75,6 66,2 83,6 

Maio 62,1 47,1 64,6 

Junho 52,9 50,8 54,1 
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Mês 

Precipitação (mm) 

E3-006  

(Santo Amaro) 

(1936 – 2018) 

E3-158  

(Diadema) 

(1999 – 2016) 

IAG-USP  

(1937 – 2017) 

Julho 43,1 63,2 44,4 

Agosto 32,8 24,1 38,2 

Setembro 76,5 76,5 79,1 

Outubro 118,9 98,78 120,9 

Novembro 132,6 131,3 133,7 

Dezembro 167,8 168,2 184,7 

Total 1342,0 1336,3 1412,2 

Fonte: (DAEE, 2018) (IAG/USP, 2018). 

IX.1.1.3.2 Temperatura do Ar 

O Quadro IX.1.1.3.2-1 apresenta dados da estação do IAG/USP, estando os valores médios 
anuais variando entre 15,3 a 21,9°C. Os valores de temperatura mínima média ocorrem no mês 
de julho (10,6°C) enquanto que as máximas ocorrem em fevereiro (28,0°C). 

Quadro IX.1.1.3.2-1 - Temperatura do Ar (Máxima, Média 

e Mínima) na estação meteorológica do IAG/USP. 

Mês 

IAG-USP  

(1937 – 2017) 

Máxima (°C) Média (°C) Mínima (°C) 

Janeiro 27,6 21,7 17,8 

Fevereiro 28,0 21,9 18,0 

Março 27,1 21,1 17,3 

Abril 25,0 19,2 15,3 

Maio 22,9 17,0 12,8 

Junho 22,1 15,8 11,3 

Julho 21,8 15,3 10,6 

Agosto 23,4 16,3 11,5 

Setembro 23,7 17,2 12,8 

Outubro 24,6 18,4 14,4 

Novembro 25,4 19,4 15,3 

Dezembro 26,5 20,7 16,8 

Fonte:  (IAG/USP, 2018). 
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IX.1.1.3.3 Umidade Relativa do Ar 

Segundo dados da Estação IAG/USP, em 2017, foram 30 dias com baixa umidade relativa 
(inferior a 30%). A média é de 21 dias com esta característica. Em 2016, foram 17 dias com essa 
característica (Gráfico IX.1.1.3.3-1). O mês de setembro se destaca pela grande quantidade de 
dias secos: foram 16 dias com umidade relativa inferior a 30%, enquanto a média climatológica 
é de 5 dias. Trata-se do mês de setembro com mais dias com essa característica (o recorde 
anterior era setembro/1994, com 14 dias).  

Ainda analisando o Gráfico IX.1.1.3.3-1, os meses de fevereiro, setembro, outubro e novembro 
registraram mais dias secos do que suas respectivas médias climatológicas. Comparando com 
o ano de 2016, nota-se que fevereiro, setembro, outubro e novembro de 2017 apresentaram 
mais dias de baixa umidade relativa que os mesmos meses do ano anterior. 

Gráfico IX.1.1.3.3-1 – Número de dias com umidade relativa abaixo de 30% em 2016 e 

2017, além da média e da normal climatológica. 

 

Fonte:  (IAG/USP, 2018). 

IX.1.1.3.4 Direção e Velocidade dos Ventos 

Para a Estação do IAG/USP, verificou-se que os meses de março, abril, junho, julho, agosto e 
novembro de 2017 apresentaram médias mensais mais altas que os mesmos meses de 2016 
(Gráfico IX.1.1.3.4-1). A direção do vento é predominantemente de SE e SSE, conforme indicado 
pela média climatológica e, durante os anos de 2016 e 2017, essas direções também 
prevaleceram (Gráfico IX.1.1.3.4-2). 
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Gráfico IX.1.1.3.4-1- Velocidade média mensal do vento (m/s e km/h) nos anos de 2016 

e 2017, além da média climatológica. 

 

Fonte:  (IAG/USP, 2018). 

Gráfico IX.1.1.3.4-2- Frequência da direção média do Vento nos anos de 2016 e 2017, 

além da frequência média 1957-2017. 

 

Fonte:  (IAG/USP, 2018). 

IX.1.2 RUÍDO 

O objetivo da Avaliação de Níveis de Ruído Ambiental é determinar os níveis de ruído nas áreas 
a serem afetadas pelo projeto de Implantação do Sistema de Distribuição de Gás Natural - SDGN 
Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - Região Metropolitana de São Paulo, nos municípios 
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de Cubatão e São Bernardo do Campo, sob a responsabilidade da Companhia de Gás de São 
Paulo - COMGÁS. 

Como balizador dos níveis de ruído aceitáveis, a Resolução CONAMA 01/1990 se remete à 
norma ABNT NBR 10151:2000 (Avaliação dos Níveis de Ruído em Áreas Habitadas), utilizada 
como referência pelas legislações municipais e planos diretores. 

Os pontos de amostragem foram escolhidos de acordo com critérios de representatividade, 
buscando cobrir todo o entorno da unidade, sendo cada ponto um receptor crítico com visada 
para a área de interesse. Dessa forma, foram realizadas medições de ruídos em 02 dois pontos, 
no período diurno, em 24/09/2018. 

Através dos valores obtidos verificou-se que, durante o período diurno, dentre os 2 (dois) pontos 
amostrados, nos 2 (dois) houveram ultrapassagem dos respectivos limites aplicáveis. 

A íntegra da Análise de Níveis de Ruído – ANR, consta no Anexo 7. 

IX.1.3 GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

IX.1.3.1 INTRODUÇÃO 

O contexto geológico da área do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP é 
composto por grande variedade litológica, agrupada genericamente em dois grupos com 
características distintas: as rochas do embasamento cristalino e as coberturas cenozoicas. Essas 
formações geológicas são resultantes da evolução de fases tectônicas combinadas com 
variações do nível médio do mar e flutuações climáticas regionais. Na área continental da 
Baixada Santista os falhamentos e as epirogêneses (subidas e descida de porções da crosta 
terrestre) produziram a escarpa da atual Serra do Mar. 

As principais zonas de cisalhamento parecem justapor áreas com evolução geológica 
independente, o que levou vários autores (HASUI e SADAWSKI, 1976); (HASUI, PONÇANO e 
DANTAS, 1981); (TASSINARI, 1998), dentre outros a subdividirem o embasamento cristalino do 
Estado de São Paulo em distintos domínios tectônicos: Domínio Costeiro, Domínio Embu, 
Domínio São Roque e Domínio Socorro-Guaxupé. Na área de estudo encontram-se 
representados somente dois destes domínios tectônicos, os identificados como Costeiro e Embu. 

Na evolução geológica mais recente, os principais eventos podem ser resumidos na formação 
do relevo, devido à presença de um clima tropical úmido, à invasão marinha e à deposição de 
sequências sedimentares associadas. Fazem parte também dessas sequências a formação de 
coberturas detríticas e depósitos aluvionares, encontrados nos terraços e nas calhas fluviais. 

IX.1.3.2 MÉTODO DE TRABALHO 

O trabalho de descrição geológica consiste na utilização de dados secundários principalmente 
com base em mapas geológicos já existentes, tais como do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 
2006) e identificação de unidades geológicas presentes na AID e ADA por meio de atividade in 
loco. 

Para o item de Recursos Minerais, foi realizada uma pesquisa no site do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), mais especificamente no Sistema de Informações Geográficas da 
Mineração (SIGMINE) (DNPM/SIGMINE, 2018). 
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IX.1.3.3 GEOLOGIA – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

O embasamento rochoso da Área de Influência Indireta (AII) é constituído por uma grande 
variedade de rochas cristalinas e metamórficas e rochas sedimentares, conforme ilustrado no 
Quadro IX.1.3.3-1, Figura IX.1.3.3-1 e descrição adiante. 

Quadro IX.1.3.3-1 – Coluna Litoestratigráfica para a AII do Estudo. 
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TERRENO EMBU – COMPLEXO EMBU 

Unidade Milonítica NPem 
Granada-biotita-muscovita xisto milonítico 

com intercalações de biotita quartzito, biotita 
xisto, sericita filito e metaarcóseo fino. 

Unidade Paragnáissica NPepg 

Muscovita-granada-sillimanita-biotita 
gnaisse migmatítico, biotita gnaisse 

tonalítico à granodiorítico; xisto gnaissóide e 
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Unidade de Xistos, localmente 
migmatíticos 
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xisto com muscovita, biotita, granada e 
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Intercalações de rocha calcissilicática, 
anfibolito e metaultramática (811 Ma) 

Unidade Ortognáissica NPeog 
Biotita gnaisse homogêneo, granodiorítico a 

tonalítico. 

Fonte: (CPRM, 2006). 
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IX.1.3.3.1 Embasamento Cristalino 

IX.1.3.3.1.1 Terreno Embu – Complexo Embu 

Trata-se de uma extensa faixa disposta segundo NE-SW, balizada pelas zonas de cisalhamento 
de Cubatão a sul e Taxaquara-Jaguari a norte. Encontra-se compreendida entre as rochas dos 
domínios Costeiro e São Roque, correspondendo também ao clássico Grupo Açungui, 
desmembrado por Hasui (1975) em Complexo Embu e Complexo Pilar do Sul (este último não 
presente na área de estudo). 

A conceituação do Domínio Embu em termos de bloco tectônico foi apresentada por Janasi & 
Ulbrich (1985) em contraposição ao Complexo Embu, de Hasui (1975), de conotação 
estritamente geológica.  

Complexo Embu 

O termo Complexo Embu foi designado por Hasui (1975) para designar as rochas migmatíticas 
então atribuídas ao Grupo Açungui. Por ocasião desta designação o autor ainda propõe o termo 
Complexo Pilar para designar os xistos e gnaisses não migmatizados de ocorrência conjunta 
com os migmatitos. Posteriormente, em razão da dificuldade de manter os complexos Embu e 
Pilar como unidades distintas, Hasui (1983) os reagrupa no Complexo Embu, mas ainda como 
parte do Grupo Açungui. 

Coube a Campos Neto (1983) e Campos Neto & Basei (1983) desmembrar o Complexo Embu 
do Grupo Açungui e considerá-lo como unidade independente e cronocorrelata ao Grupo Setuva, 
no Paraná. 

O Complexo Embu é constituído predominantemente por rochas paraderivadas, em parte de 
afinidade vulcanossedimentar, metamorfizadas predominantemente no grau médio a alto (zona 
da sillimanita), muitas vezes atingindo fusão parcial in situ. 

Evidências de retrometamorfismo até fácies Xisto Verde baixa são reconhecidas por diversos 
autores Bistrichi, 1990; Fernandes, 1991; Hasui (1975); Silva (1992); Theodorovicz et al. (1990), 
notadamente quando seus litotipos estão encaixados em zonas de cisalhamento. 

Na área de estudo, em praticamente toda a centro-norte da AII (incluindo a AID nesta faixa) e 
em boa parte de seu entorno, o Complexo Embu é representado, segundo Hasui et al. (1981), 
por migmatitos, em geral estromatíticos, nos quais o paleossoma pode ser gnáissico, xistoso ou 
anfibolítico, e o neossoma é quartzo-feldspático de composição granítica ou pegmatítica. 

Carneiro (1977) separou os migmatitos do complexo em heterogêneos e homogêneos, cujos 
paleossomas seriam xistosos e gnáissicos, respectivamente. Os migmatitos homogêneos são 
variados, predominando os de natureza homofânica, oftalmitica e facoidal. 

Corpos metabásicos irregulares com dimensões variadas podem ocorrer como núcleos 
paleossomáticos (Hasui et al., 1981). Associados aos migmatitos podem ocorrer gnaisses 
facoidais cinzentos.  

Quanto à tectônica, Fernandes (1991) descreve que os litotipos do Complexo Embu passaram 
por cinco fases de deformação, estando o metamorfismo principal relacionado às duas primeiras. 
A segunda fase de deformação gerou a foliação principal e dobras regionais estão associadas à 
terceira, quarta e quinta fases. 
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Se considerada uma abordagem regional, verifica-se que boa parte dos trabalhos existentes 
sugere uma evolução a partir de um quadro colisional no início do Neoproterozoico. Em Hasui 
(1985) e Hasui et al. (1989), o Complexo Embu seria afetado por um regime colisional do tipo 
himalaiano. 

O quadro tectônico regional estaria relacionado à articulação de blocos crustais, com 
deslocamento do Bloco Vitória de leste para oeste, produzindo cavalgamento deste em relação 
ao Bloco São Paulo em rampa oblíqua. Com este cavalgamento oblíquo de baixo ângulo, num 
primeiro estágio produziu-se desarticulação, imbricação e lenticularização dos corpos rochosos 
em estado plástico, desenvolvendo foliação milonítica com baixos mergulhos para SSE, paralela 
à sutura entre os blocos, e lineação de estiramento com direção ESE. Num estágio seguinte, o 
transporte de leste para oeste foi sendo gradativamente impedido, induzindo o surgimento de 
diversas zonas de cisalhamento dúctil e dúctil-rúptil de alto ângulo com direção ENE-WSW, e 
criando outra lineação de estiramento. 

IX.1.3.3.1.2 Terreno Serra do Mar – Complexo Costeiro 

Este domínio abrange os terrenos aflorantes entre a Zona de Cisalhamento de Cubatão e o litoral, 
correspondendo aos termos enfeixados pelo Complexo Costeiro, segundo Hasui et al., 1981. 
Tais autores criaram a denominação Complexo Costeiro, visando substituir o termo Faixa 
Costeira, que englobava as mais diversas denominações descritas por vários autores (Juliani, 
1992). 

As rochas agrupadas sob a denominação de Domínio Costeiro constituem uma unidade bastante 
heterogênea, incluindo principalmente ortognaisses-migmatíticos, migmatitos fortemente 
evoluídos, marcados por estruturas schlieren e nebulítica, migmatitos oftalmíticos, migmatitos 
estromáticos e gnaisses bandados. Os migmatitos apresentam melanossomas anfibolíticos, 
hornblenda-biotita gnáissicos ou xistosos, e bandas leucossomáticas de composição 
granodiorítica. 

Ocorrem ainda intercalações subordinadas de rochas básicas, de rochas parametamórficas 
(ectinitos síltico-argilosos, quartzitos, metarcóseos, sillimanitamuscovita quartzitos, rochas 
calcissilicáticas, paragnaisses e gnaisses porfiroblásticos) e de rochas granulíticas (charnockitos, 
enderbitos, kinzigitos e leptinitos). Correspondem a terrenos metamórficos de médio a alto grau, 
com migmatização e granitização em graus variáveis (Fernandes, 1991). 

Complexo Costeiro 

As rochas agrupadas sob a denominação de Complexo costeiro (Hasui et al., 1981) 
correspondem a terrenos metamórficos fortemente deformados e paralelizados. O trend 
estrutural de direção, preferencialmente NE, é atribuído ao ciclo Brasiliano. 

A área de exposição das rochas pertencentes ao Complexo Costeiro restringe-se ao extremo 
sudoeste da AII. Tais rochas são representadas por migmatitos diversos, incluindo estromatitos, 
metatexitos, diatexitos, biotita gnaisses, granitóides e granitos gnaíssicos, além de anfibolitos e 
serpentinitos subordinados, localmente migmatizados. 

As Idades assumidas para o Complexo Costeiro variam desde arqueanas (Hasui et al. 1981), 
arqueanas-paleoproterozoicas (Theodorovicz et al., 1990) a neoproterozoicas (Campos Neto e 
Figueiredo, 1995; Tassinari, 1988). Tal variação de idade provavelmente deve-se ao caráter 
policíclico das rochas que o compõem, devido a vários eventos térmicos e deformacionais que 
podem abrir o sistema isotópico, influenciando nas datações radiométricas. Os granitóides e as 
metabásicas intrudidos neste complexo são considerados brasilianos. 
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IX.1.3.3.1.3 Terreno Curitiba – Rochas Miloníticas 

A unidade de Rochas Miloníticas, datada no Neoproterozoico, está relacionada às principais 
zonas de cisalhamento do Brasil, destacando na área de estudo o Sistema Cubatão. Este 
sistema, de acordo com Sadowski (1991), constitui de diversas zonas de cisalhamento, 
subparalelas, com extensão de aproximadamente 300 km. Nele ocorrem, principalmente, rochas 
granitoides, metassedimentares, miloníticas e protomiloníticas. 

Passarelli (2001) aponta para a existência de biotita gnaisses miloníticos, localmente 
ultramiloníticos, de composição granodiorítica a monzogranítica. Esta classe separa as rochas 
de alto e médio grau de metamorfismo do Complexo Costeiro com as rochas de médio grau de 
metamorfismo do Complexo Embu. De acordo com o Mapa Geológico do Estado de São Paulo 
(CPRM, 2006), as Rochas Miloníticas se encontram dentro da AII deste estudo no município de 
Cubatão, na subida da Serra do Mar, entre as rochas do Complexo Embu, Complexo Costeiro e 
dos Depósitos Aluvionares. 

IX.1.3.3.2 Rochas Sedimentares - Cenozoicas 

Na AII deste estudo, os Depósitos Cenozoicos ocorrem sob forma de Coberturas detríticas 
indiferenciadas e Depósitos Aluvionares. Esses depósitos recentes caracterizam-se pela 
presença de diversas texturas e estruturas associadas às condições que lhe originaram. 

De modo geral, os Depósitos Cenozoicos tendem a evidenciar uma granulometria mais grossa 
quando os depósitos ocorrem em áreas proximais. Quando esses depósitos são encontrados em 
maiores distâncias, a granulometria apresenta-se em menor tamanho, podendo gerar pacotes 
argilosos. Deve-se atentar para os Depósitos Cenozoicos, pois muitas vezes apresentam 
características geotécnicas diversas em virtude da ocorrência de materiais incosolidados a 
semiconsolidados. 

IX.1.3.3.2.1  Coberturas Detríticas Indiferenciadas 

As coberturas detríticas indiferenciadas foram cartografadas por Lacerda Filho, Rezende e Silva 
(2000) como “Cobertura Arenosa Indiferenciada”, sendo associada às formações Bauru, 
Botucatu e Cachoerinha, marcando uma fase transitória de sedimentos arenosos de idade 
pleistocênica. 

No Mapa Geológico do Estado de São Paulo (CPRM, 2006), as Coberturas Detríticas 
indiferenciadas representam areias finas a grossas, podendo ser encontradas síltico-argilosas 
até conglomeráticas, relacionadas a superfícies de aplainamento, gerando terraços argilo-
arenosos com presença de cascalho e ocorrem na porção sudeste da AII. 

IX.1.3.3.2.2 Depósitos Aluvionares 

De acordo com Oliveira e Brito (1998), os depósitos aluvionares constituem-se de materiais 
erodidos, retrabalhados e transportados por cursos d’água. São depositados em margens e leitos 
dos canais de drenagem, e podem ocorrem em fundos de lagoas e lagos, sempre associados a 
ambientes fluviais. 

De modo geral, os Depósitos Aluvionares apresentam materiais clásticos, tais como: areais, 
siltes, argilas e cascalho. De acordo com o Mapa Geológico do Estado de São Paulo (CPRM, 
2006), os Depósitos Aluvionares ocorrem na região de planície, associada ao rio Cubatão e 
tributários. 
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IX.1.3.3.3 Evolução Tectônica 

Machado Filho (2000) relata para área estudada um sistema de falhamentos designados 
“Sistemas de Megafalhas de Cubatão-Além Paraíba”, ou “Sistema de Cisalhamento do Sudeste”. 
Para ele o sistema de Megafalhas Cubatão engloba extensas zonas de cisalhamento 
subparalelas com direções variando de N50E a N70E e se estende desde o Oceano Atlântico 
até a borda S-SE do Estado de Minas Gerais, por cerca de 300 km de largura, se englobadas as 
cunhas de empurrão Socorro-Guaxupé, ou, por 150 km de largura, se for considerada apenas 
sua extensão até o Falhamento de Jandiuvira, na borda da cunha de Socorro. 

Segundo Machado Filho (2000), o sistema Cubatão apresenta uma zona central de falhamento 
principal, constituída pelo alinhamento de três segmentos de falhas: Lancinha-Itapeúna, Cubatão 
e Além Paraíba. 

Segmento Lancinha - se estende da bacia do Paraná até a planície aluvionar do baixo Ribeira 
sendo interrompido (?) pelo Lineamento de Guapiara onde, no local de Sete Barras, foi definido 
um graben com cerca de 350 km de sedimentos Cenozoicos. O segmento Lancinha corta rochas 
de baixo grau metamórfico o qual passa a ser mais intenso a NE. 

Segmento Cubatão "sensu strictu" - onde a falha se apresenta associada a uma faixa de 
metassedimentos de baixo grau. Estende-se desde a baixada do Ribeira até as proximidades de 
reservatório de Ponte Nova onde é desviado por efeito de um lineamento NW (Ubatuba; RIDEG, 
1974). A partir deste trecho ocorre complexidade crescente até o ponto de convergência com a 
falha de Taxaquara (tal como proposta por HASUI et al., 1978, que designamos como Taxaquara 
I face à possível controvérsia da extensão da Taxaquara até este local). Neste trecho, a Norte 
de Paraibuna, fica-se na dúvida sobre qual a falha dominante após o cruzamento destas duas 
feições. No entanto, observa-se a continuidade do bloco de metassedimentos cavalgado dentro 
da zona de falha, típico da falha de Cubatão. Neste caso a falha de Cubatão se estende até 
próximo à borda com o Estado do Rio de Janeiro, onde a falta de dados impede a caracterização 
da sua continuidade. Todavia, na imagem de Radar observa-se um offset aparente, escalonado 
ascendente, com a falha de Além Paraíba. 

Segmento Além Paraíba - afeta rochas de alto grau metamórfico, com patente deformação dúctil 
própria dos níveis estruturais profundos, com arrasto destral de cerca de 40 a 50 km. 

O comprimento visível no embasamento exposto é de 800 km, admitindo-se que se estenda 
também sob a Bacia do Paraná por mais 1.300 km, totalizando, portanto, mais de 2.000 km. 

Para Ribeiro (2003), o lineamento Cubatão separa dois blocos nitidamente distintos litológica e 
estruturalmente. Na porção norte ocorre um bloco constituído por ectinitos e migmatitos 
essencialmente estromatíticos, com frequentes sinais de retrometamorfismo e paleossomas 
xistosos. Este bloco corresponde ao Bloco Juquitiba. O bloco sul corresponde ao Bloco Litorâneo 
ou Costeiro, e é composto por migmatitos essencialmente oftalmíticos e de paleossoma de 
composição gnáissica. Os eixos de dobramento no bloco norte mergulham dominantemente para 
SW e os do bloco sul para NE (Figura IX.1.3.3.3-1). 
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Figura IX.1.3.3.3-1 – Falhas geológicas regionais. 

 

Fonte: HASUI e SADOWSKI, 1976 apud Lima, 2004. 

Os episódios de tectonismo, relatados por Hasui et al. (1994), constituem-se nas seguintes 
etapas: 

1. Teria ocorrido em tempos Pré-Cambriano, em 4 etapas: a) A primeira fase foi de 
cavalgamento. Os dados da área não permitem deduzir o sentido desse movimento, mas admite-
se, com base num quadro macrorregional, que tenha ocorrido de leste para oeste. A ele se deve 
o desmembramento de litotipos, deslocamento e empilhamentos de lascas, resultando num 
sistema imbricado de um cinturão compressivo. B) a segunda etapa foi consequente da anterior: 
o bloqueio do empilhamento de lascas fez com que o alívio das tensões passasse a se dar por 
transcorrente. C) ondulações e formações de juntas com altos mergulhos marcam as duas 
etapas seguintes, que refletem alívios finais de tensões; 

2. É atribuído ao início do Paleozoico (570 Ma), quando ocorrer gerações de intrusões 
granitoides; 

3. Corresponde à chamada Reativação Sul-Americana ou epirogênese pós-cretácea, que diz 
respeito aos processos ocorridos no interior do continente por ocasião da abertura do Oceano 
Atlântico, no intervalo Triássico-Mioceno (220-23 Ma). Esses processos consistiram de 
movimentos de blocos sob regime tectônico extensional, gerando grandes soerguimentos, 
alçamentos e abatimentos de blocos por falhas com formação de altos e baixos estruturais, e 
possibilitando intrusões magmáticas, derrames vulcânicos, sedimentação e delineação dos 
grandes traços do relevo; 

4. Só recentemente começou a ser investigado e corresponde à Neotectônica (Mioceno 
Recente). Estudos estruturais têm conduzido à conclusão de que o regime de tensão 
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neotectônico regional envolve eixo de tensão máxima em torno de NW-SE/horizontal, eixo de 
tensão mínima em torno de NE-SW/horizontal e eixo de tensão intermediário em torno da vertical. 

Segundo Hasui et al., (1994), o regime de tensão neotectônico atua em toda a região em níveis 
acima do normal. Os abalos sísmicos na região Sudeste representam alívios de tensões 
regionais, de origem natural ou associados a grandes barragens de água. 

IX.1.3.4 GEOLOGIA – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Conforme detalhado anteriormente, para o diagnóstico da AID e ADA foram consultadas 
informações secundárias e realizados levantamento de campo ao longo da área do Projeto de 
Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. Conforme observado no Quadro IX.1.3.4-1 
e na Figura IX.1.3.4-1, foram constatadas 04 unidades: 

 Depósitos Aluvionares; 

 Rochas Miloníticas: 

 Complexo Embu, unidade de xistos localmente migmatíticos; 

 Complexo Embu, unidade ortognáissica; 

Quadro IX.1.3.4-1 – Coluna Litoestratigráfica para a AID e ADA do Estudo. 
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Fonte: (CPRM, 2006). 
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IX.1.3.4.1 Complexo Embu 

IX.1.3.4.1.1 Unidade Ortognáissica 

A Unidade Ortognáissica, do Complexo Embu é composta por biotita gnaisses homogêneos, de 
composição granodiorítica a tonalítica. Aflora no trecho da dutovia que intercepta os terrenos da 
Serra do Mar e possui contato com as Rochas Miloníticas, representando as falhas do Sistema 
Cubatão (Foto IX.1.3.4.1-1 a Foto IX.1.3.4.1-4). 

Foto IX.1.3.4.1-1 – Ortognaisses do Complexo 

Embu, ao longo da AID. Ponto CM07. Coordenadas 

UTM SIRGAS 2000 23K 351.779 mE / 7.360.110 mN. 

 

Foto IX.1.3.4.1-2 – Detalhe das rochas 

ortognaissicas do Complexo Embu. Ponto CM07. 

Coordenadas UTM SIRGAS 2000 23K 351.779 mE / 

7.360.110 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

  

Foto IX.1.3.4.1-3 – Ortognaisses do Complexo 

Embu, ao longo da AID. Ponto CM08. Coordenadas 

UTM SIRGAS 2000 23K 351.624 mE / 7.360.026 mN. 

 

Foto IX.1.3.4.1-4 – Detalhe das rochas 

ortognaissicas do Complexo Embu. Ponto CM08. 

Coordenadas UTM SIRGAS 2000 23K 351.624 mE / 

7.360.026 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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IX.1.3.4.1.2 Unidade de xistos localmente migmatíticos 

Esta unidade é constituída por micaxistos e quartzo xistos alternados ritmicamente. Localmente, 
a este conjunto predominante, intercalam-se rochas calcissilicáticas, anfibolitos e rochas 
metaultramáficas. Os micaxistos são descritos como muscovita-biotita-quartzo xistos com 
cianita, estaurolita, granada, sillimanita e turmalina, com estrutura xistosa, finamente laminada. 
Os quartzo xistos são compostos por quartzo, muscovita, biotita, granada e plagioclásio. Este 
conjunto é cortado por pegmatitos constituídos por K-feldspato, muscovita, quartzo e turmalina, 
subordinadamente, biotita e zircão (Vieira 1989, Fernandes 1991). 

Ao longo do traçado do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP, esta 
unidade ocorre, principalmente, em sua porção final, como rocha encaixante dos principais 
reservatórios da região: Reservatórios Rio das Pedras, Rio Pequeno e Billings. Destaca-se que 
não foram encontradas seções aflorantes durante a atividade de campo. 

IX.1.3.4.2 Unidade Milonítica 

No início do trecho da Serra do Mar, o traçado intercepta a Zona de Cisalhamento do Sistema 
Cubatão, região com ocorrência da classe de Rochas Miloníticas. Esta classe apresenta biotita 
gnaisses miloníticos, e por estar localizada em um pequeno trecho, a sudeste no duto, não foram 
observadas seções aflorantes durante a atividade de campo. 

IX.1.3.4.3 Depósitos Aluvionares 

A AID e ADA do projeto tem início nos depósitos aluvionares presentes na região de planície, no 
município de Cubatão. Essa classe geológica apresenta materiais inconsolidados, com 
ocorrência de areia, silte, argila e cascalho. 

Durante as atividades de campo, observou-se a ocorrência dessa unidade em uma pequena 
seção, em um córrego tributário do rio Cubatão, nas proximidades da Caixa de Válvulas do 
Gasoduto de Merluza e da Guarita da Vila Residencial da Usina Henry Borden, estando 
praticamente encoberto pela vegetação loca (Foto IX.1.3.4.3-1 e Foto IX.1.3.4.3-2). Destaca-se 
o rio Cubatão, das proximidades da entrada da Usina Henry Borden, encontra-se canalizado, 
com taludes artificiais (Foto IX.1.3.4.3-3 e Foto IX.1.3.4.3-4). 
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Foto IX.1.3.4.3-1 – Sedimentos aluvionares, ao 

longo da AID e ADA, encobertos pela vegetação. 

Ponto CM03. Coordenadas UTM SIRGAS 2000 23K 

353.110 mE / 7.358.843 mN. 

 

Foto IX.1.3.4.3-2 – Sedimentos aluvionares, ao 

longo da AID e ADA, encobertos pela vegetação. 

Ponto CM03. Coordenadas UTM SIRGAS 2000 23K 

353.110 mE / 7.358.843 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

  

Foto IX.1.3.4.3-3 – Rio Cubatão, canalizado no 

trecho que margeia a entrada da Usina Henry 

Borden. Ponto CM04. Coordenadas UTM SIRGAS 

2000 23K 352.636 mE / 7.358.524 mN. 

 

Foto IX.1.3.4.3-4 – Rio Cubatão, canalizado no 

trecho que margeia a entrada da Usina Henry 

Borden. Ponto CM04. Coordenadas UTM SIRGAS 

2000 23K 352.636 mE / 7.358.524 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.3.4.3-5 – Rio Cubatão, em região de planície, nas proximidades da Usina Henry Borden. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

IX.1.3.5 RECURSOS MINERAIS – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII), ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

(AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Os recursos minerais de uma área mostram o potencial da área para mineração, ou uma vocação 
mineral. No caso das áreas de influencia em questão, são apresentados os principais bem 
minerais que foram concedidos para exploração, de acordo com o Departamento Nacional de 
Produção Mineral. 

Estas áreas cadastradas no DNPM podem estar em vários estágios, desde autorização para 
pesquisa, ou até mesmo concessão de lavra, ou seja, início das operações. 

Nas Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP foram 
encontrados 14 processos (Figura IX.1.3.5-1), sendo que todos eles encontram-se inseridos na 
AII, ou seja, não possuem interação com a AID e ADA, conforme destacado na Quadro 
IX.1.3.5-1. 

Com relação às fases em que se encontram estes processos, 06 encontram-se em Autorização 
de Pesquisa, 01 em Concessão de Lavra, 01 em Disponibilidade, 01 em Licenciamento, 01 em 
Requerimento de Lavra e 01 em Requerimento de Pesquisa. 

Ainda segundo o Quadro IX.1.3.5-1, as principais substâncias exploradas são: Saibro (03 
Processos), Argila (03 processos) e Minério de Ouro (02 processos); e os usos predominantes 
são: Industrial (05 processos) e Construção Civil (04 processos). 
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Quadro IX.1.3.5-1 – Processos minerários encontrados na AII do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 

Baixada – RMSP. 

Processo N° Ano Área (ha) Fase Substância Uso 

821528 1987 28,12 
Autorização de 

Pesquisa 
Gnaisse Não Informado 

820739 1988 33,73 
Concessão de 

Lavra 
Granito Não Informado 

820424 1998 49,00 
Autorização de 

Pesquisa 
Água Mineral Não Informado 

820374 2002 15,99 
Requerimento de 

Lavra 
Saibro Não Informado 

820003 2007 356,25 Disponibilidade Argila Industrial 

820978 2009 833,40 
Autorização de 

Pesquisa 
Areia Construção Civil 

820386 2009 22,36 Licenciamento Cascalho Construção Civil 

820130 2012 1828,02 
Requerimento de 

Pesquisa 
Minério de 

Ouro 
Industrial 

821407 2013 8,20 
Autorização de 

Pesquisa 
Água Mineral Engarrafamento 

820255 2014 356,21 
Autorização de 

Pesquisa 
Argila Industrial 

820263 2014 16,48 
Requerimento de 

Pesquisa 
Saibro Construção Civil 

820263 2014 13,41 
Requerimento de 

Pesquisa 
Saibro Construção Civil 

820782 2014 992,15 
Autorização de 

Pesquisa 
Minério de 

Ouro 
Industrial 

821218 2014 718,35 
Requerimento de 

Pesquisa 
Argila Industrial 

Fonte: (DNPM/SIGMINE, 2018). 

Página: 272



Página: 273



!A
!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

Reservatório do
 Rio Pequeno

Reservatório
Billings

Reservatório
Rio das Pedras

SP
-05

5 - R
od.

Cônego Domênico Rangoni

SP-148 Rod. Caminho do Mar

SP-148 Rod. Caminhodo

Mar

SP-160 - Rod. dos Imigrantes

Est. da Xiboca

Av. Tancredo Neves

SP-150 - Rod. Anchieta

SP-160 - Rod. dos Imigrantes

Av
. 9

 de
 Ab

ril

Acesso Anchieta / Im
igrantes

SP-031 - R
od. Índio Tibiriça

SP-150 - Rod. Anchieta

Est. 
Mogi

 da
s C

ruz
es

820782/2014

820978/2009

820255/2014

820424/1998

821528/1987

821407/2013

820739/1988

5

6

7

8

9

3
2

1

10

11
1213

14

820003/2007

820386/2009
820374/2002

820130/2012

821218/2014

820263/2014

820263/2014

CUBATÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SANTO ANDRÉ

SÃO VICENTE

SANTOS

SÃO VICENTE

RIBEIRÃO PIRES RIO GRANDE DA SERRA

340000

340000

345000

345000

350000

350000

355000

355000

360000

360000

73
55

00
0

73
55

00
0

73
60

00
0

73
60

00
0

73
65

00
0

73
65

00
0

73
70

00
0

73
70

00
0

- Traçado da Dutovia (COMGÁS)
- Limites Municipais e Estaduais (IBGE, 2010);
- Processos Minerários (DNPM/SIGMINE, baixado 11/12/2018)
- Malha viária (Imagens satélite/IBGE)

PROCESSOS MINERÁRIOS NA AII - AID E ADA

A3

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:

ESCALA GRÁFICA:

DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

ELABORADO POR:

DATA:ESCALA:

REV:

FIGURA Nº FOLHA: TAMANHO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CUBATÃO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Dezembro/2018
1/1

0

LEGENDA 

VIII.3.1.5-1
José Donizetti

1:75.000

SP

PR

MS MG

RJ

Oceano Atlântico

LOCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

±

Dutovia
Rodovia/Estrada Pavimentada

Limite Municipal

0 2 4 6 81 km

AII - Meios Físico e Biótico

Corpos d'água

AID - Meios Físico e Biótico

!A Quilometragem da Dutovia

Hidrografia

Mancha Urbana

REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

ADA - Área Diretamente Afetada

Esta representação está integralmente inserida na área 
de domínio do Parque Estadual da Serra do Mar

Fase dos Processos DNPM na AII
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
CONCESSÃO DE LAVRA
DISPONIBILIDADE
LICENCIAMENTO
REQUERIMENTO DE LAVRA
REQUERIMENTO DE PESQUISA

Estrada sem Pavimentação

Página: 274



Página: 275



COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 

IX-41 

IX.1.3.6 CONCLUSÃO 

Conforme detalhado anteriormente, o contexto geológico das Áreas de Influência do Projeto de 
Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP compreende uma complexa diversidade 
litológica associada à Província Mantiqueira e aos Depósitos Cenozoicos, com diferença 
marcante das rochas ígneas e metamórficas encontradas na Serra do Mar para os depósitos 
sedimentares situados na zona de baixada. 

Em relação aos Processos Minerários, foram encontradas 14 ocorrências, sendo que todas se 
encontram inseridos na AII, ou seja, não possuem interação com a AID e ADA. 

IX.1.4 GEOMORFOLOGIA 

IX.1.4.1 INTRODUÇÃO 

De maneira geral, de acordo com o Mapa Geomorfológico do estado de São Paulo (ROSS e 
MOROZ, 1997), a região de implantação do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada 
– RMSP está em duas unidades morfoesculturais: Planalto Atlântico, representado pelo Planalto 
Paulistano/Alto Tietê, com altitudes entre 800 e 1.000 metros; e as Planícies Litorâneas, com 
destaque para a região da Baixada Santista, com altitudes que variam entre 0 e 20 metros. 

(CBH-BS, 2007) apresenta a seguinte descrição, que resume o relevo da região: 

A geomorfologia dessa região é heterogênea, contendo desde planícies 

costeiras, mangues e formações associadas, até relevos bastante acidentados 

de serra, englobando escarpas de alta declividade, como a Serra do Mar, bem 

como a porção de Planalto, composta pelo reverso da serra e as escarpas de 

contato abrupto com a Baixada. 

São encontradas ainda nesta Província, baixas vertentes suavizadas, 

localizadas nas zonas de contato da escarpa da Serra do Mar com a planície 

costeira, sob forma de patamares, rampas e depósitos coluvionares, associados 

à contrafortes litorâneos serranos, na forma de esporões e morros isolados, que 

incluem as ilhas do litoral paulista. Na área da bacia, a partir do rebordo do 

Planalto Atlântico, as altimetrias das escarpas e cristas chegam a ultrapassar 

1.000m e as declividades dominantes são superiores a 30%, enquanto que, nas 

demais formas de relevo, mais acidentadas, as cotas topográficas oscilam, em 

média, entre 200m e 10m e as declividades entre 20 e 30%. A faixa dos relevos 

aplainados de planícies é extremamente irregular, exibindo avanços e recuos 

que oscilam entre 16km na região de Itanhaém, atingindo dezenas de metros, 

próximo a Mongaguá. 

IX.1.4.2 MÉTODO DE TRABALHO 

A caracterização geomorfológica da AII foi feita com base no Mapa Geomorfológico do estado 
de São Paulo (ROSS e MOROZ, 1997). O mapa geomorfológico da AID e ADA foi elaborado 
considerando os dados dos mapas geomorfológicos da área, aliado a interpretação de imagens 
de satélite, mapas topográficos e trabalho de campo. 

Como compartimentação do relevo, foi utilizada a separação definida por (ROSS e MOROZ, 
1997), na qual o relevo é divido em seis taxa, conforme segue: 

 1º Táxon é representado por Unidades Morfoestruturais que, no estado de São Paulo, são 
representadas pelo Cinturão Orogênico do Atlântico e pela Bacia Sedimentar do Paraná e 
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pelas Bacias Sedimentares Cenozoicas. As morfoestruturas constituem-se em extensões 
menores, representadas por determinadas características estruturais, litológicas e 
geotectônicas que evidentemente estão associadas as suas gêneses. Pode-se citar como 
exemplos de grandes morfoestruturas as bacias sedimentares, os cinturões orogênicos, as 
plataformas ou crátons. 

 2º Táxon é representado pelas Unidades Morfoesculturais – representadas por planaltos, 
serras e depressões contidas em cada uma das morfoestruturas, como exemplo a Unidade 
Morfoescultural da Depressão Periférica Paulista, contida na morfoestrutura da Bacia do 
Paraná, ou Planalto e Serra da Mantiqueira contida na Morfoestrutura do Cinturão Orogênico 
do Atlântico. A morfoescultura associa-se aos produtos morfológicos de influência climática 
atual e pretérita. São representadas pelo modelado ou morfologias ou tipologias de formas 
geradas sobre diferentes morfoestruturas através do desgaste erosivo promovido por 
ambientes climáticos diferenciados tanto no tempo quanto no espaço. 

 3º Táxon – Unidades Morfológicas ou dos Padrões de Formas Semelhantes ou ainda Tipos 
de Relevo, representadas por diferentes padrões de formas de relevo em que, face suas 
características de rugosidade topográfica são extremamente semelhantes entre si, quanto às 
altimetrias dos topos, dominância de declividades das vertentes, morfologias dos topos e 
vertentes, dimensões interfluviais e entalhamento dos canais de drenagem. Estas unidades 
de padrões de formas semelhantes são identificáveis em cada uma das unidades 
morfoestruturais e esculturais. 

 4º Táxon – corresponde a cada uma das formas de relevo encontradas nas unidades dos 
padrões de formas semelhantes. Assim se um determinado padrão de rugosidade topográfica 
se distingue por um conjunto de colinas, onde prevalecem determinadas características 
morfológicas, morfométricas, genéticas, cronológicas, cada uma das colinas desse conjunto 
corresponde a uma dimensão individualizada do todo. 

 5º Táxon – corresponde aos setores ou elementos ou partes de uma das formas de relevo 
identificadas e individualizadas em cada um dos conjuntos de padrões de formas. Assim o 5° 
Táxon é representado pelos tipos de vertentes como convexas, côncavas, retilíneas e planas. 
Esses tipos de vertentes são muitos diversificados entre si pelas diferenças de declividades. 
Assim uma vertente classificada como convexa pode ser de diferentes extensões e 
inclinações (declividades) face às características de forma maior (colinas, morros, serras) e 
por sua vez do padrão dominante onde tal forma se insere, ou seja, a dimensão interfluvial 
média (associada à densidade de drenagem) e o entalhamento médio dos canais de 
drenagem. Assim sendo, não basta identificar a vertente pela sua morfologia, mas também é 
preciso classificá-la pela declividade dominante. 

 6º Táxon – corresponde às formas menores produzidas pelos processos atuais, ou ainda as 
formas geradas pela ação antrópica. Trata-se daquelas formas que são produzidas ao longo 
das vertentes, destacando-se os sulcos, ravinas, voçorocas, cicatrizes de deslizamentos, 
depósitos coluviais ou de movimentos de massa, depósitos fluviais, pluviais como bancos de 
areia, assoreamentos, cortes e aterros executados por máquinas pesadas entre outros. 
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IX.1.4.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Levando em consideração a classificação proposta por (ROSS e MOROZ, 1997), o Quadro 
IX.1.4.3-1 apresenta a classificação do relevo para a área de estudo. A Figura IX.1.4.3-1 
apresenta o Mapa Geomorfológico da AII, retratando as unidades morfológicas/tipos de relevo 
da área de estudo, que serão descritas na sequência. 

Quadro IX.1.4.3-1 – Classificação do relevo da área estudo baseada na divisão de relevo. 

1º Táxon – Unidades 
Morfoestruturais 

2º Táxon – Unidades 
Morfoesculturais 

3ºTaxon – Unidades Morfológicas 
/ Tipos de Relevo 

Cinturão Orogênico do Atlântico Planalto Atlântico Planalto Paulistano / Alto Tietê 

Bacias Sedimentares Cenozoicas Planícies Litorâneas Baixada Santista 

Fonte: (ROSS e MOROZ, 1997). 
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IX.1.4.3.1 Unidade Morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico 

O Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil e têm natureza 
poliorogênica. Desenvolve-se desde o Uruguai até o norte da Bahia, através do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo 
(LOCZY; LADEIRA, 1976). 

Sua gênese vincula-se a vários ciclos de dobramentos acompanhados de metamorfismos 
regionais, falhamentos e extensas intrusões. As diversas fases orogenéticas do Pré-Cambriano 
foram sucedidas por ciclos de erosão. O processo epirogenético pós-Cretáceo que perdurou pelo 
menos até o Terciário Médio gerou o soerguimento da Plataforma Sul americana, reativou 
falhamentos antigos e produziu escarpas acentuadas com as da Serra da Mantiqueira e a Serra 
do Mar (ROSS, 1990). 

Considerando as áreas de influência do empreendimento, este cinturão está representado pela 
Unidade Morfoescultural do Planalto Atlântico, descrita a seguir. 

IX.1.4.3.1.1 Unidade Morfoescultural Planalto Atlântico 

O Planalto Atlântico, por ocorrer em faixa orogênica antiga, corresponde a relevos sustentados 
por litologias diversas, quase sempre metamórficas associadas com intrusivas. O modelado 
dominante do Planalto Atlântico constitui-se por formas de topos convexos, elevada densidade 
de canais de drenagem e vales profundos. Neste vasto planalto podem-se identificar variações 
fisionômicas regionais, que possibilitam delimitar unidades geomorfológicas distintas, face às 
suas características geotectônicas, litológicas e estruturais, postas em evidência pelas atividades 
dos diversos ciclos erosivos e pré e pós-cretácicos (ROSS; MOROZ, 1997). 

No Estado de São Paulo, o Planalto Atlântico é representado por diversas unidades morfológicas, 
entretanto, considerando o traçado do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – 
RMSP esta unidade está representada pela Unidade Morfológica Planalto Paulistano/Alto Tietê. 

IX.1.4.3.1.1.1. Unidade Morfológica Planalto Paulistano/Alto Tietê 

A unidade morfológica denominada Planalto Paulistano/Alto Tietê localiza-se entre o Planalto de 
Jundiaí (a norte), a Serra do Mar (a sul), o Planalto de Ibiúna/São Roque (a Oeste – W) e o 
Planalto do Paraitinga/Paraibuna (a leste). 

Nesta unidade predominam formas de relevo denudacionais, cujo modelado constitui-se 
basicamente em morros médios e altos com topos convexos. O grau de entalhamento dos vales 
varia de 20 a 40 m, localmente apresentando valores entre 40 e 80 m, enquanto a dimensão 
interfluvial varia de menos de 250 a 1.750 m, podendo localmente ultrapassar este valor. 

As altitudes predominantes variam de 800 a 1.000 m e as declividades de 10 a 20%. As 
drenagens apresentam um padrão dendrítico, em alguns casos obedecendo às diretrizes 
estruturais regionais, mas também podem ter traçados independentes desta estruturação. 
Destacam-se algumas serras sustentadas por granitos que atingem de 1.000 a 1.150 m. Vale 
salientar que esta unidade morfológica contempla a maior parte da AII. 

IX.1.4.3.2 Unidade Morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozoicas 

A ocorrência de áreas descontínuas preenchidas por sedimentos continentais e costeiros 
cenozoicos é uma feição marcante na geologia da parte leste do Estado de São Paulo. Os fatores 
associados à gênese de tais acumulações são na verdade mais abrangentes, já que afetaram 
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toda região sudeste e parte da região sul do país (LIMA; MELO; COIMBRA, 1991 apud ROSS; 
MOROZ, 1997). 

No Estado de São Paulo, tais acumulações de sedimentos aparecem “embutidas” em 
praticamente todas as unidades morfoesculturais das demais morfoestruturas (Cinturão 
Orogênico do Atlântico e Bacia Sedimentar do Paraná), como é o caso das Planícies Fluviais. As 
morfoestruturas aqui denominadas por Bacias Sedimentares Cenozoicas foram subdivididas em 
5 (cinco) unidades morfoesculturais distintas: Planalto de São Paulo, Depressão do Médio 
Paraíba, Depressão do Baixo Ribeira, Planícies Fluviais e Planícies Litorâneas (ROSS; MOROZ, 
1997). Analisando a área do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP, 
observa-se que esta se encontra inserida na unidade das Planícies Litorâneas. 

IX.1.4.3.2.1 Unidade Morfoescultural Planícies Litorâneas / Baixada Santista 

As Bacias Cenozoicas estão representadas pelas Planícies Litorâneas. Configuram-se como 
terrenos planos, de natureza sedimentar marinha e fluvial, e de origem quaternária. Apresentam 
altimetrias entre 0 e 20 m e declividades inferiores a 2%, sendo formados por sedimentos 
marinhos inconsolidados e sedimentos fluviais arenosos/argilosos também inconsolidados 
(ROSS e MOROZ, 1997).  

Configuram-se como relevos planos e de baixa energia. Por terem sido gerados mais 
recentemente, os sedimentos arenosos e argilosos que os constituem, são inconsolidados. Na 
AII, as planícies marinhas ocorrem de forma mais expressiva na parte em que o traçado corta o 
município de Cubatão. 

IX.1.4.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Para a AID e ADA, com base nas observações diretas, em campo, é possível se concluir que na 
área correspondente ao local de implantação do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 
Baixada – RMSP e seu entorno imediato predominam os mesmos tipos de relevo apresentados 
para a AII. O Quadro IX.1.4.4-1 resume as principais características das unidades no 4° táxon, 
além de informações sobre solos e litologias dominantes. 

Quadro IX.1.4.4-1 – Classificação do relevo da área estudo na forma do relevo (4° táxon). 

3ºTaxon – 
Unidades 

Morfológicas / 
Tipos de Relevo 

4° Táxon – Forma de Relevo 
Solos 

Dominantes 
Litologia Dominante 

Modelados Altimetria Declividade 

Planalto 
Paulistano / Alto 

Tietê 

Morros médios/ 
altos, tipos: Da23, 

Dc24, Dc15. 

800 a 
1.000 
metros 

10 a 20% 
Argissolos, 

Cambissolos 
Granitos, Migmatitos, 
Gnaisses e Micaxistos 

Baixada Santista 
Planície 

marinha/fluvial 
0 a 20 
metros 

< 2% Gleissolos 

Sedimentos fluviais 
inconsolidados 

arenosos/argilosos e 
cascalhos 

Fonte: (ROSS e MOROZ, 1997). 

Analisando o mapa geomorfológico da AID, elaborado a partir da associação de informações 
oriundas de cartas topográficas, interpretação de imagens de satélite e pesquisas de campo, 
identificaram-se as principais formas de relevo. Dessa forma, pode-se subdividir a AID e a ADA 
em três trechos: 
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 Trecho 01: Refere-se ao trecho até o km 3, onde se observa um relevo característico de 
planície fluvio-marinha, com topografia plana (0 – 20 metros) e baixas declividades. Na 
margem esquerda do duto nesse trecho observa-se a ocorrência de dois morros isolados, 
que alcançam altitudes de até 110 metros; 

 Trecho 02: Seção entre os kms 3 e 6, compreendendo a porção do sopé e escarpa retilínea 
da Serra do Mar, com topografia ascendente (de 30 a 720 metros). Inicialmente, ao longo do 
trecho que acompanha a tubulação que alimenta a Usina Henry Borden, observaram-se 
estruturas de contenção, que garantem e integridade das estruturas frente a forte inclinação 
dos taludes. Na sequência, dentro da área do PESM (Parque Estadual da Serra do Mar), 
encontram-se taludes protegidos com vegetação nativa e estruturas de contenção relativas 
à rodovia Caminhos do Mar (SP-148); 

 Trecho 03: Do km 6 ao término da dutovia (km 14,5), correspondendo a seção inserida da 
unidade do Planalto Paulistano, topo da Serra do Mar. Nesse trecho, observa-se uma baixa 
amplitude topográfica (entre 720 e 750 metros), caracterizando, assim, um relevo de poucas 
e suaves ondulações. 

Na sequência, apresenta-se o mapa Geomorfológico da AID e ADA (Figura IX.1.4.4-1) e registros 
fotográficos dos trechos caracterizados anteriormente (Foto IX.1.4.4-1 a Foto IX.1.4.4-13). 
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Foto IX.1.4.4-1 – Trecho 01 da Geomorfologia da AID e ADA. Feições de Planície Fluvio-Marinha 

e morros isolados observados à direita da rodovia que corta o centro da imagem. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.4.4-2 – Trecho 01: Morro isolado, localizado 

na porção de planície, na entrada da Caixa de Válvulas 

do Gasoduto de Merluza. Ponto CM03. Coordenadas 

UTM SIRGAS 2000 23K 353.110 mE / 7.358.843 mN.

 

Foto IX.1.4.3.2-3 – Vista da região da planície, a partir 

da Usina Henry Borden. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.4.4-4 – Trecho 01 da Geomorfologia da AID e ADA. Relevo de planície fluvio-marinha 

com a Serra do Mar em segundo plano. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.4.4-5 – Trecho 01: Região da planície fluvio-

marinha ao fundo, observada a partir da Usina Henry 

Borden. 

 

Foto IX.1.4.4-6 – Trecho 02: Vista da região da escarpa 

retilínea da Serra do Mar, a partir da Usina Henry 

Borden. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.4.4-7 – Trecho 02 da Geomorfologia da AID e ADA. Sopé e escarpa retilínea da Serra do 

Mar. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.4.4-8 – Trecho 02: Escarpa da Serra do Mar, 

observada a partir da Usina Henry Borden.

 

Foto IX.1.4.4-9 – Trecho 02: Escarpa da Serra do Mar, 

observada a partir da Usina Henry Borden.

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.4.4-10 – Trecho 02. Visão frontal da escarpa retilínea da Serra do Mar. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.4.4-11 – Trecho 03. Região de planalto, com reservatório Billings em segundo plano. 

 

Fonte: Mineral (2018). 
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Foto IX.1.4.4-12 – Trecho 03. Região de Planalto, inserida da área de domínio do PESM. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.4.4-13 – Trecho 03. Região de planalto, interceptando o reservatório Rio das Pedras. 

 

Fonte: Mineral (2018). 
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IX.1.4.5 CONCLUSÃO 

A Geomorfologia da AII da região de implantação do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 
Baixada – RMSP, caracterizada a partir do Mapa Geomorfológico do estado de São Paulo (ROSS 
e MOROZ, 1997), definiu duas unidades morfoesculturais: Planalto Atlântico, representado pelo 
Planalto Paulistano/Alto Tietê, e as Planícies Litorâneas, com destaque para a região da Baixada 
Santista. 

Na compartimentação da AID e ADA, realizada a partir da associação de informações oriundas 
de cartas topográficas, interpretação de imagens de satélite e pesquisas de campo, a área de 
estudo foi subdividida em três trechos, com a ocorrência das seguintes feições de relevo: planície 
fluvio-marinha com morros isolados, sopé e escarpa retilínea da Serra do Mar e planalto. 

IX.1.5 PEDOLOGIA 

IX.1.5.1 INTRODUÇÃO 

De acordo com ROSSI (2017) no Estado de São Paulo ocorrem 12 (doze) classes pedológicas. 
Os Latossolos são predominantes, cobrindo grande parte do noroeste e parte do leste, 
principalmente nas áreas de baixa declividade (3-6%). Outra classe de solo em destaque são os 
Argissolos, compondo o centro, o norte e uma pequena porção a noroeste. Cobrindo quase todo 
o leste do Estado de São Paulo, os Cambissolos se situam na região da Serra do Mar, onde a 
declividade é maior de 25%. Em quase mesma proporção de abrangência no território, os 
Neossolos são encontrados em maior parte na região norte e centro do estado. O restante das 
classes (Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Luvissolos, Nitossolos, Organossolos, 
Planossolos e Plintossolos) ocupam uma pequena porção do território paulista, distribuída pelo 
estado. 

Na região do Planalto Paulistano e da Baixada Santista, situados na região sudeste do Estado 
de São Paulo, e onde ocorrerá a implantação do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 
Baixada – RMSP foram mapeados 06 (seis) tipos de solos: Cambissolos (C), Espodossolos (E), 
Gleissolos (G), Latossolos (L), Neossolos (R) e Organossolos (O).  

IX.1.5.2 MÉTODO DE TRABALHO 

A caracterização pedológica foi realizada com base em dados secundários, destacando o Mapa 
Pedológico do Estado de São Paulo (ROSSI, 2017). Com base nas análises dos perfis de 
alteração das rochas observadas nos taludes existentes podem-se observar quais unidades de 
solo ocorrem na área do empreendimento. O mapa pedológico foi elaborado de acordo com o 
Sistema de Classificação Solos da Embrapa (EMBRAPA, 2006) 

IX.1.5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Para a AII, serão descritas as 06 classes de solos mapeadas, pertencentes ao 1° nível 
taxonômico, segundo o Sistema de Classificação de Solos da Embrapa (EMBRAPA, 2006), a 
saber: Cambissolos (C), Espodossolos (E), Gleissolos (G), Latossolos (L), Neossolos (R) e 
Organossolos (O). 
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IX.1.5.3.1 Cambissolos (C) 

De acordo com (EMBRAPA, 2006), desenvolvem-se, principalmente, sobre os relevos de Baixos 
Platôs, Morros e Serras Baixas, Vales Encaixados e, em menor proporção, Colinas Amplas e 
Suaves. Constituem solos que ainda se encontram em estágio intermediário de intemperismo, 
com alterações físicas e químicas não muito avançadas. Não são muito profundos, mostrando 
teores significativos de minerais primários facilmente intemperizáveis e atividade da fração argila 
de média a alta. Ocorrem em todas as classes de relevo, desde plano até montanhoso. 

Compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente subjacente a 
qualquer tipo de horizonte superficial, desde que, em qualquer dos casos, não satisfaçam aos 
requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos, 
Plintossolos e Organossolos. Apresentam sequência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou 
sem R. 

Devido à heterogeneidade do material de origem, às formas de relevo e condições climáticas, as 
características desses solos variam muito de local para local. Assim, a classe comporta desde 
solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de cor bruna ou bruno 
amarelada até vermelho-escuro, de alta a baixa saturação por bases e atividade química da 
fração argila. 

O horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa; o solum, geralmente, 
apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno 
incremento de argila do horizonte A para o Bi. Admite-se uma diferença marcante de 
granulometria do horizonte A para o Bi, em caso de solos desenvolvidos de sedimentos aluviais, 
ou quando há descontinuidade litológica ou estratificação do material de origem (EMBRAPA, 
2006). 

Os Cambissolos situados em planícies aluviais estão mais sujeitos a inundações. Quando estas 
se mostram frequentes ou de média duração, esses solos se tornam limitantes tanto ao uso 
agrícola como não agrícola, como implantação de aterro sanitário, cemitério etc. O Cambissolo 
háplico compreende a subordem mais representativa na AII. 

IX.1.5.3.2 Espodossolos (E) 

No estado de Rondônia, os Espodossolos ocorrem em pequenas manchas dentro das unidades 
geomorfológicas Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia e Depressão do Rio Guaporé, 
sobre as unidades de relevo Superfícies Aplainadas Degradadas (R3a2) e Colinas Amplas e 
Suaves (R4a1) (vide capítulo 3 – Compartimentação Geomorfológica –, nesta publicação). 

Compreendem solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico subjacente a 
horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte A, que pode ser de qualquer tipo, 
ou, ainda, subjacente a horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 
Organossolos. Apresentam, usualmente, sequência de horizontes A, E, B espódico, C, com 
nítida diferenciação de horizontes (EMBRAPA, 2006). 

Apresentam textura do solum predominantemente arenosa, sendo menos comum textura média 
e, raramente, argilosa no horizonte B. São muito pobres em fertilidade, moderada a fortemente 
ácidos, normalmente com saturação por bases baixa, podendo ocorrer altos teores de alumínio 
extraível. Podem apresentar fragipã, duripã ou ortstein. 

Desenvolvem-se em relevo plano, suave ondulado, áreas de surgência de água, abaciamentos 
e depressões, podendo, entretanto, ocorrerem em relevo mais movimentado, associados a 
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ambientes altimontanos. Em geral, estão associados a ambientes de restingas, ocorrendo, 
também, em outros tipos de vegetação. 

No segundo nível categórico (subordens), os Espodossolos estão representados por 
Espodossolos Humilúvicos. 

IX.1.5.3.3 Gleissolos (G) 

Compreendem solos hidromórficos, constituídos por material mineral que apresenta horizonte 
glei dentro de 150 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo do horizonte A ou E (com ou 
sem gleização), ou de horizonte hístico, com espessura insuficiente para definir a classe dos 
Organossolos. Não apresentam textura exclusivamente areia ou areia franca em todos os 
horizontes dentro dos primeiros 150 cm da superfície do solo ou até um contato lítico, tampouco 
horizonte vértico, ou horizonte B textural com mudança abrupta acima ou coincidente com 
horizonte glei ou qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei. Horizonte 
plíntico, se presente, deve estar a uma profundidade superior a 200 cm da superfície do solo. 
Caracterizam-se por forte gleização, em decorrência do ambiente redutor, virtualmente livre de 
oxigênio dissolvido, em razão de saturação por água durante todo o ano, ou pelo menos por um 
longo período, associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica (EMBRAPA, 2006). 

São solos mal ou muito maldrenados, que apresentam sequência de horizontes A-Cg, A-Big-Cg, 
A-Btg-Cg, A-E-Btg-Cg, A-Eg-Cg, Ag-Cg, H-Cg, tendo o horizonte superficial cores desde 
cinzentas até pretas, espessura normalmente entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de 
carbono orgânico. 

Esses solos são formados, principalmente, a partir de sedimentos, estratificados ou não, e 
sujeitos a constante ou periódico excesso de água, o que pode ocorrer em diversas situações. 
Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água e 
em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia. Podem formar-se, também, 
tanto em áreas de relevo plano de terraços fluviais, lacustres ou marinhos como em materiais 
residuais em áreas abaciadas e depressões.  

Na AII de Estudo, no segundo nível categórico (subordens), os Gleissolos estão representados 
por Gleissolo Háplicos e Sálicos. 

IX.1.5.3.4 Latossolos (L) 

Compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 
hístico. São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 
enérgicas transformações do material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos de 
minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo e têm capacidade de 
troca de cátions da fração argila baixa inferior a 17 cmolc kg-1 de argila sem correção para 
carbono, comportando variações desde solos predominantemente cauliníticos, com valores de 
Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até solos oxídicos, de Ki (SiO2/Al2O3) 
extremamente baixo (EMBRAPA, 2006). 

São, normalmente, muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a 1 m. Têm 
sequência de horizonte A, Bw, C, com pouca diferenciação de sub-horizontes, e transições 
usualmente difusas ou graduais. Em distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem 
cores mais vivas, variando desde amarelas ou mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-escuro-
acinzentadas, nos matizes 2,5YR a 10YR, dependendo da natureza, forma e quantidade dos 
constituintes minerais – mormente dos óxidos e hidróxidos de ferro –, segundo condicionamento 
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de regime hídrico e drenagem do solo, dos teores de ferro do material de origem e se a hematita 
é herdada ou não. O incremento de argila do horizonte A para o B é pouco expressivo ou 
inexistente e a relação textural B/A não satisfaz aos requisitos para B textural. 

Em geral, são solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos. 
São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo, também, em zonas subtropicais, 
distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços 
fluviais antigos, normalmente em relevos plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em 
áreas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. São originados a partir das mais 
diversas espécies de rochas e sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais 
diversos (EMBRAPA, 2006). Na AII, os Latossolos estão representados por pelos Latossolos 
Amarelos. 

IX.1.5.3.5 Neossolos (R) 

Segundo (EMBRAPA, 2006), a ordem dos Neossolos representa tipos distintos de ambiente, 
desde planícies fluviais até áreas montanhosas, estando, portanto, presente em diversas 
unidades geomorfológicas: relevo Planícies Fluviais ou Fluviolacustres, Planaltos, Colinas 
Amplas e Suaves e Tabuleiros.  

Compreendem solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso que 
não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa 
intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de características inerentes 
ao próprio material de origem, como maior resistência ao intemperismo ou composição químico-
mineralógica, ou por influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que 
podem impedir ou limitar a evolução dos solos. Possuem sequência de horizonte A-R, A-C-R, A-
Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C sem atender, contudo, aos requisitos estabelecidos para serem 
identificados nas classes Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos 
(EMBRAPA, 2006). 

No segundo nível categórico (subordens), os Neossolos estão representados na AII pelos 
Neossolos Litólicos. 

IX.1.5.3.6 Organossolos (O) 

Compreendem solos pouco evoluídos, com preponderância de características associadas ao 
material orgânico, de coloração preta, cinzenta muito escura ou brunada, resultantes de 
acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de decomposição, em condições de 
drenagem restrita (ambientes mal a muito mal drenados), ou em ambientes úmidos de altitudes 
elevadas, saturados com água por apenas poucos dias durante o período chuvoso (EMBRAPA, 
2006). 

Essa classe abrange solos com horizontes de constituição orgânica (H – solos hidromórficos ou 
O – solos não hidromórficos). São solos fortemente ácidos, apresentando alta capacidade de 
troca de cátions e baixa saturação por bases que, normalmente, são encontrados em áreas de 
várzeas, depressões e locais de surgência de água, sob vegetação hidrófila ou higrófila, quer do 
tipo campestre ou florestal. No segundo nível categórico (subordens), os Organossolos, 
encontram-se representados na AII pelo Organossolo Háplico. 

IX.1.5.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A partir do 2° nível taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, foram mapeadas 
05 unidades pedológicas na AID e ADA do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada 
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– RMSP: Cambissolos Háplicos (CX), Gleissolos Háplicos (GX), Gleissolos Sálicos (GZ), 
Latossolos Amarelos (LA) e Neossolos Litólicos (RL). 
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IX.1.5.4.1 Cambissolos Háplicos (CX) 

Compreendem solos minerais com horizonte B cambico ou incipiente, não hidromórficos, com 
pouca diferenciação de textura do horizonte A para o B. Apresentam características similares 
aos solos com horizonte B latossólico, diferenciando-se por serem menos evoluídos, menos 
profundos e com minerais primários de fácil intemperização, bem como pela atividade de argila 
que - apesar de variar de alta a baixa - é normalmente superior à dos Latossolos, ou ainda pelos 
teores de silte mais elevados (EMBRAPA, 2006). 

Na área de estudo esses solos são encontrados ao longo da Serra do Mar, em relevo mais 
ondulado e declivoso; e no trecho de planalto (Foto IX.1.5.4.1-1 e Foto IX.1.5.4.1-2). Ressalta-
se que como grande parte destes solos, localizados sobre os modelados da Serra do Mar, 
encontram-se praticamente encobertos por espécies vegetais, não foi possível a visualização de 
perfis representativos nessa área. 

Foto IX.1.5.4.1-1 – Perfil de Cambissolos Háplicos, 

observados na porção de planalto. Ponto CM18. 

Coordenadas UTM SIRGAS 2000 23K 347.226 mE / 

7.365.555 mN. 

 

Foto IX.1.5.4.1-2 – Cambissolos Háplicos, observados 

na porção de planalto. Ponto CM18. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 347.226 mE / 7.365.555 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

De modo geral ocorrem nas regiões de relevo montanhoso e escarpado, ocupados pela 
vegetação de Floresta Ombrófila. Estes solos não são utilizados pela agricultura, apresentando 
como fatores limitantes, tanto o relevo acentuado, como o excesso de alumínio. 

IX.1.5.4.2 Gleissolos Háplicos (GX) 

Os Gleissolos Háplicos compreendem solos maldrenados, com lençol freático elevado por longos 
períodos durante o ano, com horizonte glei subjacente a horizonte A moderado. Apresentam 
argila de baixa atividade e são originados de sedimentos aluviais e coluviais quaternários, 
apresentando, portanto, grande variabilidade espacial, com sequência de horizontes do tipo A-
Cg e textura desde média a muito argilosa. 

Localizam-se em áreas de topografias mais baixas ou deprimidas, normalmente com vegetação 
nativa adaptada à condição de maior encharcamento, como o campo tropical de várzea, ou ainda 
a floresta de várzea. 
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Devido à topografia plana em que ocorrem, apresentam muito baixo potencial erosivo. No 
entanto, em razão da proximidade do lençol freático, constituem áreas que devem ser manejadas 
com muito cuidado, pois qualquer manipulação de produtos químicos pode contaminar 
rapidamente esse ambiente, por meio da água percolante. 

Em decorrência da topografia plana e do nível freático elevado, esses solos estão sujeitos aos 
riscos de inundação por cheias ou por acumulação de água de chuvas na maior parte do ano. 
Mesmo assim, nessa região de clima úmido são considerados de boa potencialidade agrícola. 
As áreas de várzeas onde ocorrem são de relevo plano, favorecendo a prática de pequenos 
cultivos, normalmente de milho, mas, muitas vezes, tais áreas estão ocupadas com pastagens 
naturais. 

O horizonte superficial, normalmente, é considerado desenvolvido e, em muitos casos, é 
proeminente, com espessura superior a 50 cm. São solos distróficos. Por se tratar de áreas 
baixas de deposição, esses solos apresentam fraca erodibilidade. Não obstante, de maneira 
geral, os Gleissolos Háplicos apresentam moderada vulnerabilidade, em virtude de seu manejo 
inadequado. 

Na AID e ADA, essa unidade pedológica foi mapeada em uma pequena porção, às margens do 
reservatório Rio das Pedras (Figura IX.1.5.4-1), o que impossibilitou a sua visualização nas 
observações in loco. 

IX.1.5.4.3 Gleissolos Sálicos (GZ) 

Compreende solos salino-sódicos muito mal a mal drenados e com perfis pouco diferenciados, 
com sequência de horizonte A e C, sem nenhuma diferenciação de horizontes ou em camadas, 
especialmente nas áreas de manguezais. 

O horizonte A tem espessura variável, normalmente de cores brunadas, acinzentadas e até 
mesmo pretas, com textura variando desde argilosa até arenosa, seguida de um horizonte C, 
cores cinzentadas e brunadas, com mosqueados de e/ou coloração variegada. 

Geralmente apresentam eflorescências (crostas de sais cristalinos) brancas na superfície 
durante a época seca, sendo comum a ocorrência de conchas marinhas nos horizontes 
subsuperficiais (EMBRAPA, 2006). 

Na AID e ADA, esse tipo pedológico é encontrado Cubatão, em uma pequena porção no trecho 
inicial da dutovia, o que impossibilitou a sua visualização nas observações in loco.  

IX.1.5.4.4 Latossolos Amarelos (LA) 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), o segundo nível 
categórico ou subordem dos Latossolos é subdividido com base em sua cor. Para os Latossolos 
Amarelos, seu conceito envolve solos de coloração mais amarela que 5YR; nesse caso, caráter 
alumínico também na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, incluindo o horizonte 
intermediário BA. 

Em resumo, os Latossolos Amarelos apresentam: coloração amarela por todo o perfil centrada 
no matiz 10YR; horizonte A do tipo moderado, com espessura variando entre 30 e 50 cm; textura 
argilosa e muito argilosa por todo o perfil e caráter alumínico, ácrico ou distrófico. 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 
enérgicas transformações no material constitutivo. Embora seja comum a tendência a aumento 
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gradativo dos teores de argila ao longo do perfil, o incremento de argila do horizonte A para o B 
é inexpressivo, com relação textural (B/A) insuficiente para caracterizar o horizonte B textural. 
Os Latossolos apresentam, portanto, elevada porosidade e permeabilidade interna, com 
drenagem excessiva ou muito rápida, garantindo maior resistência aos processos erosivos em 
relação às outras classes de solos mapeadas. 

Os Latossolos Amarelos possuem ótimas condições físicas que, aliadas ao relevo plano ou 
suavemente ondulado onde ocorrem, favorecem sua utilização com as mais diversas culturas 
adaptadas à região. Mesmo os que ocorrem em relevos mais movimentados, à exceção daqueles 
de textura média, são bastante resistentes à erosão. Por serem ácidos e distróficos, ou seja, com 
baixa saturação de bases e elevado alumínio, esses solos requerem sempre correção de acidez 
e fertilização. A ausência de elementos, tanto os considerados macros quanto os 
micronutrientes, é uma constante nesses solos.  

Com relação à erosão superficial, têm relativamente boa resistência em condições naturais ou 
de bom manejo, o que se deve principalmente às suas características físicas, que condicionam 
boa permeabilidade e, por conseguinte, pouca formação de enxurradas na superfície do solo 
(BERTONI e LOMBARDI NETO, 1993). 

Na AID e ADA, essa unidade pedológica foi mapeada às margens do reservatório Rio das Pedras 
(Figura IX.1.5.4-1), dentro dos limites do PESM. Nessa região, a alta densidade vegetacional 
característica impossibilitou a visualização de perfis de solo significativos. 

IX.1.5.4.5 Neossolos Litólicos (RL) 

Os Neossolos Litólicos ocorrem em uma pequena seção ao longo da encosta da Serra do Mar, 
em contato com os Cambissolos Háplicos. São solos rasos e muito rasos, com horizonte A 
moderado, assentados diretamente sobre a rocha. A pequena profundidade efetiva do solo limita 
o desenvolvimento radicular das plantas e culturas reduzindo-lhes a capacidade de “ancoragem”. 
As limitações desses solos são tanto mais expressivas quanto menor a sua profundidade efetiva. 

Por se tratar de solos rasos, é comum a ocorrência de cascalhos e calhaus, caráter pedregoso 
e rochoso na superfície do terreno, funcionando ora como protetor, diminuindo a taxa de 
evaporação da água no solo, ora como barreira ao tracionamento de máquinas. São solos muito 
suscetíveis à erosão, em virtude da espessura reduzida e do relevo onde se localizam. 
Dependendo da velocidade do escoamento superficial e do comprimento da pendente, pode-se 
esperar maior ou menor intensificação dos processos erosivos. 

A textura leve em superfície e o contato direto com a rocha a pequena profundidade tornam 
esses solos bastante suscetíveis aos processos de movimento de massa, principalmente 
planares, pois o rápido encharcamento do horizonte superficial e o excesso de água no plano de 
cisalhamento funcionam como lubrificantes, facilitando a movimentação do material suprajacente 
a esse plano. 

É comum a ocorrência de pedregosidade e rochosidade nesses solos, bem como afloramentos 
de rochas. Em menor proporção, esses solos também ocorrem em condição de relevo suave 
ondulado. De qualquer forma, são áreas preferencialmente recomendadas para preservação da 
flora e da fauna (RAMALHO FILHO e BEEK, 1994). 

Conforme ressaltado anteriormente, na AID e ADA estes solos estão localizados sobre os 
modelados da Serra do Mar e encontram-se praticamente encobertos por espécies vegetais, não 
sendo possível a visualização de perfis representativos. 
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IX.1.5.5 CONCLUSÃO 

Nas Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP foram 
mapeados 06 (seis) tipos de solos, segundo o 1° nível taxonômico do Sistema de Classificação 
de Solos da Embrapa (EMBRAPA, 2006): Cambissolos (C), Espodossolos (E), Gleissolos (G), 
Latossolos (L), Neossolos (R) e Organossolos (O). Os Cambissolos Háplicos (CX), denominação 
do 2° táxon do referido sistema de classificação, compreende o tipo pedológico predominante. 

Vale ressaltar que devido ao fato da maior parte da AID e ADA estarem situadas em áreas 
urbanas ou dentro dos limites do PESM, não foi possível a visualização de perfis representativos 
de todas as classes de solo mapeadas. 

IX.1.6 SUSCEPTIBILIDADE A PROCESSOS DE DINÂMICA SUPERFICIAL 

IX.1.6.1 INTRODUÇÃO 

Para os solos, a suscetibilidade à erosão se dá em função da declividade e características do 
terreno, do perfil do solo e das condições climáticas (pluviosidade). Quanto maior a declividade 
do terreno, maior pluviosidade e menos coesivos os solos e, portanto, mais suscetível à erosão 
é a área. 

Já para rochas cristalinas, as descontinuidades como juntas, fraturas, juntamente com 
heterogeneidades como bandamento composicional, constituem os principais parâmetros de 
avaliação de estabilidade. A estabilidade dos terrenos é, portanto, condicionada às 
características texturais e estruturais de seus materiais, das condições climáticas locais e da 
topografia.  

Soma-se a esses fatores a ocupação urbana em encostas e/ou várzeas, que transforma os 
escorregamentos e as inundações nos processos mais importantes dentre as ameaças naturais 
que podem atingir a região de interesse para o presente estudo. A incidência desses processos 
decorre, principalmente, da associação dos seguintes fatores: 

As características do quadro natural geológico e geomorfológico dos terrenos considerados. 

A expansão urbana acelerada. 

As formas inadequadas de uso e ocupação do solo. 

As erosões urbanas promovem situações de risco às comunidades devido ao seu grande poder 
destrutivo, ameaçando habitações e equipamentos públicos, transformando-se no condicionante 
mais destacado para a expansão urbana e assentamento de obras de infraestrutura. Por outro 
lado, os sedimentos produzidos pela “erosão acelerada” provocam assoreamento de cursos 
d’água e de reservatórios, dentro das áreas urbanas e periurbanas. 

Dessa forma, será considerada no presente estudo apenas a potencialidade natural ou 
suscetibilidade à erosão que, na verdade, expressam diferentes capacidades para o 
desenvolvimento de processos erosivos. ou seja, a maior ou menor fragilidade dos terrenos para 
o desenvolvimento de processos erosivos. Não serão consideradas, portanto, as ações e 
intervenções humanas. 
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IX.1.6.2 MÉTODO DE TRABALHO 

A caracterização das Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada 
– RMSP quanto à ocorrência de processos de dinâmica superficial foi feita com base na Carta 
Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994). 

Com base nas informações geológicas, geomorfológicos, pedológicas e de susceptibilidade aos 
processos de dinâmica superficial, além de trabalhos de campo, foi elaborada a Carta de 
Fragilidade Ambiental da AID, com a compartimentação da área em classes de fragilidade (muito 
baixa, baixa, média, alta e muito alta). 

IX.1.6.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A potencialidade natural ou suscetibilidade à erosão depende de vários fatores, entre os quais: 
(i) a intensidade e distribuição das chuvas; (ii) a maior ou menor facilidade dos solos serem 
erodidos (definidos isoladamente pelos tipos de solos e rochas) e (iii) pelas características 
topográficas ou o relevo da região de interesse. Considerando que as chuvas não apresentam 
grandes diferenças nas áreas dentro da AII, a potencialidade natural dos terrenos à erosão foi 
definida a partir de dois atributos mais significativos do meio físico: 

 Erodibilidade (maior ou menor facilidade de os solos serem erodidos): depende, 
principalmente, dos tipos de rochas e solos evoluídos a partir destas. 

 Formas Básicas de Relevo/Declividades Predominantes: definem as diferentes formas de 
energia potencial para o desenvolvimento dos processos erosivos e determinam, por sua vez, 
a intensidade e a concentração das águas que escoam superficialmente. 

A partir dessas características do meio físico, constatadas na área de estudo, foram definidas 
com base em (IPT, 1994) três macro compartimentos (Figura IX.1.6.3-1)Erro! Fonte de 
referência não encontrada., segundo três principais processos que os determinam: Erosão por 
Ravinas e Voçorocas (Unidade 3), Movimentos Gravitacionais de Massa (Unidade 4), 
Inundações e Adensamento de Solos Moles (Unidade 15). 
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IX.1.6.3.1 Erosão por Ravinas e Voçorocas 

As ravinas são sulcos profundos formados por remoção dos solos, a partir do escoamento 
concentrado de águas pluviais nas vertentes. Se o processo erosivo se desenvolver por 
influência tanto das águas superficiais como dos fluxos d´agua subsuperficiais, onde se inclui o 
lençol freático, configurar-se-á a voçoroca, com desenvolvimento de piping (erosão interna), 
solapamento dos taludes e erosão remontante (PRANDINI, 1974; RODRIGUES, 1982). 

Estes dois tipos de erosão linear apresentam ampla distribuição no Estado de São Paulo. Estão 
situados entre os de maior impacto no meio, mobilizando grandes volumes de solo e podendo 
provocar a destruição de obras de infraestrutura urbana e viária, bem como o rápido 
assoreamento dos rios e reservatórios (DAEE, 1989). 

Considerando-se a cobertura pedológica, o substrato geológico e as formas de relevo, 
analisados de maneira integrada na paisagem da área de estudo, sob a ótica do comportamento 
das águas superficiais e subsuperficiais (SALOMÃO, 1994), será descrita a Unidade 3. 

IX.1.6.3.1.1 Unidade 3: Terrenos de alta suscetibilidade à erosão no horizonte C (solo de 
alteração) 

A erosão mais comum nesta unidade é a que se manifesta por sulcos e ravinas, ocorrendo no 
domínio das rochas cristalinas do embasamento, a partir da retirada do solo superficial, o que 
propicia a exposição do seu solo de alteração (também citado como solo saprolítico ou horizonte 
C) (IPT, 1994). Existem diferenças na erodibilidade entre os solos de alteração das várias rochas 
do embasamento cristalino, ditadas pela própria litologia e suas estruturas, e pelas 
condicionantes climáticas, em especial, a pluviosidade.  

Contudo, estas mesmas diferenças se mostram pouco significativas se comparadas com a 
extremamente mais baixa erodibilidade dos solos superficiais lateríticos que capeiam e 
originalmente protegem estes solos de alteração (horizonte C). Este verdadeiro manto de 
proteção, de pequena espessura (quase nunca ultrapassa 2m), é frequentemente removido na 
maioria das ações necessárias para a implementação dos vários tipos de uso do solo, com 
destaque, mais uma vez, para as atividades do uso urbano. 

IX.1.6.3.2 Movimentos Gravitacionais de Massa 

A classificação de movimento de massa adotada pelo (IPT, 1994) é a proposta por (AUGUSTO 
FILHO, 1992). Esta classificação divide os escorregamentos lato sensu em quatro grandes 
grupos: rastejo (creep), escorregamentos (slides), quedas (falls) e corridas (flows).  

Segundo (IPT, 1994), no Estado de São Paulo, o principal agente deflagrador dos 
escorregamentos lato sensu é a água das chuvas. A atuação das águas da chuva que permite a 
desestabilização do terreno é bastante clara; através da infiltração no terreno, pode aumentar as 
solicitações sobre o maciço terrosos ou rochosos e/ou reduzir sua resistência.  

A relação entre as chuvas e os eventos de escorregamentos são tão estreitos que está sendo 
possível estabelecer índices pluviométricos críticos para o desencadeamento destes processos 
(TATIZANA et al., 1987), permitindo que ocorra a previsão temporal e espacial dos movimentos 
de massa.  

Outro fator que interfere no aumento da ocorrência de escorregamentos refere-se às 
modificações ligadas ao uso e ocupação do solo somadas aos fatores naturais predisponentes 
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aos escorregamentos. Isto ocorre devido a expansão do uso do solo que resultam em 
solicitações mais severas ao meio físico, como o uso urbano e viário (IPT, 1994).  

Este compartimento contempla as unidades 4, 5 e 6 da Carta Geotécnica do Estado de São 
Paulo (IPT, 1994), sendo apenas a unidade 4 de interesse para o presente estudo. 

IX.1.6.3.2.1 Unidade 4: Terrenos de muito alta suscetibilidade a movimentos de massa 
(naturais e induzidos) 

Segundo (IPT, 1994), são terrenos de estabilidade precária, nos quais os movimentos de massa 
fazem parte da dinâmica natural de evolução do relevo, ocorrendo independentemente da 
intervenção humana. Esta intervenção, no entanto, tende a torna-los mais frequentes e a 
potencializar os seus efeitos. 

Constituem esta unidade as áreas com relevo de serras e montanhas, portanto, com alta 
amplitude e declividade das encostas, suportadas pelas rochas do embasamento cristalino, 
principalmente por granitoides. 

Os tipos de movimento de massa mais comuns e importantes para o uso do solo nesta unidade 
são: os escorregamentos planares, envolvendo solo e rocha (cujas superfícies de ruptura 
raramente ultrapassam 2m de profundidade), as quedas de blocos e lascas de rochas (a partir 
de paredões e afloramentos rochosos), o rolamento de matacões situados preferencialmente em 
encostas de alta declividade, a instabilização de depósitos de tálus (feições estas já de 
estabilidade natural precária) e as corridas de massa (a partir de bacias de drenagem mais 
suscetíveis) cujos fatores mais importantes são a alta declividade, a amplitude de suas vertentes 
e maior disponibilidade de materiais. 

As ocorrências desta unidade restringem-se às escarpas das serras do Mar, da Mantiqueira, da 
Bocaina e Quebra-Cangalha. Estes terrenos apresentam evidentes dificuldades para os tipos de 
uso mais intensivo. Os usos atuais predominantes são a cobertura vegetal, em que estão 
incluídas as principais unidades de conservação do Estado, como o Parque Estadual da Serra 
do Mar (PESM) e parte do parque Nacional na Bocaina. 

Além destes usos, destacam-se as vias de transposição, como as rodovias e ferrovias que ligam 
o Planalto à Baixada Litorânea, os dutos para transporte de petróleo e derivados e as linhas de 
transmissão de energia. A partir da planície litorânea, como ocorre na região de Cubatão, a 
urbanização também tem avançado, cada vez mais, sobre estas encostas e ao longo de eixos 
viários. 

A alta declividade das encostas, principal indicador dos movimentos de massa, faz com que a 
maior parte das atividades do uso do solo necessite de conformações na sua geometria, 
representada principalmente por terraplanagens. 

IX.1.6.3.3 Inundações e Adensamento de Solos Moles 

As inundações são fenômenos naturais associados às planícies de inundações (ou várzea) que 
fazem parte da dinâmica fluvial. O processo passa a se tornar um problema quando afeta 
terrenos ocupados junto às drenagens, visto que nesse caso com a ocupação das planícies de 
inundação podem-se inundar residências, por exemplo. 

O adensamento de solos moles tem como condicionante principal a ocorrência de sedimentos 
compressíveis em subsuperfície, quase sempre constituídos por argilas orgânicas moles. Por 
serem não consolidados, contêm grande quantidade de água em seus vazios. A água, ao ser 
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expulsa, quer por processos naturais de consolidação (devido ao próprio peso das camadas 
sobjacentes), quer por indução (drenagem, sobrecargas), leva ao adensamento, reduzindo o 
volume dos sedimentos e, consequentemente, refletindo em recalques na superfície e nas 
estruturas fundadas nestes materiais, sejam aterros, pavimentos ou fundações de edificações. 

Estes sedimentos distribuem-se, principalmente, na planície litorânea, onde os problemas de 
recalque são observados nos terrenos constituídos por sedimentos de mangue, sedimentos 
fluvio-lagunares e, de forma bem mais restrita, nos sedimentos praiais, nas zonas intercordões 
(FREITAS et al., 1990). 

As planícies aluviais interiores foram consideradas bastante propícias à ocorrência destes 
problemas, destacando-se as turfeiras como terrenos de franca suscetibilidade. 

Áreas com ocorrências destes dois processos (inundações e adensamento de solos moles) 
definiram as Classes 11, 12, 13, 15 e 16. Tendo em vista às Áreas de Influência do Projeto de 
Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP, será descritas apenas a unidade 15. 

IX.1.6.3.3.1 Unidade 15: Terrenos com alta suscetibilidade a inundações, recalques, 
assoreamento e erosão fluvial 

Segundo a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994), os terrenos com alta 
suscetibilidade a inundações, recalques, assoreamento e erosão fluvial são terrenos 
praticamente planos, constituídos por sedimentos de textura variada, situados juntos aos cursos 
d’água e pertencentes a planícies aluviais anteriores. Por constituírem uma feição topográfica 
plana, estes terrenos encontram-se bastante ocupados, principalmente nos domínios do Planalto 
Atlântico, onde a disponibilidade de áreas de topografia suavizada é mais escassa (IPT, 1994). 

Nesses terrenos os maiores problemas para o uso do solo referem-se às inundações fluviais 
periódicas que atingem os terrenos situados nas cotas mais baixas. Também podem ocorrer 
inundações pluviais em terrenos planos situados em cotas superiores às várzeas, em áreas 
chamadas de terraços, quando ocorre o uso mais intensivo dessa área devido a: urbanização, 
recalques excessivos e diferenciais por adensamento de argilas moles e turfosas, localizadas 
principalmente nas várzeas, em decorrência de aplicação de cargas elevadas e/ou 
rebaixamentos do nível d’água por obras civis, assoreamento dos corpos d’água por sedimentos 
gerados pela erosão à montante e solapamentos dos terrenos das margens de rios e córregos 
pela erosão fluvial. 

IX.1.6.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Conforme observado na Figura IX.1.6.3-1, as três unidades apresentadas para a AII também 
ocorrem na AID e ADA do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. 

A Unidade 15 (Terrenos com alta suscetibilidade a inundações, recalques, assoreamento e 
erosão fluvial), concentra-se na porção inicial da dutovia (até o km 2,0), os maiores problemas 
para o uso do solo referem-se às inundações fluviais periódicas, recalques excessivos e 
diferenciais por adensamento de argilas moles e turfosas e assoreamento dos corpos d’água por 
sedimentos gerados pela erosão à montante. Nesta região, onde está instalado parte do Polo 
Industrial de Cubatão (Foto IX.1.6.4-1), o caráter colapsível dos solos requer a adoção de 
técnicas adequadas de fundação e drenagem, embasadas em caracterização geotécnica prévia. 
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Foto IX.1.6.4-1 – Região de planície litorânea sujeita a inundações, recalques, assoreamento e 

erosão fluvial (Unidade 15). 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

 

A Unidade 4 (Terrenos de muito alta suscetibilidade a movimentos de massa - naturais e 
induzidos) concentra-se na região do sopé e das escarpas da Serra do Mar (km 2,0 a 5,0). Nestes 
terrenos, as movimentações de terra, se não executadas com critério, constituem o mais 
importante fator preparatório de instabilização das encostas. Assim, as recomendações para o 
uso dos terrenos desta unidade enfocam o disciplinamento dos movimentos de terra, incluindo 
análises detalhadas de estabilidade e de risco das encostas em ocupação. Durante vistoria à 
faixa de domínio da dutovia que segue em paralelo à tubulação da Usina Hidrelétrica Henry 
Borden, observou-se a adoção de medidas de estabilização e fixação dos dutos (Foto IX.1.6.4-2 
a Foto IX.1.6.4-6). 
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 Foto IX.1.6.4-2 – Medidas de estabilização para a 

dutovia existente e que margeia a tubulação da 

Hidrelétrica Henry Borden. 

 

Foto IX.1.6.4-3 – Medidas de estabilização para a 

dutovia existente e que margeia a tubulação da 

Hidrelétrica Henry Borden. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

  

Foto IX.1.6.4-4 – Medidas de estabilização para a 

dutovia existente e que margeia a tubulação da 

Hidrelétrica Henry Borden. 

 

Foto IX.1.6.4-5 – Medidas de estabilização para a 

dutovia existente e que margeia a tubulação da 

Hidrelétrica Henry Borden. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.6.4-6 – Trecho de sopé e escarpa da Serra do Mar, sujeito ao desenvolvimento de 

movimentos de massa (naturais e induzidos) (Unidade 4). 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Para a Unidade 3 (Terrenos de alta suscetibilidade à erosão no horizonte C - solo de alteração), 
situados do km 5,0 em diante (região do Planalto Paulistano). Estes solos profundos são 
largamente expostos à erosão, tanto in situ, nos cortes, como na forma de aterros e bota-foras 
e, em tais situações, se estes não forem adequadamente protegidos, tornam-se extremamente 
favoráveis ao desenvolvimento de processos erosivos (sulcos e ravinas), a partir de mínimas 
concentrações de escoamento das águas pluviais (Foto IX.1.6.4-7 e Foto IX.1.6.4-8). 

Considerando que o relevo dominante nesta unidade é enérgico, as recomendações 
estabelecidas centram-se em medidas de disciplinamento das águas pluviais, tais como as 
observadas durante atividade de campo, no trecho entre os km 13,0 e 14,0, na faixa de domínio 
do Gasoduto GASAN II (Foto IX.1.6.4-9 e Foto IX.1.6.4-10). 
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Foto IX.1.6.4-7 – Cambissolos, com alta 

susceptibilidade à ocorrência de erosão por ravinas e 

voçorocas (Unidade 3). Ponto CM18. Coordenadas 

UTM SIRGAS 2000 23K 347.226 mE / 7.365.555 mN. 

 

Foto IX.1.6.4-8 – Cambissolos, com alta 

susceptibilidade à ocorrência de erosão por ravinas e 

voçorocas (Unidade 3). Ponto CM18. Coordenadas 

UTM SIRGAS 2000 23K 347.226 mE / 7.365.555 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

  

Foto IX.1.6.4-9 – Medidas de disciplinamento das 

águas pluviais, adotadas na faixa de domínio do 

GASAN II. Ponto CM17. Coordenadas UTM SIRGAS 

2000 23K 347.866 mE / 7.365.400 mN. 

 

Foto IX.1.6.4-10 – Medidas de disciplinamento das 

águas pluviais, adotadas na faixa de domínio do 

GASAN II. Ponto CM17. Coordenadas UTM SIRGAS 

2000 23K 347.866 mE / 7.365.400 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

IX.1.6.5 FRAGILIDADE AMBIENTAL 

Com base nas informações geológicas, geomorfológicos, pedológicas e de susceptibilidade aos 
processos de dinâmica superficial, além de trabalhos de campo, foi elaborada a Carta de 
Fragilidade Ambiental da AID, com a compartimentação da área em classes de fragilidade. 

Os temas do mapa de fragilidade ambiental são analisados para toda a área do empreendimento 
e são reclassificados de acordo com as legendas em seus respectivos mapas em até cinco 
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classes. Cada classe recebe pesos de 1 a 5, sendo que 1 indica menor fragilidade ambiental 
para o tema, e 5 a maior. O Quadro IX.1.6.5-1 apresenta as classes e respectivos pesos para 
cada tema. 

Quadro IX.1.6.5-1 – Classes e respectivos pesos utilizados para a elaboração do mapa de fragilidade 

ambiental. 

Classe/Peso Geologia Geomorfologia Pedologia 
Suscetibilidade aos 

processos de 
dinâmica superficial 

Muito Alta (5)  Escarpa Retilínea 

Gleissolos 
Háplicos; 

Gleissolos Sálicos 

Unidade 4 - Muito alta 
suscetibilidade a 
escorregamentos 

(naturais e / induzidos) 

Alta (4) 
Depósitos 

Aluvionares 
Planície Fluvio-

Marinha 

Cambissolos 
Háplicos; 

Organossolos 
Háplicos 

Unidade 3 - Alta 
suscetibilidade à erosão 

nos solos 
subsuperficiais, induzida 

por movimentos de 
terra; 

Unidade 15 - Alta 
suscetibilidade a 

inundações, recalques, 
assoreamento, 

solapamento das 
margens dos rios 

Média (3)  
Sopé de Escarpa; 

Morros Isolados 

Latossolos 
Amarelos 

 

Baixa (2) 
Complexo Embu; 

Rochas Miloníticas 
Planalto Neossolo Litólico  

Muito Baixa (1)     

 

Os pesos são então cruzados e a sobreposição dos temas cria um novo campo em que se 
somam os valores de cada classe. Com o novo valor obtido faz-se uma reclassificação dos 
intervalos, gerando cinco níveis de sensibilidade: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

A Figura IX.1.6.5-1 apresenta o resultado para o Mapa de Fragilidade da AID e ADA do Projeto 
de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. Observa-se que, no geral, a área foi 
classificada com fragilidades médias a altas e, ainda, um pequeno trecho com fragilidade muito 
alta. As áreas de planície fluvio-marinha e das escarpas retilíneas representam os trechos de 
fragilidade alta, onde o desencadeamento de processos de dinâmica superficial tende a 
apresentar consequências mais sérias. A região do Planalto Paulistano apresentou como um 
todo fragilidade média, sendo o principal fator de relevância a ocorrência de Cambissolos 
Háplicos, susceptíveis ao desenvolvimento de processos de inundações, recalques e 
solapamentos. 
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IX.1.6.6 CONCLUSÃO

A partir da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994) foram delimitados três 
compartimentos, segundo três principais processos: Erosão por Ravinas e Voçorocas (Unidade 
3), Movimentos Gravitacionais de Massa (Unidade 4), Inundações e Adensamento de Solos 
Moles (Unidade 15). Os processos de dinâmica superficial atuantes nesses terrenos tornam 
necessárias medidas de disciplinamento de águas pluviais, estabilização de encostas e adoção 
de técnicas específicas para obras de fundação e drenagem. 

IX.1.7 SISMOLOGIA

IX.1.7.1 INTRODUÇÃO

A maioria dos sismos está relacionada à tectônica de placas, sendo designados sismos 
tectônicos. A força tectônica das placas é aplicada na Litosfera, que desliza lenta e 
constantemente sobre a Astenosfera devido às correntes de convecção com origem no Manto e 
no Núcleo. 

As placas podem afastar-se, colidir ou simplesmente deslizar uma em relação a outra até atingir 
um ponto de ruptura, quando ocorre uma intensa liberação de energia acumulada durante os 
processos prévios de deformação. A energia é liberada através de ondas sísmicas que se 
propagam pelo interior e atingem a superfície da Terra. 

Estima-se que apenas 10% ou menos da energia total de um sismo se propague através das 
ondas sísmicas. Aos sismos que ocorrem na fronteira de placas tectônicas dá-se o nome de 
sismos interplacas, sendo os mais frequentes, enquanto que àqueles que ocorrem dentro da 
mesma placa litosférica dá-se o nome de sismos intraplacas e esses são menos frequentes. 

Os sismos interplacas também podem dar origem a sismos profundos, segundo as zonas de 
subducção (zonas de Benioff), ocorrendo entre os 100 e os 670km. Também podem ser sismos 
de origem vulcânica, devendo-se às movimentações de relações entre as placas litosféricas, 
seus mecanismos e taxas de movimentação e a acumulação de esforços em regiões 
preferenciais, dentre outros, são parâmetros fundamentais para estudos de risco e recorrências 
sísmicas. 

Entretanto, somente a partir dos trabalhos de Hasui et al. (1982) e Mioto (1984), houve um 
esforço sistemático, no sentido de estabelecer relações causais entre a sismicidade observada 
e o contexto tectônico-estrutural do Sudeste brasileiro, e sua representação cartográfica. Mioto 
(1993) propõe uma delimitação e classificação das zonas sismogênicas brasileiras, que se 
constituem na base de vários estudos de risco sísmico no Brasil. 

A Área de Influência Indireta (AII) e, por consequência, a faixa da Área de Influência Direta (AID) 
e o próprio traçado dos dutos encontram-se inseridas na Região Sudeste, que compreende a 
porção sudeste de São Paulo. O traçado da AII cruza regiões de planalto, escarpas da Serra do 
Mar e de planície costeira, estendendo-se desde o município de São Bernardo do Campo e 
Cubatão, estando localizada próximo às isossistas V e VI, e com valores de intensidade provável 
de um sismo natural entre IV e V, na escala Mercalli Modificada (MM). 

Os abalos sísmicos de intensidade V podem provocar eventuais danos em construções comuns 
de má qualidade e, também, deslizamentos de terra em encostas, principalmente aquelas mais 
suscetíveis, onde o equilíbrio já se encontra em estado crítico. 
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IX.1.7.2 MÉTODO DE TRABALHO 

Os dados de sismos levantados apresentados neste item têm por base os trabalhos de 
BERROCAL ET AL. (1984), desenvolvidos no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da Universidade de São Paulo em conjunto com o Centro Nacional de Energia 
Nuclear, de MIOTO (1984) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, onde 
apresenta a Mapa de Risco Sísmico do Sudeste Brasileiro e MIOTO (1993) referente ao tema 
Sismicidade e Zonas Sismogênicas do Brasil apresentado no Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas da Universidade de São Paulo, além de trabalhos mais recentes de BERROCAL & 
FERNANDES (1996) sobre sismos induzidos em reservatórios. 

Cabe mencionar ainda que para o levantamento dos sismos foram coletados dos Centros 
Sismográficos da USP, UNB, do Boletim Sísmico Brasileiro (RSBR, 2014) e dos estudos 
desenvolvidos por PETROBRAS/BIODINÂMICA (2006) e PETROBRAS/MINERAL (2012). 

IX.1.7.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII), ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA 

DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A Região Sudeste brasileira (aqui limitada pelas latitudes 26-13ºS, e longitudes 54-36ºW) 
caracteriza-se, sismicamente, pela ocorrência de vários eventos, medidos por estações 
sismográficas ou derivados do registro histórico, de pequena magnitude Figura IX.1.7.3-1. De 
acordo com o observado no gráfico, o grande número de registros mais recentes, posteriores à 
década de 1970, refletem a implantação de instrumentação sismográfica no País. 

Figura IX.1.7.3-1 – Distribuição temporal de sismos no quadrângulo entre 

54-36º W e 26-13º S. 

 

Fonte: (PETROBRAS/BIODINÂMICA, 2006). 
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Sismos de maior magnitude são raros: apenas um evento maior que 6 graus (ocorrido na Cadeia 
Vitória-Trindade, na Margem Continental), outro maior que 5 (em Mogi Guaçu, SP) e 13 deles 
entre 4 e 5 graus. 

Os sismos maiores que 3,5 graus, apontados como mais importantes por Berrocal et al. (1996), 
correspondem a uma pequena fração dos eventos registrados. Observa-se algum alinhamento 
de epicentros ao longo do notável feixe de falhas transcorrentes brasilianas que, reativadas no 
Cenozoico, afeiçoaram a serra do Mar ao longo da borda continental sudeste. 

Mioto (1993), baseado na distribuição de epicentros, estruturas geológicas e compartimentação 
regional do relevo, propõe duas zonas sismogênicas na região em torno do empreendimento: 
Zona Sismogênica de Cunha e Zona Sismogênica de Santos (Figura IX.1.7.3-2). O fator 
determinante na definição dessas zonas é a localização dos epicentros em áreas com tendência 
inversa de movimentação do relevo (subsidência na área de plataforma continental e talude, e 
elevação da borda continental adjacente nos domínios da serra do Mar e Planalto Atlântico). 

Figura IX.1.7.3-2 – Zonas sismogênicas no entorno da AII. 

 

Fonte: Adaptado de (MIOTO, 1993). 
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Entretanto, deve-se considerar que o volume de dados atualmente disponível (insuficiência de 
dados instrumentais que permitam o estabelecimento de relações causais efetivas entre 
atividade sísmica e feições tectônicas conhecidas) ― é insuficiente para definir zonas 
sismogênicas ou províncias sismotectônicas que possam ser usadas com segurança na 
determinação de parâmetros de sismicidade para avaliação de risco nesta região‖ (Berrocal et 
al., 1996). 

Foram registrados alguns episódios sísmicos que são relevantes para a caracterização do risco 
na área de estudo. Genericamente, são eventos de pequena magnitude e que não caracterizam 
um risco maior para instalações com as especificações construtivas. 

Sismo de 27/01/1922; localização: 22,17º S, 47,04º W 

Este foi o evento sísmico de maior magnitude registrado na área emersa do Sudeste brasileiro. 
Estima-se que atingiu 5,1 pontos na escala Richter. Assumpção et al. (1979) se referem a ele 
como “terremoto de São Paulo de 1922” e apontam o município de Mogi Guaçu como localidade 
em que se localizou seu epicentro. O mesmo evento é referido por Mioto (1997) como ―Sismo 
de Pinhal‖. Seu epicentro localiza-se a 248 km da praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ). 

Um leve abalo precursor foi sentido por algumas pessoas na noite anterior em São Paulo e Mogi 
Guaçu (Assumpção et al., 1979). O evento principal teve uma intensidade de até VI MM, durou 
poucos segundos e foi sentido numa área de 250.000km2. 

Na área próxima, caracterizou-se intensidade VI MM, através de relatos de rachaduras em 
paredes de imóveis em várias cidades vizinhas (Assumpção et al., 1979); seus efeitos foram 
sentidos também nas cidades do Rio de janeiro e Petrópolis. 

Sismo de 31/07/1861, localização: 22,6º S, 45,2º W 

É referido como “Sismo de Lorena‖, SP” (Mioto, 1997). Segundo Berrocal et al. (1984), houve 
um evento que o precedeu. A área afetada é da ordem de 52.000km2, atingindo os estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de janeiro; a magnitude é estimada em 4,4 e a intensidade 
máxima, de V MM, no epicentro, que se situa a 120km da praia de Itaorna. 

Sismo de 23/03/1967, localização: 23,3º S, 45º W 

O “Sismo de Cunha”, como é referido por Mioto (1997), é o evento de magnitude maior que 4, 
com epicentro mais próximo da praia de Itaorna (48km de distância, erro de locação de 2km). A 
área onde ele foi sentido é de 30.000km2, a magnitude estimada, de 4,1 e intensidade máxima 
epicentral, de VI-VII MM (Berrocal et al., 1996). 

À luz dos conhecimentos atuais, destaca-se que os sismos com epicentros reportados nas 
cidades de Mogi Guaçu, Lorena e Cunha – de maiores intensidades – encontram-se 
relativamente distantes da área de interesse. Contudo, como já comentado em parágrafos 
prévios, a sismicidade histórica de eventos do sudeste brasileiro é caracterizada como de 
pequena magnitude. 

IX.1.7.3.1 Listagem de Sismos 

A listagem apresentada n0 Quadro IX.1.7.3.1-1 é uma síntese de todas as informações 
relevantes relativas a cada evento sísmico ocorrido no estado de São Paulo, compiladas a partir 
do Boletim Sísmico Brasileiro. 
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Na listagem, a hora local é a hora oficial brasileira. As coordenadas geográficas são as 
coordenadas do epicentro, quando foi possível determiná-lo, ou da localidade mais afetada ou 
da principal localidade onde o sismo foi sentido. O erro na determinação dos epicentros foi 
estimado de acordo com os dados macrossísmicos disponíveis, levando-se em conta que o 
epicentro está na região de maior intensidade. A ausência de um valor para o erro de epicentro 
indica que não existiam dados para tal estimativa. 

A coluna INT é a intensidade do sismo na escala Mercalli Modificada (MM) correspondente à 
maior intensidade observada de que se tem notícia. 

As magnitudes mb constantes da listagem foram calculadas ou estimadas por um dos seguintes 
métodos (Tipo T): 

Tipo Método 

0: mb telessísmico (Gutenberg & Ricther, 1956); 

1: mR, estimativa de mb com estações regionais; 

2: média de valores de mb e mR; 

3: mb estimado pela área afetada; 

4: estimativa aproximada de mb pela Intensidade Máxima (INT), supondo que (INT) corresponda 
à maior intensidade observada, e supondo profundidade focal de poucos quilômetros: mb = 
1,21 + 0,45 Io (Assumpção & Burton, 1982). 

Os eventos sísmicos foram classificados em cinco categorias, dependendo da quantidade e 
qualidade das informações disponíveis – seguindo a classificação sugerida por Berrocal et al. 
(1981): 

 Sismo com dados macrossísmicos que permitem construir mapa de isossistas e determinar 
o epicentro com boa precisão; 

 Sismo com dados que permitem determinar a área afetada, avaliar intensidades e determinar 
um epicentro aproximado; 

 Sismo com informações certas sobre suas ocorrências, permitindo, às vezes, avaliar 
intensidades. A área afetada e o epicentro podem não estar bem determinados; 

 Evento sísmico duvidoso, isto é, há dúvidas quanto ao local, data ou mesmo sobre a 
confiabilidade da fonte utilizada; 

 Dado instrumental, quando só são disponíveis registros sismográficos sem dados 
macrossísmicos. 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1789 -25,01 -47,94 0 0 3,7 4 C 5-6 Cananeia 

1861 -22,6 -45,2 0 50 4,4 3 B 5 Lorena 

1874 -23,5 -47,5 0 10 3,6 3 B 5 Sorocaba 

1915 -24,18 -46,79 0 0 3,2 4 C 4-5 Itanhaém 

1918 -23,53 -46,62 0 0 3 4 C 4 São Paulo 

1922 -22,17 -47,04 0 40 5,1 3 A 6 Mogi Guaçu 

1946 -25,1 -47,7 0 30 4,6 3 A 4-5 Cananeia 

1959 -21,26 -48,69 0 0 3,2 4 C 4-5 Fern. Prestes 

1959 -21,26 -48,69 0 0 3,2 4 C 4-5 Fern. Prestes 

1959 -21,26 -48,69 0 0 3,2 4 C 4-5 Fern. Prestes 

1967 -23,3 -45 0 20 4,1 0 A 6-7 Cunha 

1975 -24,94 -44,16 0 30 3,4 1 I - Plat. Cont. 

1976 -22,73 -50,98 0 0 3,7 4 C 5-6 B. Capivara 

1977 -20,73 -47,77 0 0 2,8 4 C 3-4 Nuporanga 

1977 -23,42 -45,6 0 0 2,8 4 C 3-4 Paraibuna 

1977 -23,42 -45,6 0 0 3,1 5 C 4 Paraibuna 

1977 -23,42 -45,6 0 0 3,3 5 C 4 Paraibuna 

1978 -20,73 -47,77 0 0 3 4 C 4 Nuporanga 

1978 -20,73 -47,77 0 0 3 4 C 4 Nuporanga 

1978 -24,96 -48,5 0 10 3,3 1 B 4 Rio Vermelho 

1979 -23,3 -45,9 0 30 2,7 5 I - S. J. Campos 

1979 -24,69 -45,73 0 15 2,8 1 I - Plat. Continental 

1979 -25,2 -45,6 0 30 3 1 I - Plat. Continental 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1979 -23,42 -45,6 0 0 3 4 C 4 Paraibuna 

1981 -20,58 -48,34 0 15 2,8 1 I - Barretos 

1981 -20,8 -47,8 0 50 2,4 1 I - Orlândia 

1982 -25,84 -45,42 0 40 3,8 1 I - Plat. Continental 

1983 -24,3 -47,8 0 0 2,9 1 I - Juquiá 

1983 -23,19 -49,38 0 0 2,6 4 C 3 Piraju 

1984 -23,33 -45,58 0 5 2,5 1 I 2 Paraibuna 

1984 -24,3 -44,5 0 50 2 5 I - Plat. Continental 

1984 -23,35 -45,66 0 5 2,7 1 I 3 Paraibuna 

1985 -23,17 -46,06 0 5 3 1 A 5-6 Igaratá 

1986 -22,43 -50,58 0 1 2,2 3 A 4 Paraguaçu Paulista 

1986 -22,43 -50,58 0 1 2,2 3 A 4 Paraguaçu Paulista 

1986 -23,45 -45,29 0 10 2,1 1 I - São Luís do Paraitinga 

1987 -24,7 -43,6 0 100 3 1 I - Plat. Continental 

1987 -27,6 -43,5 0 100 3,7 1 I - Atlântico 

1987 -25 -44,1 0 50 3,6 1 I - Plat. Continental 

1987 -23,37 -45,67 0 0 2,5 1 C 4 Paraibuna 

1988 -22,1 -51,34 0 20 3,8 1 A 6 Presidente Prudente 

1988 -20,73 -47,75 0 0 3 4 C 4 Nuporanga 

1988 -23,37 -45,67 0 10 2,7 1 I - Paraibuna 

1988 -23,37 -45,67 0 10 2,6 1 I - Paraibuna 

1988 -23,37 -45,67 0 10 2,4 1 I - Paraibuna 

1988 -23,37 -45,67 0 10 2 1 I - Paraibuna 

1988 -23,36 -45,63 0 6 2 1 I - Paraibuna 

Página: 326



COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 
 

IX-92 

Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1988 -25,29 -45,09 0 50 2,5 1 I - Plat. Continental 

1988 -24,8 -42 0 100 2,1 1 I - Plat. Continental 

1988 -20,31 -47,35 0 30 2,3 1 I - Franca 

1989 -23,37 -45,67 0 10 2,3 1 I - Paraibuna 

1989 -23,37 -45,67 0 10 2,5 1 I - Paraibuna 

1989 -23,28 -45,47 0 10 2,8 1 I - Paraibuna 

1989 -24,77 -46,47 0 50 2 1 I - Plat. Continental 

1989 -20,73 -47,75 0 5 3,2 1 I 4-5 Nuporanga 

1989 -20,73 -48,07 0 0 3 4 C 4 Morro Agudo 

1989 -24,87 -46,81 0 50 2 1 I - Plat. Continental 

1989 -23,37 -45,67 0 10 2,8 1 I - Paraibuna 

1989 -24,3 -43,03 0 20 2,3 1 I - Plat. Continental 

1989 -20,73 -47,75 0 0 2,6 4 C 3 Nuporanga 

1989 -23,37 -45,67 0 10 2 1 I - Paraibuna 

1990 -21,9 -46,84 0 20 2,7 1 I - S.J.Boa Vista 

1990 -21,86 -46,92 0 30 2,4 1 I - S. J. Boa Vista 

1990 -23,17 -46,06 0 5 2,9 1 I - Igaratá 

1990 -20,9 -48,69 0 30 2,3 1 I - Bebedouro 

1990 -23,38 -45,63 0 5 2 1 I - Paraibuna 

1991 -23,4 -45,63 0 5 2,3 1 I 3-4 Paraibuna 

1991 -22,19 -51,36 0 10 2 4 I - P. Prudente 

1991 -22,19 -51,36 0 10 2,2 4 I - P. Prudente 

1991 -22,19 -51,36 0 10 2,4 1 I 5 P. Prudente 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1991 -24,85 -46,26 0 30 2,4 1 I - Margem Cont. 

1991 -24,6 -48,43 0 30 2,8 1 I 4-5 Barra do Turvo 

1991 -24,12 -43,01 0 30 3 1 I - Margem Cont. 

1991 -22,88 -49,83 0 20 3 1 I 4 São Pedro do Turvo 

1991 -23,94 -46,41 0 20 2,7 1 I - São Vicente 

1991 -22,67 -50,75 0 5 2,9 1 I - Cruzália 

1991 -22,69 -50,77 0 5 2,7 1 I - Cruzália 

1992 -22,72 -51,1 0 3 3,1 1 A 5 Iepe 

1992 -23,55 -42,42 0 150 2,5 1 I - Margem Cont. 

1992 -24,3 -40,95 0 150 2,8 1 I - Margem Cont. 

1992 -24,47 -43,79 0 60 2,3 1 I - Margem Cont. 

1992 -24,59 -43,92 0 100 2 1 I - Margem Cont. 

1992 -24,99 -45,77 0 50 2,6 1 I - Margem Cont. 

1992 -23,9 -45,37 0 50 2,3 1 I - Ilhabela 

1992 -22,03 -51,31 0 20 3,2 1 I 5 Pres. Prudente 

1992 -23,36 -45,64 0 0 2,6 1 A 4-5 Paraibuna 

1992 -21,57 -47,01 0 30 2,7 1 I - S. J. R. Pardo 

1992 -23,13 -47,51 0 20 2 1 I - Samambaia 

1992 -24,89 -46,33 0 20 3,4 1 I - Margem Cont. 

1993 -23,35 -45,65 0 2 2,5 1 I 4 Paraibuna 

1993 -24,94 -45,51 0 30 2,1 1 I - Margem Cont. 

1993 -23,39 -45,62 0 2 2 1 I 3-4 Paraibuna 

1993 -23,91 -43 0 20 3,6 1 I - Margem Cont. 

1993 -24,44 -43,54 0 30 2,7 1 I - Margem Cont. 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1993 -21,45 -47,13 0 10 2,2 1 I - Sta. Rita Viterbo 

1993 -21,46 -47,13 0 10 2,3 1 I - Sta. Rita Viterbo 

1993 -21,41 -47,18 0 20 2,5 1 I - Sta Rita Viterbo 

1993 -22,7 -51,09 0 1 2,2 1 I - Iepe 

1994 -23,84 -47,24 0 20 2,2 1 I - Piai 

1994 -25,15 -45,89 0 50 2,2 1 I - Margem Cont. 

1994 -25,09 -45,06 0 20 2,1 1 I - Margem Cont. 

1994 -23,45 -45,51 2 2 2,6 5 I - Paraibuna 

1994 -23,17 -46,11 2 2 2,6 5 I - Igaratá 

1995 -23,99 -49,18 0 20 2,5 1 I - Itararé 

1995 -24,63 -45,69 0 80 2,2 1 I - Margem Cont. 

1995 -24,98 -48,41 0 20 2,5 1 I - Rio Vermelho 

1995 -25,68 -48,31 0 50 3,1 1 I - Margem Cont. 

1995 -25,33 -43,98 0 50 2,5 1 I - Margem Cont. 

1995 -23,17 -46,15 0 2 2 1 I 4 Igaratá 

1995 -20,2 -47,65 0 50 2,9 1 I - Buritizal 

1995 -20,93 -47,65 0 50 2,7 1 I - Batatais 

1995 -20,92 -47,63 0 50 2,6 1 I - Nuporanga 

1995 -25,15 -44,6 0 50 3 1 I - Margem Cont. 

1995 -20,54 -47,66 0 50 2,9 1 I - São Jose 

1995 -20,32 -48,41 0 30 2,8 1 I - Guaíra 

1995 -21,02 -47,55 0 40 2,5 1 I - Altinópolis 

1995 -21,03 -47,6 0 40 2,7 1 I - Altinópolis 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1995 -20,86 -47,57 0 50 2,5 1 I - Batatais 

1995 -23,45 -45,52 0 5 2 1 I - Paraibuna 

1995 -24,64 -46,55 0 50 2,1 1 I - Margem Cont. 

1996 -21,95 -48,68 0 5 2,9 1 I - Bariri 

1996 -24,87 -44,24 0 30 3,1 1 I - Margem Cont. 

1996 -21,29 -47,32 0 5 2,8 5 I - Cajuru 

1996 -23,96 -44,68 0 30 2,2 1 I - Margem Cont. 

1996 -24,14 -46,96 0 20 2 1 I - Margem Cont. 

1996 -21,29 -47,32 0 5 2 1 I 2 Cajuru 

1996 -21,39 -47,25 0 10 2,7 1 I 4 Cajuru 

1996 -22,73 -48,68 0 50 3,4 1 I - Areiópolis 

1996 -22,94 -45,21 0 20 2,4 1 I - Roseira 

1996 -21,29 -47,32 0 5 2,6 1 I 4 Cajuru 

1996 -24,41 -47,84 0 20 2,8 1 I - Registro 

1997 -21,29 -47,32 0 5 2,3 1 I 4-5 Cajuru 

1997 -24,1 -44,71 0 30 2,7 5 I - Margem Cont. 

1997 -20,82 -47,17 0 30 2,9 1 I - Antas 

1997 -22,87 -45,96 0 10 2,8 1 I 3 São Francisco Xavier 

1997 -22,86 -45,96 0 10 2,6 1 I 2 São Francisco Xavier 

1997 -22,6 -47,58 0 10 3,3 1 I 4 Limeira 

1998 -24,66 -44,27 0 30 3,4 1 I - Margem Cont. 

1998 -22,62 -47,67 0 30 2,4 1 I - Tanquinho 

1998 -24,02 -44,46 0 30 3,2 1 I - Margem Cont. 

1998 -24,96 -45,27 0 30 3,2 1 I - Margem Cont. 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

1998 -25,02 -45,47 0 30 3,1 1 I - Margem Cont. 

1998 -23,15 -46,05 0 20 2,6 1 I 4-5 Igaratá 

1999 -23,41 -49,17 0 30 3,4 1 I - Itaí 

1999 -23,77 -44,32 0 30 2,5 1 I - Margem Cont. 

1999 -23,68 -46,64 0 5 2,4 1 I 4 Santo Amaro 

2000 -21,04 -49,06 0 10 3,4 1 I 5 Catiguá 

2000 -24,12 -44,8 0 20 3,2 1 I - Margem Cont. 

2001 -24,61 -45,26 0 50 2,5 1 I - Margem Cont. 

2002 -23,17 -46,1 0 10 2,6 1 I - Igaratá 

2002 -25,03 -45,83 0 20 3,7 1 I - Margem Cont. 

2002 -21,84 -46,65 0 30 2,6 1 I - São João da Boavista 

2003 -23,83 -42,98 0 20 3,5 1 I - Margem Cont. 

2003 -23,17 -47,34 0 60 2,5 1 I - Salto 

2003 -24,75 -43,12 0 20 2,5 1 I - Margem Cont. 

2003 -24,05 -42,36 0 20 3,4 1 I - Margem Cont. 

2004 -24,84 -45,71 0 0 2,6 1 I - Margem Cont. 

2004 -25,22 -44,72 0 50 3,9 1 I - Margem Cont. 

2004 -21,22 -50,47 0 50 3,2 5 I - Araçatuba 

2004 -22,23 -44,8 0 20 2,2 1 I - Cruzeiro 

2005 -21,06 -48,5 0 1 2,7 1 I 4 Bebedouro 

2005 -21,06 -48,5 1 1 2,9 1 I 5 Bebedouro 

2005 -21,06 -48,5 1 1 2,8 1 I 5 Bebedouro 

2005 -21,03 -47,29 0 30 3,1 1 I - São Benedito Areias 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

2005 -25,03 -45,26 0 50 2 1 I - Plat. Continental 

2005 -22,53 -46,77 0 50 2,1 1 I - Serra Negra 

2006 -21,64 -46,86 0 30 3 1 I 2 São Jose do Rio Pardo 

2006 -21,41 -50,08 0 10 2,5 1 I 3-4 Penápolis 

2006 -22,23 -51,26 0 20 3,2 1 I 4-5 Regente Feijó 

2007 -21,06 -48,5 0 50 2,2 5 I - Bebedouro 

2007 -21,95 -48,68 0 0 2,5 5 I 3 Bariri 

2008 -24,56 -44,89 0 20 3,9 1 I - Plat. Continental 

2008 -23,72 -46,32 0 40 2,1 1 I - Ribeirão Pires 

2008 -24,99 -45,37 0 50 2,2 1 I - Plat. Continental 

2008 -23,59 -46,33 0 40 2,2 1 I - Ribeirão Pires 

2008 -24,8 -40,89 0 10 3,6 1 I - Plat. Continental 

2008 -25,7 -45,41 17 10 5,2 1 I 4-5 Plat. Continental 

2008 -25,7 -45,41 0 50 2,1 5 I - Plat. Continental 

2008 -25,7 -45,41 0 50 2,7 5 I - Plat. Continental 

2008 -23,72 -46,3 0 40 2 1 I - Ribeirão Pires 

2008 -23,63 -45,79 0 30 2,1 1 I - Salesópolis 

2009 -24,28 -44,59 0 30 2,2 1 I - Plat. Continental 

2009 -24 -45,86 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,47 -45,92 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,67 -44,96 0 40 2,2 1 I - Plat. Continental 

2009 -23,29 -46,28 0 40 2,4 1 I - Santa Isabel 

2009 -24,74 -48,12 0 50 2,9 5 I - Cajati 

2009 -24,72 -45,57 0 40 2,2 1 I - Plat. Continental 

Página: 332



COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 
 

IX-98 

Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

2009 -24,78 -45,32 0 40 2,2 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,03 -45,9 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -21,6 -46,89 0 50 2,2 5 I - São José do Rio Pardo 

2009 -23,91 -45,85 0 30 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -23,45 -45,51 0 2 3,3 1 I - Paraibuna 

2009 -24,93 -43,85 0 40 3,1 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,06 -46,04 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -21,67 -50,17 0 50 2,1 5 I - Alto Alegre 

2009 -24,18 -45,98 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,12 -45,83 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,23 -46,15 0 40 2,7 1 I - Plat. Continental 

2009 -24,27 -46,12 0 40 2,7 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,34 -45,82 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,31 -45,82 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,45 -45,72 0 40 2,2 1 I - Plat. Continental 

2010 -23,43 -45,93 0 30 2 1 I - Salesópolis 

2010 -24,01 -46,08 0 40 2,2 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,66 -45,27 0 40 2,1 1 I - Plat. Continental 

2010 -25,18 -44,93 0 50 2,4 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,1 -44,76 0 20 2 1 I - Plat. Continental 

2010 -23,48 -45,8 0 30 2,3 1 I - Paraibuna 

2010 -21,75 -50,01 0 40 3 1 I 4 Getulina; Macuco 

2010 -24,38 -45,08 0 30 2,3 1 I - Plat. Continental 
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Quadro IX.1.7.3.1-1 – Lista de Sismos ocorridos no estado de São Paulo entre 1789 e 2013. 

ANO LATITUDE LONGITUDE PROFUNIDADE ERRO MAG T CAT INT LOCALIDADE 

2010 -25,46 -47,6 0 80 2,8 1 I - Plat. Continental 

2010 -24,47 -45,25 0 40 2,1 1 I - Plat. Continental 

2011 -24,78 -45,03 0 40 2,4 1 I - Plat. Continental 

2011 -24,09 -46,04 0 40 2,1 1 I - Plat. Continental 

2011 -21,43 -47,1 0 70 2,5 1 I - Ribeirão Preto 

2011 -23,38 -45,66 0 5 2,4 1 I 4 Paraibuna 

2011 -23,18 -46,1 0 5 2,1 1 I 4 Igaratá 

2011 -23,19 -46,11 0 30 2 1 I - Igaratá 

2011 -25,17 -44,72 0 50 2,2 1 I - Plat. Continental 

2011 -23,38 -45,66 0 5 2,6 1 I 4 Paraibuna 

2011 -23,63 -44,92 0 20 2,2 1 I - Plat. Continental 

2012 -23,38 -45,66 0 5 3,3 1 I - Paraibuna 

2012 -25,42 -44,65 0 40 2,7 1 I - Plat. Continental 

2012 -23,38 -45,66 0 5 3,2 1 I - Paraibuna 

2012 -25,4 -45,42 0 40 2,8 1 I - Plat. Continental 

2013 -21,78 -46,98 0 20 2,8 1 I - Vargem Grande do Sul 

2013 -23,45 -45,51 0 50 3 5 I - Paraibuna 

2013 -20,03 -51,13 0 20 3,6 5 I - Jales (SP/MG/GO) 

Fonte: (RSBR, 2014). 

Legenda: MAG – magnitude; T – Tipo do método; CAT – Categoria; INT – Intensidade (Mercalli Modificada). 
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IX.1.7.4 CONCLUSÃO 

Do total de sismos ocorridos e registrados na região de estudo, muitos deles não foram 
instrumentados. Entretanto, com os dados disponíveis, é possível considerar, em média, uma 
baixa sismicidade natural na região, com intensidade sísmica entre IV e V MM. 

A intensidade sísmica entre IV e V MM, atribuída a essa região, corresponde a uma aceleração 
no terreno da ordem de 0,03 0,04 g e velocidade 2,5 cm/s (V MM). A intensidade sísmica é uma 
classificação dos efeitos causados pelas vibrações sísmicas, como sensações causadas nas 
pessoas, danos nas construções e mudanças permanentes no terreno. 

O sismo de intensidade IV é sentido por quase todos, produzindo vibrações parecidas com a da 
passagem de caminhões pesados. Janelas, louças e portas sacodem. Em relação ao sismo de 
intensidade V, as pessoas acordam; pequenos objetos tombam e caem das prateleiras. 
Venezianas e quadros movem-se. Objetos suspensos oscilam bastante. Podem ocorrer 
eventuais danos em construções comuns de má qualidade. 

De acordo com a tabela de zona sísmica do Uniform Building Code de 1971, de autoria da 
Resource Management Agency, Condado de Ventura, Califórnia, que regulamenta e controla o 
design, construção, qualidade dos materiais, uso e ocupação, localização e manutenção de 
todas as construções e estruturas dentro da citada jurisdição a fim de proteger os cidadãos, 
resguardar a vida, a saúde, a propriedade e o bem-estar público, grande número de capitais 
brasileiras está classificado como zonas de baixa sismicidade – zona sísmica 1 (um). 

A partir das informações compiladas, pode-se admitir que a sismicidade na região em estudo, do 
ponto de vista da engenharia civil é pouco significativa. Para estruturas civis equivalentes àquelas 
que serão executadas e que se encontram implantadas há algumas décadas na região, até o 
momento não há registros que reportem avarias significativas relacionadas aos eventos sísmicos 
catalogados. 

É possível considerar uma baixa sismicidade natural e pouca probabilidade de ocorrência de 
sismos induzidos decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Apesar de a área 
ser caracterizada por uma quantidade expressiva de falhas e diáclases, com rochas 
medianamente a extremamente fraturadas, os esforços verticais gerados pela sobrecarga do 
empreendimento não deverão conter energia suficiente para induzir sismos na área estudada. 

IX.1.8 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

IX.1.8.1 INTRODUÇÃO 

O diagnóstico dos Recursos Hídricos Superficiais permite avaliar o estado atual em que se 
encontram os corpos d’água das áreas de influência. Com base em relatórios existentes, 
principalmente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), e com os dados obtidos com a visita de campo, pode-se 
observar e avaliar o estado atual em que se encontram os corpos hídricos, especialmente 
aqueles que estarão mais próximos do empreendimento. 

IX.1.8.2 MÉTODO DE TRABALHO 

A avaliação dos recursos hídricos superficiais nas áreas de influência foi pautada em pesquisa a 
dados secundários constantes na bibliografia especializada, em publicações disponibilizadas por 
órgãos governamentais, entre outras fontes de consulta pertinentes ao tema, a partir das quais 
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foram descritas as principais características do ambiente passíveis de sofrerem interferências 
pelo empreendimento. 

O trabalho compreende uma contextualização geral das UGRHIs 6 e 7 e Nesse sentido, foram 
consultados, entre outros estudos, o Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista – UGRHI-7 (CBH-BS, 2018), o Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
(FABHAT, 2017), os registros de outorga do Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE 
(2018) e os relatórios técnicos da CETESB de qualidade das águas interiores (CETESB, 2018). 

IX.1.8.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A Área de Influência Indireta do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 
interceptam duas UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos): 6 – Alto Tietê e 
7 – Baixada Santista, conforme ilustrado na Figura IX.1.8.3-1. 

A UGRHI-6 (Alto Tietê) agrega os tributários das margens direita e esquerda dos rios Tietê e 
Pinheiros, drenando uma área de aproximadamente 5.851 km2. Os principais rios desta UGRHI 
são os rios Tietê, Pinheiros, Aricanduva, Juqueri, Paraitinga, Cotia, Biritiba-Mirim, entre outros. 

A UGRHI-7 (Baixada Santista) agrega os tributários das margens direita e esquerda do rio 
Cubatão, drenando uma área de aproximadamente 2.781 km2. Os principais rios desta UGRHI 
são os rios Cubatão, Itapanhaú, Aguapeú, entre outros. 
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- Imagem de Satélite ESRI DigitalGlobe 30/7/2017
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IX.1.8.3-1
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COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 

IX-105 

IX.1.8.3.1 Caracterização da UGRHI-06 – Alto Tietê 

De acordo com FABHAT (2017), a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BAT) corresponde à Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 06 e coincide em grande parte com a Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Abrange a porção leste do rio Tietê, delimitada por uma 
área de drenagem desde suas nascentes, na divisa dos municípios de Salesópolis e Paraibuna, 
seguindo a direção geral Leste-Oeste até atingir a Barragem de Rasgão, em Pirapora do Bom 
Jesus. 

Segundo a Lei nº 16.337, de 14 de dezembro de 2016, a UGRHI 06 possui uma área de 
drenagem de 5.868km². Já o Plano da Bacia do Alto Tietê (2017) estabelece uma área de 
5.775,12 km². Tal diferença decorre do fato de que o PBHAT utilizou a escala 1:50.000, com 
precisão muito maior do que os limites determinados na Lei (escala 1:1.000.000, muito menos 
detalhada e muito mais aproximada). 

O território abrangido pela BAT é delimitado: a norte pela UGRHI 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí); 
a oeste pelas UGRHIs 10 (Tietê/Sorocaba) e 11 (Ribeira do Iguape/Litoral Sul); a sul pelas 
UGRHIs 7 (Baixada Santista) e 3 (Litoral Norte); e, a leste pela UGRHI 2 (Paraíba do Sul), 
conforme apresentado na Figura 3. A BAT possui extensão máxima de 148,26km no sentido 
Leste-Oeste, orientação predominante das linhas de drenagem. 

Destacam-se, com base nas amplitudes das respectivas áreas de drenagem, no sentido de 
montante para jusante (FUSP, 2009): 

 Margem direita: rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima, Cabuçu de Baixo, e 
Juqueri; 

 Margem esquerda: Rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, Itaquera, Jacu, 
Aricanduva, Carapicuíba, Cotia e São João do Barueri, Tamanduateí e afluentes ribeirões 
Meninos e Couros, Pinheiros e afluentes córregos Pirajussara, Jaguaré, Aguas Espraiadas e 
Cordeiro. 

Os principais reservatórios existentes na bacia são: Billings, Guarapiranga, Pirapora, Graças, 
Cabuçu, Águas Claras, Tanque Grande, Paraitinga, Edgard de Souza, Ribeirão do Campo, Ponte 
Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Paiva Castro. Ao reservatório Paiva Castro afluem as 
águas da transposição dos reservatórios do Sistema Cantareira, situado na UGRHI-05 e Pedro 
Beicht. 

A BAT abriga importantes áreas de mananciais de abastecimento da RMSP: (i) APRM Alto Tietê 
Cabeceiras, que abriga os Sistemas Produtores Rio Claro e Alto Tietê; (ii) APRM Billings na qual 
se encontra o Sistema Produtor Rio Grande; (iii) APRM Guarapiranga que fornece vazões para 
o Sistema Produtor Guarapiranga; (iv) Manancial Cotia, que incorpora os sistemas Alto e Baixo 
Cotia; (v) Manancial Guaió, que fornece vazões à operação do Sistema Produtor Alto Tietê em 
períodos críticos; (vi) Cabuçu e (vii) Tanque Grande, que fornecem vazões complementares ao 
abastecimento do município de Guarulhos; e, (viii) APRM Alto Juquery, onde se encontra o 
reservatório Paiva Castro, integrante do Sistema Produtor Cantareira. 

A Bacia do Alto Tietê é dividida em seis sub-bacias, sendo elas (Figura IX.1.8.3.1-1):  

 Sub-Bacia do Cabeceiras (1.694 km²);  

 Sub-Bacia do Billings-Tamanduateí (1.025 km²);  
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 Sub-Bacia do Cotia-Guarapiranga (965 km²); 

 Sub-Bacia da Jusante Pinheiros Pirapora (569 km²); 

 Sub-Bacia do Penha-Pinheiros (1.019 km²); 

 Sub-Bacia do Juqueri-Cantareira (713 km²). 

Figura IX.1.8.3.1-1 - Mapa das sub-bacias que compõem a Bacia do Alto Tietê (BAT). 

 

Fonte: (CBHAT, 2009) 

Na sub-região Billings-Tamanduateí, onde está situada a AII do projeto, há o Sistema Billings 
projetado para atender primordialmente os interesses de geração de energia elétrica. O 
reservatório Billings recebe através de bombeamento as vazões oriundas da bacia do rio 
Pinheiros. Os reservatórios da Billings (compartimentos Pedreira e rio Grande) possuem uma 
capacidade de armazenamento útil equivalente de 1148,7hm³ (CBHAT, 2009). 
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Disponibilidade e Demanda 

Segundo FABHAT (2017), a situação da UGRHI 06 quanto à disponibilidade de acordo com o 
indicador de disponibilidade per capita em relação ao Qmédio (m3/hab.ano) é a pior do Estado. O 
Quadro Síntese com os indicadores de disponibilidade e os valores de referência está na Figura 
6. 

Quadro IX.1.8.3.1-1 – Quadro Síntese com as informações de disponibilidade e valores de referência – 

UGRHI-06. 

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 

Disponibilidade 
per capita - 

Vazão média em 
relação à 

população total 
(m3/hab.ano) 

132,72 131,70 130,68 129,82 128,97 

Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total: > 2500 m3/hab.ano (Boa); entre 1500 e 2500 
m3/hab.ano (Atenção); < 1500 m3/hab.ano (Crítica). 

Fonte: FABHAT (2017). 

O decréscimo anual, que não chega a 1% no período, corresponde ao aumento da população 
uma vez que a vazão de referência utilizada para determinação da disponibilidade - Qmédio - não 
sofre alteração. De acordo com o SEADE, a Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) do 
período 2007-2017 foi de 0,78% ao ano. Entre 2016 e 2017 houve um crescimento populacional 
na região de 135.716 habitantes. 

Em relação às outorgas, comparando o ano de 2016 com 2017, observa-se que a vazão 
outorgada de todos os usos sofreu aumento, alguns significativos, outros não. A Portaria DAEE 
nº 1630, de 30 de maio de 2017, alterou os procedimentos de outorga, com o objetivo de facilitar 
a obtenção das mesmas, o que pode justificar esse incremento na vazão outorgada. Na Quadro 
IX.1.8.3.1-2 está a evolução do número de outorgas da BAT. 

Quadro IX.1.8.3.1-2 – Número de captações por 1.000 km2 – UGRHI-06. 

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 

Captações 
Superficiais 

85,6 98,2 102,1 109,0 107,1 

Captações 
Subterrâneas 

593,8 618,5 666,1 735,9 814,0 

Fonte: FABHAT (2017). 

Nota-se que o número de captações subterrâneas é muito superior ao das superficiais o que 
implica em menores vazões por captação para as primeiras, pois a vazão subterrânea outorgada 
é menor que a superficial. Entre 2013 e 2017 o número de captações superficiais aumentou 
25,11% e as subterrâneas 37%. Uma vez que o crescimento da vazão total outorgada não 
acompanha o crescimento do número de outorgas pode-se dizer que há uma tendência de 
regularização de usos e/ou possivelmente uma revisão (para baixo) das vazões outorgadas 
anteriormente. 

A análise do banco de outorgas do DAAE no período 2013-2017 indica que o número de usos 
insignificantes classificados pelo órgão como ‘CADASTRO’, isto é, aqueles cuja vazão não 
ultrapassa 25 m³/dia para o caso de águas superficiais e 15 m³/dia para águas subterrâneas, 
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aumentou consideravelmente passando de 368 para 744 em 5 anos, o que corresponde a um 
aumento de 102%. De 2016 para 2017 houve um aumento de 20,5%. Usos outorgados, no banco 
de dados classificados como ‘PORTARIA’ aumentaram 28,7% no período de 5 anos. 

Esse aumento se deve principalmente ao aumento de usos classificados como ‘Solução 
Alternativa’ que no período de 5 anos cresceram cerca de 60%. Uma explicação para isso pode 
ser o fato de que após a crise hídrica de 2014 a população buscou fontes alternativas para 
garantir sua demanda. 

A sequência do Gráfico IX.1.8.3.1-1 ao Gráfico IX.1.8.3.1-4 apresenta uma correlação entre o 
número de usos e vazão média total para os tipos de usos. Considera-se ‘vazão média’ porque 
o número é obtido somando-se a vazão anual outorgada independentemente do número de 
meses nos quais se utiliza o recurso. Essa informação é importante principalmente para a 
avaliação da demanda rural que pode ser sazonal em alguns casos. Destaca-se a relevância da 
demanda superficial para o abastecimento público, o crescimento das demandas subterrâneas 
para indústria e solução alternativa entre 2016 e 2017 e a relevância da demanda para solução 
alternativa que é maior que a do uso rural e corresponde a 45% da demanda industrial. 

Gráfico IX.1.8.3.1-1 – Número de usos e vazão outorgada – Abastecimento Público – UGRHI-06. 

 

Fonte: FABHAT (2017). 
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Gráfico IX.1.8.3.1-2 – Número de usos e vazão outorgada – Indústria – UGRHI-06. 

 

Fonte: FABHAT (2017). 

 

Gráfico IX.1.8.3.1-3 – Número de usos e vazão outorgada – Rural – UGRHI-06. 

 

Fonte: FABHAT (2017). 
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Gráfico IX.1.8.3.1-4 – Número de usos e vazão outorgada – Solução Alternativa – UGRHI-06. 

 

Fonte: FABHAT (2017). 

O Quadro IX.1.8.3.1-3 que apresenta os dados dos indicadores de balanço hídrico da UGRHI, 
para o período 2013 – 2017. De acordo com os valores de referência, os resultados, 
especialmente quanto ao balanço hídrico superficial, podem ser considerados preocupantes por 
todo o período. 

Quadro IX.1.8.3.1-3 – Síntese das informações de balanço hídrico e valores de referência – UGRHI-06. 

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 

Vazão outorgada total em relação à Q95% (%) 162,5 170,2 171,1 179,0 185,6 

Vazão total em relação à 
vazão média 

(%) 

Desconsiderando a 
vazão 

"recebida" com a 
transposição: 

96,9 99,7 100,0 103,0 105,4 

Considerando a 
vazão "recebida" 

com a transposição: 
60,0 62,8 63,1 66,1 68,5 

Vazão outorgada superficial em relação à vazão 
mínima superficial (Q7,10) (%) 

233,1 244,7 244,7 255,7 255,8 

Vazão outorgada subterrânea em relação às reservas 
explotáveis (%) 

34,2 34,7 37,2 39,6 57,9 

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à disponibilidade Q95% 

Demanda superficial em relação à vazão mínima superficial Q7,10 

Demanda subterrânea em relação às reservas explotáveis 

< 30% (Boa) 30% a 50% (Atenção) > 50% Crítica 

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à disponibilidade Qmédio 

< 10% (Boa) 10% a 20% (Atenção) > 20% Crítica 

Fonte: FABHAT (2017). 
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IX.1.8.3.2 Caracterização da UGRHI-07 – Baixada Santista 

Segundo CBH-BS (2018), a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (BH-BS) drena uma área de 
2.818,40 km² e estende-se no eixo SO-NE por aproximadamente 160 km e uma largura entre 20 
e 40 km em média. A BH-BS compreende a região do estuário de Santos, São Vicente e Cubatão, 
as bacias do litoral norte em Guarujá e Bertioga, e as bacias do litoral centro-sul e sul em Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Limita-se a nordeste com a UGRHI 3 (Litoral Norte), a 
leste e sul com o Oceano Atlântico, a sudoeste com a UGRHI 11 (Rio Ribeira de Iguape e Litoral 
Sul), e ao norte e noroeste com a UGRHI 6 (Alto Tietê) (Figura IX.1.8.3.2-1). 

Figura IX.1.8.3.2-1 - Limite da UGRHI-07 destacando a rede hidrográfica, os pontos de monitoramento e os 

municípios. 

 

Fonte: CBH-BS (2018). 

Os rios de água doce são de domínio do Estado de São Paulo e as águas salgadas (marítimas) 
são de domínio da união. Quanto às águas salobras (rios ou braços de rios de água doce em 
confluência com a maré) ou mesmo às áreas estuarinas, não é certa sua dominialidade. 

Grosso modo, pode-se considerar como limites físicos a Serra do Mar e o Oceano Atlântico. 
Segundo Afonso (2006), a rede hidrográfica da Baixada Santista é constituída por rios pouco 
extensos que nascem na Serra do Mar e na Planície Litorânea (ou costeira) e deságuam no 
oceano em complexos estuarinos. Os estuários são áreas especiais influenciadas 
simultaneamente pelos rios e águas costeiras. A amplitude máxima pode chegar a 1.175 m, da 
serra ao nível do mar. O Quadro IX.1.8.3.2-1 mostra as 21 sub-bacias definidas para a UGRHI-
07, destacando que o projeto intercepta a Sub-UGRHI e Sub-bacia do Rio Cubatão. 
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Quadro IX.1.8.3.2-1 – Sub-UGRHIs e sub-bacias inseridas na UGRHI-07. 

Sub-UGRHI Sub-Bacia Nome 

Rio Branco e Rio 
Preto 

1 Praia do Uma 

2 Rio Pequerê 

3 Rio Preto do Sul 

4 Rio Itanhaém 

5 Rio Preto 

6 Rio Aguapeú 

7 Rio Branco 

Rio Cubatão 

8 Rio Boturoca 

9 Rio Cubatão 

10 Rio Piaçabuçu 

11 Ilha de São Vicente 

12 Rio Mogi 

13 Ilha de Santo Amaro 

14 Rio Cabuçu 

15 Rio Jurubatuba 

16 Rio Quilombo 

Rio Itapanhaú 

17 Rio Itapanhaú 

18 Rio Itatinga 

19 Rio dos Alhas 

20 Ribeirão Sertãozinho 

21 Rio Guaratuba 

Fonte: CBH-BS (2018). 

Disponibilidade e Demanda 

A disponibilidade de água per capta (Qmédio em relação à população total) vem diminuindo ao 
longo dos últimos anos, com redução de 4,1% entre 2011 e 2015, registrando em 2017, 2.743,45 
m3/hab (Quadro IX.1.8.3.2-2). por ano. Ainda assim, a disponibilidade hídrica na região de acordo 
com a classificação é boa, de acordo com o indicador estabelecido. Esta redução da 
disponibilidade de água per capita pode ser justificada pelo aumento da população nos 
municípios da Baixada Santista, em especial, segundo a Fundação SEADE, o município de 
Bertioga que apresenta a maior taxa de crescimento geométrico anual da RMBS. 
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Quadro IX.1.8.3.2-2 – Disponibilidade per capita anual - UGRHI-07. 

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 

Disponibilidade 
per capita - 

Vazão média em 
relação à 

população total 
(m3/hab.ano) 

2.852,29 2.823,19 2.794,24 2.768,77 2.743,45 

Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total: > 2500 m3/hab.ano (Boa); entre 1500 e 2500 
m3/hab.ano (Atenção); < 1500 m3/hab.ano (Crítica). 

Fonte: CBH-BS (2018). 

Ainda segundo CBH-BS (2018), a demanda de água superficial vem oscilando pouco nos últimos 
cinco anos, sendo registrado em 2017 20,83 m3/s. Nesse ano houve um aumento de 7% com 
relação à demanda de 2016, devido às novas outorgas. Cabe destacar que estes dados não 
refletem a maior pressão sobre o consumo ocasionado pela população flutuante oriunda da 
capital e interior do estado (Gráfico IX.1.8.3.2-1).  

Verifica-se também um aumento na demanda subterrânea devido às novas outorgas para 
captação de água subterrânea. Mesmo com esse aumento não reflete significativamente nas 
características hídricas da região, já que a demanda de água é quase toda superficial (99,78%). 

Gráfico IX.1.8.3.2-1 – Vazão outorgada de água – UGRHI-07. 

 

Fonte: CBH-BS (2018). 

Na bacia prevalece o uso urbano, que totaliza 53% do total, sendo o restante destinado ao 
consumo industrial, que se concentra no polo industrial de Cubatão (Gráfico IX.1.8.3.2-2). Dada 
à fraca atividade rural, o uso para esse fim é inexpressivo e com poucas perspectivas de 
alteração de cenário, sendo assim, ainda não causa pressão significativa na demanda de 
recursos hídricos na região. 
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Gráfico IX.1.8.3.2-2 – Vazão outorgada de água – Indicadores de tipo de uso de 

água – UGRHI-07. 

 

Fonte: CBH-BS (2018). 

A demanda de água total, superficial e subterrânea em relação à disponibilidade, ou seja, o 
balanço oscilou pouco ao longo do período 2013-2016. Dos quatro parâmetros indicados no   
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Quadro IX.1.8.3.2-3, a vazão outorgada subterrânea em relação às reservas explotáveis é aquela 
que apresenta o melhor resultado, isso devido ao fato que o uso de captação subterrânea é 
quase insignificante dada às características da bacia e a alta disponibilidade apresentada no 
indicador de águas subterrâneas, pelo fato de sua metodologia não considerar a influência salina 
no aquífero, um fator limitante para alguns de seus usos.  

A vazão outorgada total em relação à Q95% permaneceu no nível de “atenção” ao longo do período 
2013-2017. A situação que traz maior preocupação é a demanda superficial em relação ao Q7,10, 
que está no nível “crítico” principalmente nos mananciais da região central, onde se concentra a 
maior demanda urbana pela população residente e também a demanda industrial da UGRHI-07. 
Já a relação demanda x disponibilidade média encontra-se no patamar de “atenção”. Entretanto 
esse indicador não é uniforme na UGRHI. Devido ao consumo industrial que se concentra no 
município de Santos e Cubatão e também aonde ocorre o maior número de outorgas, é requerida 
uma maior atenção na concessão de novas outorgas nesses municípios, para que não conflitem 
com o abastecimento humano. 
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Quadro IX.1.8.3.2-3 – Síntese das informações de balanço hídrico e valores de referência – UGRHI-07. 

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 

Vazão outorgada total em relação à Q95% (%) 33,45 33,7 33,4 33,6 36,3 

Vazão total em relação à vazão média 

(%) 
12,5 12,6 12,5 12,6 13,6 

Vazão outorgada superficial em relação à vazão 
mínima superficial (Q7,10) (%) 

51,0 51,3 50,9 51,1 54,8 

Vazão outorgada subterrânea em relação às reservas 
explotáveis (%) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à disponibilidade Q95% 

Demanda superficial em relação à vazão mínima superficial Q7,10 

Demanda subterrânea em relação às reservas explotáveis 

< 30% (Boa) 30% a 50% (Atenção) > 50% Crítica 

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à disponibilidade Qmédio 

< 10% (Boa) 10% a 20% (Atenção) > 20% Crítica 

Fonte: CBH-BS (2018). 

IX.1.8.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Conforme apresentado anteriormente, a AID e ADA do Projeto de Reforço de Infraestrutura de 
Gás Baixada – RMSP intercepta a UGRHI-06 – Alto Tietê e 07 – Baixada Santista. As principais 
drenagens/corpos hídricos que tem interação com o projeto são apresentadas na Figura 
IX.1.8.4-1 e descritas abaixo: 

 Rio Cubatão - Circunda o estuário de Santos e deságua na mesma cidade através de vários 
canais de tipo déltico, inserido no mangue. O Rio Cubatão passa a banhar o município após 
receber, à margem esquerda, o Rio Pilões e a vazante da foz do Rio Passareúva pertencente 
ao Município de Cubatão. São afluentes da margem esquerda o Rio das Pedras e o Perequê; 
os quais descem a Serra do Mar. O Rio Capivari é considerado o principal afluente da 
margem direita. Possui interação com o projeto entre os kms 3 e 4, nas proximidades da 
Usina Hidrelétrica Henry Borden (Foto IX.1.8.4-1 a Foto IX.1.8.4-3); 

 Reservatório Rio das Pedras - Localiza-se no Rio das Pedras, no Alto da Serra do Mar, 
abrangendo área do município de São Bernardo do Campo. Foi construído no ano de 1926, 
com o objetivo de receber as águas provenientes do Reservatório Billings, através da 
Barragem Reguladora Billings-Pedras, para posterior geração de energia elétrica na Usina 
Henry Borden, em Cubatão. É nele que se encontram as três tomadas d'água dessa usina. 
Esse reservatório tem como principais afluentes o Rio das Pedras, Zanzalá, Ribeirão Fresco, 
além do canal de ligação Billings-Pedras. O traçado da dutovia intercepta esse reservatório 
entre os kms 6,5 e 10,5 (Foto IX.1.8.4-4 a Foto IX.1.8.4-6); 

 O Reservatório Rio Pequeno é um dos braços de água que compõe o maior reservatório de 
água da região metropolitana de São Paulo, a Represa Billings (SBC), localizada na porção 
Sudeste da região e que faz limite a oeste com a Bacia da Guarapiranga e, ao sul, com a 
Serra do Mar. Esse reservatório está compreendido na AID do projeto e margeia o duto em 
sua porção final, entre os kms 12 e 14,5 (Foto IX.1.8.4-7). 
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IX-119 

Foto IX.1.8.4-1 – Rio Cubatão, nas proximidades da Usina Hidrelétrica Henry Borden. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.8.4-2 – Rio Cubatão, na entrada da Usina 

Henry Borden. Ponto CM04. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 352.636 mE / 7.358.524 mN. 

 

Foto IX.1.8.4-3 – Rio Cubatão, na entrada da Usina 

Henry Borden. Ponto CM04. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 352.636 mE / 7.358.524 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.8.4-4 – Reservatório Rio das Pedras. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.8.4-5 – Reservatório Rio das Pedras, as 

margens da SP-148. Ponto CM12. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 350.677 mE / 7.360.889 mN. 

 

Foto IX.1.8.4-6 – Reservatório Rio das Pedras, as 

margens da SP-148. Ponto CM14. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 350.022 mE / 7.362.691 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.8.4-7 – Reservatório Rio Pequeno. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

No âmbito das Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – 
RMSP, realizou-se levantamento do número de outorgas para captação de águas superficiais 
existentes no cadastro do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE, 2018). 

Das 25 outorgas existentes para captação superficial, 24 foram concedidas para usuários 
industriais, sendo a captação realizada nos seguintes corpos hídricos: rios Pequeno, Cubatão, 
Perequê, Mogi e Piaçaguera e o córrego das Pedras. Conforme especializado na Figura 
IX.1.8.4-2, apenas 02 das 25 outorgas estão situadas na AID e ADA do projeto. 
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IX-125 

IX.1.8.5 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

IX.1.8.5.1 Introdução 

Os corpos hídricos são dinâmicos e complexos, funcionando como coletores naturais das 
paisagens e refletindo o uso e ocupação do solo de suas respectivas áreas de drenagem. Dessa 
forma, o diagnóstico da qualidade das águas superficiais fornece uma visão geral desse recurso, 
visando principalmente verificar sua situação anterior à implantação e operação do 
empreendimento. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos preconiza o enquadramento dos cursos d’água em 
classes de uso, ou seja, é o estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado ou mantido 
em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo e busca “assegurar às águas qualidade 
compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas” e a “diminuir os custos de 
combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes” (Art. 9º, lei nº 
9.433/97). Mais que uma simples classificação, esse enquadramento deve ser visto como um 
instrumento de planejamento, pois deve estar baseado não necessariamente no seu estado 
atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos nos corpos d’água 
para atender às necessidades estabelecidas pela comunidade (ANA, 2007). Para o Estado de 
São Paulo o enquadramento foi estabelecido pelo Decreto 10755/77 de acordo com a 
classificação dos corpos d’água propostas pelo Decreto 8468/76, segundo os usos 
preponderantes, variando da Classe 1 (mais nobre) até a Classe 4 (menos nobre). 

Vale ressaltar, ainda, que a CETESB desenvolve anualmente o Relatório de Qualidade das 
Águas Interiores do Estado de São Paulo, no qual apresenta os resultados da avaliação do 
monitoramento dos corpos d’água paulistas. Sua rede de águas superficiais possui 408 pontos 
de monitoramento localizados nos principais rios e córregos de todo o Estado, realizando 
análises químicas, físicas e biológicas. 

IX.1.8.5.2 Método de Trabalho 

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais, os corpos d’água serão classificados 
quanto ao enquadramento legal, destacando os de Classe Especial e de Classe 1, conforme 
legislação vigente. Serão apresentados dados de qualidade das águas das UGRHIs 06 e 07 em 
pontos compreendidos nos limites das Áreas de Influência Indireta (AII) Direta (AID) e 
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

IX.1.8.5.3 Enquadramento dos Corpos d’água 

A classificação das águas dos mananciais é regulamentada pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente através da Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo o Órgão Ambiental o responsável 
pelo monitoramento da qualidade destes mananciais. 

Pelo Decreto Estadual nº 10.755/77 os rios compreendidos nas UGRHIs interceptadas pelo 
empreendimento foram enquadrados conforme indicados no Quadro IX.1.8.5.3-1. 

. 
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Quadro IX.1.8.5.3-1 – Enquadramento dos corpos d’água. 

Corpos d’água 
Classificações segundo 
o Decreto Estadual nº 

10.755/77 

Rio Cubatão e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Pilões, no 
Município de Cubatão 

1 

Rio Moji e todos os seus afluentes até a confluência com o Córrego do Bugre, no 
Município de Cubatão 

1 

Rio Pilões e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Cubatão, no 
Município de Cubatão 

1 

Represa Billings, braço dos Rio Bororé, Taquacetuba, Pedra Branca e Capivari e 
todos os seus afluentes a montante do primeiro cruzamento com a linha de alta 

tensão da Light, nos Municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo 
1 

Represa Billings, braço do Rio Pequeno e todos os seus afluentes a montante do 
cruzamento com a Via Anchieta, no Município de São Bernardo do Campo 

1 

Rio Cubatão desde o ponto de captação de água para abastecimento até a foz, 
no Município de Cubatão 

3 

Fonte: Decreto Estadual nº 10.755/77. 

IX.1.8.5.4 Índice de Qualidade das Águas 

Para a determinação da qualidade das águas, a CETESB controla pontos de monitoramento em 
setores estratégicos dos principais rios das bacias. Para tanto, foram criados índices específicos, 
a saber: 

 IQA - Índice de Qualidade das Águas, que incorpora nove parâmetros considerados 
relevantes para a qualidade das águas (oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total 
e turbidez), tendo como fator determinante a utilização das águas para o abastecimento 
público. Para o cálculo do IQA, são consideradas variáveis de qualidade que indicam o 
lançamento de efluentes sanitários para o corpo d’água, fornecendo uma visão geral sobre 
as condições de qualidade das águas superficiais; 

 IAP – Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público, para 
indicar as condições de qualidade das águas para fins de abastecimento público. Além das 
variáveis consideradas no IQA, são avaliadas as substâncias tóxicas e as variáveis que 
afetam a qualidade organoléptica da água; 

 IVA – Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática, utilizado para 
avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, incluindo no seu cálculo as 
variáveis essenciais para os organismos aquáticos (Oxigênio Dissolvido, pH e Toxicidade por 
meio de ensaio ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia), as substâncias tóxicas e o grau de 
trofia. O cálculo do IVA é priorizado em pontos que estão enquadrados em classes que 
preveem a proteção da vida aquática excluindo-se, assim, os corpos hídricos Classe 04 
(CONAMA 357/05); 

No Quadro IX.1.8.5.4-1 estão resumidas as informações sobre os índices de qualidade utilizados 
por tipo de rede de monitoramento, incluindo as variáveis de qualidade utilizadas para o cálculo 
dos respectivos índices e sua principal finalidade. 
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Quadro IX.1.8.5.4-1 – Índices de qualidade, sua finalidade e composição 

Índice de 
Qualidade 

Principal 
Finalidade 

Variáveis que compõem os índices 

IQA 
Diluição de efluentes 

(principalmente 
doméstico) 

Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 
Escherichia coli/Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo 

Total, Sólidos Totais e Turbidez. 

IAP 
Abastecimento 

Público 

Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 
Escherichia coli, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais, Turbidez, 

Ferro, Manganês, Alumínio, Cobre, Zinco, Potencial de Formação de 
Trihalometanos, Número de Células de Cianobactérias (Ambiente 

Lêntico), Cádmio, Chumbo, Cromo Total, Mercúrio e Níquel. 

IVA 
Proteção da vida 

aquática 

Oxigênio Dissolvido, pH, Ensaio Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia, 
Cobre, Zinco, Chumbo, Cromo, Mercúrio, Níquel, Cádmio, Surfactantes, 

Clorofila a e Fósforo Total. 

Fonte: (CETESB, 2018). 

Na Área de Influência Indireta do empreendimento foram encontrados 07 pontos de 
monitoramento, sendo que dois deles interceptam a AID a ADA do empreendimento. O Quadro 
IX.1.8.5.4-2 contém a descrição dos pontos de amostragem e a Figura IX.1.8.5.4-1 apresenta o 
mapa esquemático contendo a localização destes. 

Quadro IX.1.8.5.4-2 – Caraterísticas dos pontos de amostragem da CETESB situados dentro das áreas de 

influência do empreendimento. 

Corpo Hídrico 
Código 

CETESB 
Local de Amostragem Município 

Coordenadas UTM Datum 
Sirgas 2000 Zona 23K 

Eastings 
(mE) 

Northings 
(mN) 

Reservatório 
Billings 

BILL02900 
Próximo à barragem reguladora 

Billings-Pedras (Summit 
Control) 

São 
Bernardo do 

Campo 
344858 7365114 

Braço do Rio 
Pequeno 

BIRP00500 

No braço do rio Pequeno, a 
aproximadamente 2km à 

montante da Rodovia Caminhos 
do Mar 

São 
Bernardo do 

Campo 
350176 7368124 

Canal de Fuga II 
da UHE Henry 

Borden 
CFUG02900 

Canal de fuga II da Usina 
Hidroelétrica Henry Borden, na 

saída da turbina da Usina 
Externa. 

Cubatão 352113 7358669 

Rio Cubatão 

CUBA02700 
Na ponte Preta, em frente à 

antiga Est. de Trat. de Água do 
Rio Cubatão 

Cubatão 351843 7357374 

CUBA03900 
Na ponte Preta, em frente à 

antiga Est. de Trat. de Água do 
Rio Cubatão 

Cubatão 356080 7358032 

Rio Perequê PERE02900 
No Rio Perequê, junto a 
captação da Carbocloro. 

Cubatão 355639 7359627 

Rio Piaçaguera PIAC02700 

Ponte localizada na USIMINAS, 
continuação da antiga Rua 3, 

Vila Parisi, 300m jusante 
Adubos Trevo. 

Cubatão 358202 7360853 

Fonte: (CETESB, 2018). 
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IX.1.8.5.4.1 IQA – Índice de Qualidade de Água 

Os resultados do IQA medidos para esses pontos, entre 2012 e 2017, são apresentados no 
Quadro IX.1.8.5.4.1-1, onde se pode observar que a maioria dos pontos apresentou índices 
ótimos ou bons, com exceção do rio Piaçaguera, que apresentou índices regulares em todo o 
período de análise.  

Quadro IX.1.8.5.4.1-1 – Resultado de IQA para os pontos de monitoramento (2012-2017). 

Pontos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BILL02900 84 81 82 84 77 83 

BIRP00500    85 88 85 

CFUG02900 82 83 80 78 77 80 

CUBA02700 68 72 72 68 68 72 

CUBA03900 59 61 59 55 57 59 

PERE02900 64 73 70 69 70 69 

PIAC02700 38 41 37 38 40 38 

 

Fonte: (CETESB, 2018). 

IX.1.8.5.4.2 IVA – Índice de qualidade de água para proteção da Vida Aquática 

O IVA apresentou uma grande variabilidade em todos os corpos hídricos monitorados, com 
índices que variaram de ótimo a péssimo. Os valores de IVA mais altos foram medidos em pontos 
do rio Cubatão e Perequê enquanto que os mais baixos foram medidos nos pontos do 
Reservatório Billings e do Rio Piaçaguera (Quadro IX.1.8.5.4.2-1). 

Quadro IX.1.8.5.4.2-1 – Resultado de IVA para os pontos de monitoramento (2012-2017). 

Pontos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BILL02900 5,0 5,2 5,2 5,1 4,9 4,4 

BIRP00500    4,7 3,3 3,8 

CFUG02900 6,2 6,2 5,6 5,7 4,5 4,5 

CUBA02700 2,6 2,3 2,8 2,3 2,7 3,3 

CUBA03900  5,6 5,3 6,3 4,3 4,5 

PERE02900 2,9 2,3 2,6 2,3 2,5 2,4 

PIAC02700 6,2 7,1 8,9 9,2 5,7 7,9 

 

Fonte: (CETESB, 2018). 

IX.1.8.5.4.3 IAP – Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público 

Quanto à água para abastecimento público, apenas três pontos foram avaliados, variando de 
bom a regular, com destaque para o ponto do rio Cubatão, que apresentou IAP bom em todo o 
período de análise (Quadro IX.1.8.5.4.3-1). 

Legenda: Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Legenda: Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Página: 366



COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 
 

IX-132 

Quadro IX.1.8.5.4.3-1 – Resultado de IAP para os pontos de monitoramento (2012-2017). 

Pontos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BIRP00500    40 62 48 

CFUG02900 42 51 47 42 46 59 

CUBA02700 67 71 55 55 55 72 

 

Fonte: (CETESB, 2018). 

IX.1.8.6 CONCLUSÃO 

As Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 
interceptam duas UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos): 6 – Alto Tietê e 
7 – Baixada Santista e dentre os principais drenagens/corpos hídricos interceptados, destacam-
se o rio Cubatão e os reservatórios do Rio das Pedras e Rio Pequeno. 

Os corpos d´água inseridos nas Áreas de Influência do empreendimento possuem, em sua 
maioria, Classes 1 e 3, segundo o Decreto Estadual n° 10.755/77. Considerando a abrangência 
do monitoramento de águas interiores realizado pela CETESB, sete pontos contemplam a AII, 
AID e ADA do empreendimento. Os resultados do monitoramento, no período 2012-2017, para 
os índices de IQA e IAP indicam águas de boa qualidade em sua maioria. Os valores de IVA 
indicam, de uma forma geral, uma deterioração da qualidade das águas para a proteção da vida 
aquática, tendo em vista a grande variabilidade dos valores obtidos. 

IX.1.9 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

IX.1.9.1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a compreensão das 
características litológicas, estratigráficas e estruturais dos solos, sedimentos e rochas está 
diretamente relacionada com o entendimento do processo de infiltração de água no subsolo, a 
forma como as unidades geológicas armazenam e transmitem a água subterrânea e as 
influências nos seus aspectos relativos à quantidade e qualidade.  

Portanto, a ocorrência, o modo de armazenamento e a circulação dos recursos hídricos 
subterrâneos estão diretamente atrelados às características litológicas e estruturais das 
unidades geológicas existentes, as quais determinam o potencial hídrico de um determinado 
aquífero. Dessa forma, o presente item visa elaborar uma caracterização hidrogeológica das 
Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP, definidas 
anteriormente. 

IX.1.9.2 MÉTODO DE TRABALHO 

Para a caracterização da Hidrogeologia da região, foram utilizados dados do diagnóstico dos 
sistemas aquíferos regionais, incidentes nas Áreas de Influências do empreendimento, tendo 
como base as informações presentes na bibliografia disponível, com destaque para os trabalhos 
do DAEE - Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo: escala 1:1.000.000 (DAEE, 
2005). 

Legenda: Ótima Boa Regular Ruim Péssima 
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IX.1.9.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A água subterrânea distribui-se nos diferentes aquíferos presentes no Estado de São Paulo, 
distintos por suas características hidrogeológicas como, por exemplo, tipo de rocha e forma de 
circulação da água, as quais se refletem na sua produtividade. No Estado de São Paulo, 
reuniram-se os aquíferos em dois grandes grupos: os Aquíferos Sedimentares e os Fraturados. 

O grupo dos Aquíferos Sedimentares reúne aqueles constituídos por sedimentos depositados 
pela ação dos rios, vento e mar, onde a água circula pelos poros existentes entre os grãos 
minerais. No Estado de São Paulo, destacam-se, pela capacidade de produção de água 
subterrânea, os Aquíferos Guarani, Bauru, Taubaté, São Paulo e Tubarão. 

O grupo dos Aquíferos Fraturados reúne aqueles formados por rochas ígneas e metamórfcas. 
As rochas ígneas formaram-se pelo resfriamento do magma, sendo o granito a mais comum. Os 
gnaisses, xistos, quartzitos e metacalcários são exemplos de rochas metamórfcas, geradas 
quando rochas ígneas ou sedimentares foram submetidas a mudanças significativas de 
temperatura e pressão. Como são rochas maciças e compactas, que não apresentam espaços 
vazios entre os minerais que as compõem, a água circula nas fraturas formadas durante e após 
o resfriamento da lava ou posteriormente à formação da rocha, decorrentes dos esforços gerados 
na movimentação de placas tectônicas. No Estado de São Paulo, destacam-se o Aquífero Serra 
Geral e o Aquífero Cristalino. Incluem-se, também, neste grupo, as rochas carbonáticas, como 
calcário e mármore, de porosidade cárstica, onde as fraturas são alargadas, formando cavidades 
e cavernas em razão da percolação de água, que dissolve lentamente os minerais constituintes 
da rocha. 

Embora os aquíferos geralmente representem unidades de dimensão regional, não 
necessariamente apresentam características geológicas e hidrológicas homogêneas por toda a 
sua extensão. Podem apresentar variações no tamanho dos grãos, na quantidade e tipo de poros 
da rocha, e em outras propriedades em geral. 

A Figura IX.1.9.3-1, baseada no Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo: escala 
1:1.000.000 (DAEE, 2005), apresenta os aquíferos existentes nas Áreas de Influência do projeto. 
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IX.1.9.3.1 Aquífero Litorâneo 

Segundo IRITANI e EZAKI (2009), o Aquífero Litorâneo é um aquífero sedimentar, de extensão 
limitada, que se estende ao longo da costa paulista, desde a região de Cananéia, ao sul, até 
Caraguatatuba e Ubatuba, ao norte. 

Este aquífero abrange uma área de formato irregular, distribuída em 4.600 km2, ocupando uma 
faixa estreita, com largura variável, de poucos quilômetros, em bolsões isolados no litoral norte, 
até 70 km nas planícies do rio Ribeira de Iguape. Sua área de ocorrência é, por vezes, 
segmentada por ocorrências esporádicas do Aquífero Cristalino. 

Formado há menos de 2 milhões de anos, este aquífero é composto por sedimentos de planície 
litorânea, variados e intercalados, que ocorrem como: arenitos, siltitos e conglomerados 
depositados em ambiente fluvial, existente somente na região de Ribeira de Iguape; areias com 
camadas de argila depositadas em ambiente marinho; areias e argilas depositadas em ambiente 
continental; e areias litorâneas, areias e argilas de mangue, pântanos, flúvio-lagunares ou de 
baías. 

As espessuras são muito variáveis, desde poucos metros até mais de 167 m, como em Ilha 
Comprida, no sul do Estado de São Paulo (DAEE 1979). Não há muitas informações sobre este 
aquífero e a maior parte dos poços tubulares está concentrada entre Santos e Iguape. 

A produtividade deste aquífero é baixa, com vazões sustentáveis recomendadas inferiores a 10 
m3/h por poço. Apenas na região entre Peruíbe e São Vicente a vazão sustentável pode chegar 
a 20 m3/h por poço (Takahashi 2005 in DAEE/IG/IPT/CPRM 2005). Apesar da baixa 
produtividade, o aquífero litorâneo contribui na complementação do abastecimento de cidades 
como Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém e Iguape. 

A direção de fluxo da água subterrânea é, em geral, para os rios de grande porte da região 
litorânea, como os rios Ribeira de Iguape, Una, Preto e Itapanhaú e, também, para o oceano. 

Neste sistema é preciso controlar a explotação, pois o bombeamento excessivo dos poços pode 
inverter o fluxo da água subterrânea, causando avanço da cunha de água salgada do mar para 
dentro do aquífero. Este fenômeno é conhecido como intrusão salina e pode afetar diretamente 
a qualidade da água subterrânea. Na água de alguns poços da região de Santos-Cubatão já é 
observado um aumento do teor de sal (Takahashi 2005 in DAEE/IG/IPT/CPRM 2005). 

IX.1.9.3.2 Aquífero Pré-Cambriano 

Segundo IRITANI e EZAKI (2009), o Cristalino é um aquífero fraturado e de extensão regional, 
formado há mais de 550 milhões de anos e composto pelas rochas mais antigas do Estado de 
São Paulo. Aflora na porção leste do território paulista, abrangendo parte da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Os poços que o exploram estão concentrados nesta parte aflorante, com comportamento de 
aquífero livre. Estes poços atingem, em geral, 100 a 150 metros de profundidade, uma vez que 
a ocorrência de fraturas abertas ao fluxo da água tende, na maioria dos casos, a diminuir em 
níveis mais profundos. 

O Aquífero Cristalino é composto por rochas de origem ígnea e metamórfica que se estendem 
para o oeste do Estado, abaixo da Bacia Sedimentar do Paraná, a grandes profundidades, o que 
impossibilita sua utilização. Constituem, portanto, o embasamento sobre o qual os aquíferos 
sedimentares se depositaram. 
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As fendas mais favoráveis ao armazenamento e ao fluxo da água subterrânea são as fraturas 
geradas posteriormente à formação das rochas, resultado dos esforços tectônicos que atuaram 
na crosta terrestre, como, por exemplo, a separação dos continentes e a formação da Serra do 
Mar. 

De acordo com o tipo de porosidade fissural que se desenvolve nas rochas, o Cristalino é dividido 
em duas unidades: Pré-Cambriano e Cárstico, sendo que apenas o primeiro ocorre nas Áreas 
de Influência do empreendimento. 

O Aquífero Pré-Cambriano apresenta porosidade fissural representada apenas por fraturas na 
rocha. Esta unidade é predominante e ocupa a maior área de ocorrência, abrangendo o norte, 
nordeste e sudeste do Estado de São Paulo. Sua produtividade é baixa e bastante variável, 
estando condicionada à presença de fraturas abertas. A vazão média dos poços é em torno de 
5 m3/h (equivalente a 5.000 litros por hora), mas é comum encontrar poços próximos com vazões 
muito diferentes devido à variação no número, tipo, abertura e conexão das fraturas. Fernandes 
et al. (2005 in DAEE/IG/IPT/CPRM 2005) definiram vazões prováveis nesta unidade, variando 
de 1 a 23 m3/h. 

A água do Aquífero Cristalino apresenta boa qualidade para consumo humano e outros usos em 
geral. Deve-se, no entanto, dar especial atenção à proteção de qualidade das águas da unidade 
Pré-Cambriana, por ocorrer como aquífero livre em áreas populosas e industrializadas, como na 
Região Metropolitana de São Paulo. Nessas áreas, apesar da baixa e irregular produtividade do 
aquífero, é utilizado para abastecimento complementar de pequenas comunidades, assim como 
para uso industrial, permitindo o desenvolvimento da região, apesar da limitação da oferta de 
água superficial com qualidade. 

IX.1.9.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Utilizando como referência a Figura IX.1.9.3-1, gerada a partir do Mapa de Águas Subterrâneas 
do Estado de São Paulo (DAEE, 2005), foram obtidos os dados sobre a hidrogeologia da AID e 
ADA. Segundo este mapa, conclui-se que na AID e ADA do Projeto de Reforço de Infraestrutura 
de Gás Baixada – RMSP também apresenta como principais aquíferos o Litorâneo, na região de 
planície (kms 0 a 3,5) e o Pré-Cambriano (região da escarpa da Serra do Mar) e Planalto (kms 
3,5 a 14,5). 

No âmbito das Áreas de Influência do Projeto realizou-se levantamento do número de outorgas 
para captação de águas subterrâneas existentes no cadastro do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE, 2018). Das 91 outorgas existentes para 
captação subterrânea, 72 compreendem captação no aquífero pré-cambriano e 19 no litorâneo.  

Os principais usuários das outorgas concedidas são a indústria (68 outorgas), Concessionárias 
de Abastecimento Público (07 outorgas) e o Uso Rural (03 outorgas). Conforme especializado 
na Figura IX.1.9.4-1, todas as outorgas estão situadas na AII do projeto. 
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IX.1.9.5 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

IX.1.9.5.1 Introdução 

A qualidade das águas subterrâneas é um item que permite a análise atual das condições das 
águas subterrâneas em determinada localização. Anualmente a CETESB divulga dados sobre a 
qualidade das águas subterrâneas do estado de São Paulo. Estes dados serão utilizados para 
balizamento do estado atual das águas nas áreas de influência do empreendimento. E assim 
permite que se avalie a influência da instalação e operação do empreendimento no quesito 
qualidade das águas subterrâneas. 

IX.1.9.5.2 Método de Trabalho 

Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas foram utilizados dados do relatório 
de monitoramento da Qualidade de Águas Subterrâneas da CETESB para o período de 2013-
2015 (CETESB, 2016) já que estes dados permitem uma análise regional da área. 

IX.1.9.5.3 Áreas de Influência Indireta (AII), Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) 

Segundo a (CETESB, 2016) são monitorados 28 pontos na UGRHI-06 e 13 pontos na UGRHI-
07. Desses pontos, apenas um encontra-se nos limites da AII, AID e ADA do Empreendimento, 
cujas características são apresentadas no Quadro IX.1.9.5.3-1 e na Figura IX.1.9.5.3-1. 

Quadro IX.1.9.5.3-1 – Características do ponto de monitoramento de águas subterrâneas. 

UGRHI Ponto Município 

Coordenadas UTM 
Datum Sirgas 2000 

Zona 23K Aquífero 
Profundidade 
de Captação 

(m) 

Nível 
estático 

(m) Eastings 
(mE) 

Northings 
(mN) 

Alto Tietê 

(UGRHI 16) 
PC0301P 

São 
Bernardo do 

Campo 
346.897 7.368.712 

Pré-
Cambriano 

51 a 208 2 

Fonte: (CETESB, 2016). 
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Os parâmetros analisados para caracterização química e avaliação da qualidade da água 
subterrânea para esses pontos foram: 

 Parâmetros Físicos: temperatura da água e do ar, sólidos dissolvidos totais e sólidos totais. 

 Parâmetros Químicos: pH, alcalinidade bicarbonato, alcalinidade carbonato, alcalinidade 
hidróxido, condutividade elétrica, dureza total, nitrogênio nitrato, nitrogênio nitrito, nitrogênio 
amoniacal total, nitrogênio kjeldhal total, carbono orgânico dissolvido, cloreto, fluoreto, sulfato 
e as concentrações totais de alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, cálcio, 
chumbo, cobalto, cobre, crômio, crômio hexavalente, estanho, estrôncio, ferro, lítio, 
magnésio, manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, potássio, prata, selênio, sódio, titânio, 
urânio, vanádio e zinco. 

 Pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, herbicidas fenioxiácidos clorados, 
bem como metolacloro, molinato, pendimetalina e propanil. 

 Parâmetros Microbiológicos: bactérias heterotróficas, Escherichia coli, coliformes totais e 
bacteriófagos F-específicos. 

 Atividade estrogênica. 

Os resultados foram comparados com os Valores de Referência de Qualidade para águas 
subterrâneas publicados no Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas 2004–2006, para 
cada um dos sistemas aquíferos do estado de São Paulo. No ponto em questão foram 
observadas as seguintes desconformidades no período em análise (Quadro IX.1.9.5.3-2) 

Quadro IX.1.9.5.3-2 – Desconformidades encontradas durante o período em análise (2013-2016). 

Ponto Município Parâmetro 
Valor Máximo 

Permitido 
Amostra 

Resultado 
Desconforme 

PC0301P 
São Bernardo do 

Campo 

Ferro 300 μg L-1 
abr-13 518 μg L-1 

out-15 674 μg L-1 

Manganês 100 μg L-1 

abr-13 141 μg L-1 

out-14 161 μg L-1 

abr-15 111 μg L-1 

Bactérias 
Heterotróficas 

500 UFC mL-1 
abr-13 720 μg L-1 

out-13 1100 μg L-1 

Fonte: (CETESB, 2016). 

IX.1.9.5.4 Enquadramento Legal 

Segundo o Artigo 12 da Resolução CONAMA n°396/2008, os parâmetros a serem selecionados 
para subsidiar a proposta de enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser 
escolhidos em função dos usos preponderantes, das características hidrogeológicas, 
hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão 
competente, sendo considerados, no mínimo, Sólidos Totais Dissolvidos, nitrato e coliformes 
termotolerantes. Os Valores de Referência de Qualidade (VRQ) desses parâmetros, para cada 
classe de enquadramento, são apresentados no Quadro IX.1.9.5.4-1. 
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Quadro IX.1.9.5.4-1 – Padrões por classe para enquadramento legal. 

Parâmetro 

Padrões por classe – concentração (µg. L-1) 

Classes 1 e 2 (VRQ) Classe 3 Classe 4 

Sólidos Totais Dissolvidos 

Se VRQ<1.000.000 
Classe 1 

1.000.000 1.000.000 
Se VRQ>1.000.000 

Classe 2 

Coliformes Termotolerantes Ausentes em 100 ml 
Ausentes em 

100 ml 
4000 em 100 ml 

Nitrato (expresso em N) 

Se VRQ<10.000 Classe 1 

10.000 90.000 Se VRQ> 10.000 Classe 
2 

Fonte: (CONAMA, 2008). 

Considerando os resultados do Ponto PC0301P (CETESB, 2016), pertencente à rede de 
monitoramento da CETESB, obteve-se um enquadramento de Classe 1 ao longo do período em 
estudo (2013-2015) (Quadro IX.1.9.5.4-2). 

Quadro IX.1.9.5.4-2 – Resultados para o ponto PC0301P (2013-2015). 

Campanha 

Sólidos Totais 
Dissolvidos 

(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

(NPM/100 mL) 

Nitrato (expresso em 
N) 

(mg/L) 

2013 (Campanha 1) 170 0 1 

2013 (Campanha 2) 146 0 1 

2014 (Campanha 1) < 100 0 1 

2014 (Campanha 2) < 100 0 1 

2015 (Campanha 1) 150 0 1 

2015 (Campanha 2) < 100 0 1 

Fonte: (CETESB, 2016). 

IX.1.9.5.5 Vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos 

Os componentes da vulnerabilidade natural de um aquífero não são diretamente mensuráveis, 
mas, sim, determinados por meio de combinações de inúmeros fatores, entre os quais, a 
condição do aquífero, as características dos estratos acima da zona saturada e a profundidade 
do nível de água (CETESB, 1997). 

O Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas do Estado de 
São Paulo (IG/CETESB/DAEE, 1997) utilizou, através de um método empírico, dados dos três 
fatores, definindo-se os índices relativos de vulnerabilidade natural dos aquíferos. A gradação se 
estendeu de índice Baixo, Médio e Alto, subdivididos em dois sub-níveis (alto e baixo). 
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Nas Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP, 
conforme Figura IX.1.9.5.5-1, observa-se que não foi possível definir um índice de 
vulnerabilidade e risco de poluição das águas subterrâneas a partir da fonte consultada. 
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Figura IX.1.9.5.5-1 – Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas. 
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IX.1.9.6 CONCLUSÃO 

As Áreas de Influência Indireta do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 
interceptam dois sistemas aquíferos: Litorâneo, na região da Baixada Santista; e Pré-Cambriano, 
na escarpa da Serra do Mar e Planalto Paulistano. 

Dos pontos da rede de monitoramento da CETESB para as UGRHIs 06 e 07, apenas um 
intercepta as Áreas de Influência do Projeto. Os resultados do monitoramento no período 2013-
2015 apresentaram desconformidades nos parâmetros ferro, manganês e bactérias 
heterotróficas. Ainda assim, esse ponto pode ser enquadrado como Classe 1, a partir dos 
critérios da Resolução CONAMA n°396/2008. 

IX.1.10 ÁREAS CONTAMINADAS 

IX.1.10.1 INTRODUÇÃO 

Este item apresenta os resultados obtidos a partir dos trabalhos de avaliação ambiental 
preliminar na área pretendida para a instalação do empreendimento. O objetivo central desta 
avaliação ambiental preliminar é a identificação de Áreas Potenciais (AP), Suspeitas (AS), 
Contaminadas (AC) onde será implantado o empreendimento por meio da avaliação das práticas 
de utilização do solo adotadas e do histórico ambiental do referido terreno até o momento. 

As atividades, portanto, que deram origem a este estudo englobaram o levantamento de 
informações sobre possíveis fontes potenciais de contaminação, com o objetivo de subsidiar o 
desenvolvimento das próximas etapas de gerenciamento ambiental da área, com foco nos 
aspectos relacionados às eventuais contaminações de solo e água subterrânea. 

Nesse contexto foi pesquisada e documentada a existência de evidências ou fatos que tenham 
permitido suspeitar ou confirmar sobre a presença de contaminação na propriedade e em seus 
vizinhos mais próximos, com o intuito de classificar tais áreas de acordo com os enquadramentos 
mencionados (AP, AS e AC). De acordo com a CETESB, a avaliação preliminar tem como 
premissa constatar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de 
contaminação na área sob avaliação, por meio do levantamento de informações disponíveis 
sobre o uso atual e pretérito da área.  

As principais referências técnicas adotadas para condução dos trabalhos de campo e escritório 
desta avaliação preliminar foram: 

 Decisão de Diretoria n° 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017; 

 Norma ABNT NBR 15.515-1 – “Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 1: 
Avaliação preliminar” (2007 - versão corrigida em 2011). 

O cadastro das Áreas Contaminadas (AC) no entorno da área de interesse foi realizado através 
de consultas à CETESB utilizando o endereço eletrônico 
http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/relacao-de-areas-contaminadas/. Já para a 
identificação de Áreas Potenciais (AP) e Suspeitas (AS) de contaminação, tanto no terreno como 
nos vizinhos do terreno, recorreu-se às inspeções de campo. 

IX.1.10.2 MÉTODO DE TRABALHO 

Segundo (CETESB, 2017), a etapa de Avaliação Preliminar tem como objetivo caracterizar as 
atividades desenvolvidas e em desenvolvimento na área sob avaliação, identificar as áreas fonte 
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e as fontes potenciais de contaminação (ou mesmo fontes primárias de contaminação) e 
constatar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação, 
embasando sua classificação e orientando a execução das demais etapas do processo de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 

Para a execução da etapa de Avaliação Preliminar o Responsável Legal deverá designar 
Responsável Técnico que deverá executar as seguintes atividades, listadas abaixo e ilustradas 
na Figura IX.1.10.2-1: 

Figura IX.1.10.2-1 – Atividades da Avaliação Preliminar de Passivo de Solo e Águas Subterrâneas. 

 
Fonte: Adaptado de (CETESB, 2017). 

 Localização e acesso de cada área, com croquis regional e local. 

 Descrição sucinta dos aspectos principais do meio-físico (geologia, clima, hidrografia, 
geomorfologia e hidrogeologia) obtida de levantamento de dados secundários. 

 Levantamento do uso e ocupação do entorno e caracterização em imagem dos aspectos 
mais significativos do uso atual. 

 Levantamento, no Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, de eventuais áreas 
próximas contaminadas e em fase de reabilitação. 

 Levantamento no cadastro do DAEE de poços tubulares profundos instalados e licenciados, 
próximos à área em investigação. 

 Levantamento do histórico de uso e ocupação da área, incluindo entrevistas com eventuais 
antigos moradores/funcionários, análise da escritura e registro do imóvel, análise de fotos 
aéreas temporais e imagens de satélite. 

 Realização de visita de inspeção a área e ao seu entorno, com identificação dos eventuais 
locais suspeitos de contaminação (solo e águas do lençol freático). 

Depois de levantadas e analisadas as informações e documentos resgatados, realiza-se a 
classificação da área quanto a sua situação, conforme Figura IX.1.10.2-2. 

Relatório de 
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Coleta de 
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Existentes

Estudo 
Histórico

Estudo sobre 
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Figura IX.1.10.2-2 – Classificação da área quanto à sua situação. 

 
Fonte: Adaptado de (CETESB, 2017). 

Por fim, tem-se o corpo do relatório final referente a esta etapa de Avaliação Preliminar, com a 
definição do Modelo Conceitual Inicial da Área (MCA 1) (Figura IX.1.10.2-3), conclusão e 
recomendações em função dos resultados obtidos e definição dos trabalhos a serem realizados 
na próxima etapa de Investigação Confirmatória (identificação dos locais suspeitos e parâmetros 
a serem investigados). 

Figura IX.1.10.2-3 – Definição do Modelo Conceitual da Área (MCA 1). 

 
Fonte: Adaptado de (CETESB, 2017). 

IX.1.10.3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Para a Avaliação Preliminar, considerou-se como áreas de interesse aquelas definidas dentro de 
um raio de 500 metros do entorno do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – 
RMSP, correspondendo, portanto, à AID do projeto. 

IX.1.10.4 CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO 

As características do meio físico são apresentadas neste capítulo, nos itens a seguir: 

Áreas Suspeitas de 
Contaminação (AS)

• Aquelas nas quais foram 
observados quaisquer 

indícios visuais de 
contaminação, como por 

exemplo, a constatação de 
descarte de resíduos sólidos 

diretamente no solo.

Áreas Contaminadas sob 
Investigação (AI)

• Refere-se à área, terreno, 
local, instalação,  edificação 

ou benfeitoria onde há 
comprovadamente 

contaminação, constatada. 
Ex: Detecção de fase livre.

Áreas com Potencial de 
Contaminação (AP)

• Referem-se a área, terreno, 
local, instalação, edificação 
ou benfeitoria onde são ou 

foram desenvolvidas 
atividades que, por suas 

características, apresentam 
maior possibilidade de 

acumular quantidades ou 
concentrações de matéria 

em condições que a tornem 
contaminada.

Modelo Conceitual Inicial da 
Área 

(MCA 1)

MCA 1A

Se aplica a situação em que 
foi possível identificar todas 

as fontes pretéritas

MCA 1B

Se aplica a situação em que 
foram determinadas 
incertezas quanto à 

identificação de áreas 
fontes e/ou potenciais.

MCA 1C

Se aplica à situação em que 
não há informações sobre a 
localização e caracterísitcas 

das áreas fonte.
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IX.1.1 – Clima e Condições Meteorológicas; 

IX.1.3 – Geologia; 

IX.1.4 – Geomorfologia; 

IX.1.5 – Pedologia; 

IX.1.8 – Recursos Hídricos Superficiais; 

IX.1.9 – Recursos Hídricos Subterrâneos. 

IX.1.10.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL 

A região de entorno possui usos distintos ao longo do traçado previsto para a dutovia do Projeto 
de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. 

O trecho inicial da dutovia (km 0 e 3,0) intercepta o Polo Industrial de Cubatão, onde estão 
instaladas o Complexo da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), a Usina Termoelétrica 
Euzébio Rocha (UTE-EZR), o Complexo Industrial Yara Cubatão – Unidade 1, a Ultrafertil e a 
Vale Fértil e, ainda, intercepta o Gasoduto de Merluza (Foto IX.1.10.5-1 a Foto IX.1.10.5-3). No 
final desse trecho, a dutovia segue em faixa de domínio de dutos já existentes (km 3,0 a 5,0), 
dentro das instalações da Usina Hidroelétrica Henry Borden, da EMAE (Empresa Metropolitana 
Águas Energia S.A) (Foto IX.1.10.5-4 a Foto IX.1.10.5-6). 

Na sequência (km 5,0 ao 12,5), a dutovia intercepta a área do Parque Estadual da Serra do Mar, 
margeando a rodovia SP-148 (Caminhos do Mar) e cruzando o reservatório Rio das Pedras (Foto 
IX.1.10.5-7). Ressalta-se que em todo esse trecho o uso e ocupação do solo é restrito e 
gerenciado pelo núcleo administrativo do parque. 

Na porção final (km 12,5 a 14,5), a dutovia intercepta o gasoduto GASAN II e segue paralela a 
estrada da Xiboca, margeando uma pequena comunidade e, ainda, o reservatório Rio Pequeno 
(Foto IX.1.10.5-8). 
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Foto IX.1.10.5-1 – Uso e ocupação no entorno do trecho inicial do traçado previsto para a 

dutovia. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.10.5-2 – Complexo da Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC). Ponto CM03. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 353.110 mE / 7.358.843 mN. 

 

Foto IX.1.10.5-3 – Complexo da Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC). Ponto CM02. Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000 23K 353.664 mE / 7.358.818 mN. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 
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Foto IX.1.10.5-4 – Instalações da Usina Hidroelétrica Henry Borden. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.10.5-5 – Instalações da Usina Henry Borden. 

 

Foto IX.1.10.5-6 – Tubulações da Usina Henry Borden 

e, à direta, faixa de duto existente. 

 

Fonte: Observação in loco (2018). Fonte: Observação in loco (2018). 

 

 

 

Página: 390



COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

COM04R01 rev.0 – Dezembro/2018 

 
 

IX-156 

 

Foto IX.1.10.5-7 – Trecho de interseção com o PESM e o reservatório rio das Pedras. 

 

Fonte: Mineral (2018). 

 

Foto IX.1.10.5-8 – Estrada e comunidade da Xiboca e, ao fundo, reservatório Rio Pequeno. 
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Fonte: Mineral (2018). 

  

IX.1.10.5.1 Bens a proteger  

Segundo (CETESB, 2001), uma área contaminada pode ser entendida como uma área, local ou 
terreno onde há comprovadamente poluição, ou contaminação causada pela introdução de 
quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido armazenados, infiltrados ou enterrados 
de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. 

Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos 
diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas 
rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas, ou de uma 
forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, 
nos pisos e nas estruturas de construções. 

(SILVA, 2007) ainda destaca que “na definição de áreas contaminadas deve haver uma 
preocupação em considerar não apenas a presença de poluentes, mas também a ocorrência de 
danos ou riscos aos bens a proteger”, que são definidos na Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei n° 6.938/1981) como: 

 A saúde e o bem-estar da população. 

 A fauna e a flora. 

 A qualidade do solo, das águas e do ar. 

 Os interesses de proteção à natureza/paisagem. 

 A ordenação territorial e planejamento regional e urbano. 

 A segurança e ordem pública. 

Dessa forma, foram considerados como bens a proteger os pontos de captação de água 
subterrânea e os córregos situados na AID do projeto. 

IX.1.10.5.2 Histórico do uso e ocupação da área de interesse 

O histórico de uso e ocupação do terreno e de seu entorno foi obtido por meio de análise de 
imagens de satélite referentes aos anos de 2001, 2010 e 2018 identificadas a seguir: 

 2001 – Ortofotos da Baixada Santista (IGC); 

 2010 – Ortofotos Leste de São Paulo (IGC); 

 2018 – Imagem Google Earth. 

Observando as referidas imagens, apresentadas na Figura IX.1.10.5.2-1, é possível verificar que 
no intervalo (2001-2018), observaram-se poucas alterações no uso do solo da região. No Polo 
Industrial de Cubatão foram poucos os incrementos dentro das unidades já existentes. O restante 
da área, conforme já explicado anteriormente, encontra-se dentro do domínio do PESM e, por 
isso, tem ocupação restrita, não sendo possível observar alterações no uso do solo no período 
das imagens apresentadas. 
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IX.1.10.5.3 Fontes externas de contaminação 

Através da consulta ao cadastro de áreas contaminadas (CETESB, 2018), foi possível verificar 
que existem quatro áreas contaminadas situadas a 500 metros do entorno do projeto. As áreas 
em questão são apresentadas na Figura IX.1.10.5.3-1 e no Quadro IX.1.10.5.3-1. 
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Quadro IX.1.10.5.3-1 – Relação de áreas contaminadas situadas a 500 metros do entorno do projeto. 

Razão Social Endereço Atividade Etapas do Gerenciamento 
Fonte de 

Contaminação 
Contaminantes 

Medidas de 
Remediação 

Classificação 

MD Papéis 
LTDA 

Rod. Anchieta 
KM 53,5 - V. 

Fabril – 
Cubatão 

Indústria 

Avaliação preliminar; 
investigação confirmatória; 

investigação detalhada; 
avaliação de risco; plano 

de intervenção; projeto de 
remediação; remediação 
com monitoramento da 

eficiência e eficácia; 
monitoramento para 

encerramento. 

Produção; 
Descarte 

disposição. 

Metais, 
combustíveis 

automotivos, TPH. 

Remoção de 
solo/resíduo 

Reabilitada 
para o uso 

declarado (AR) 

 Ultrafértil S/A 

Av. Engenheiro 
Plínio de 

Queiroz - JD 
São Marcos - 

Cubatão 

Indústria 

Avaliação preliminar; 
investigação confirmatória; 

investigação detalhada; 
avaliação de risco; plano 

de intervenção; projeto de 
remediação; remediação 
com monitoramento da 

eficiência e eficácia. 

Armazenagem, 
descarte 

disposição, 
infiltração e 
emissões 

atmosféricas.  

Radionuclídeos e 
outros inorgânicos. 

- 
Em processo 

de remediação 
(ACRe) 

Petróleo 
Brasileiro S/A 

(PETROBRAS) 
(RPBC) 

Pça Marechal 
Stênio Caio De 
Albuquerque 
Lima, n° 01 - 

Cubatão 

Indústria 

Avaliação preliminar; 
investigação confirmatória; 

investigação detalhada; 
avaliação de risco; plano 

de intervenção; projeto de 
remediação; remediação 
com monitoramento da 

eficiência e eficácia. 

Armazenagem, 
descarte 

disposição, 
produção, 

infiltração e 
manutenção. 

Metais, Solventes 
Aromáticos, PAHs, 

Combustíveis 
Automáticos, TPH. 

Extração de vapores 
do solo (SVE); 

Extração Multifásica; 
Recuperação de Fase 

Livre; Barreira 
Hidráulica e 

Biorremediação. 

Em processo 
de remediação 

(ACRe) 

Petrocoque S/A 
Indústria e 
Comércio 

Rod. Cônego 
Domênico 

Rangoni, 55 
KM 267,5 - 

Cubatão 

Indústria 

Investigação confirmatória; 
investigação detalhada; 
avaliação de risco; plano 

de intervenção; 
monitoramento para 

encerramento. 

Armazenagem, 
produção e 
manutenção 

Metais, PAHs e 
TPH. 

Atenuação natural 
monitorada 

Reabilitada 
para o uso 

declarado (AR) 

Fonte: (CETESB, 2018). 
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IX.1.10.6 MODELO CONCEITUAL 

O modelo conceitual definido constitui-se em uma síntese das informações obtidas até o 
presente, e tem como objetivo subsidiar a investigação ambiental confirmatória. Esse modelo 
conceitual deverá ser atualizado caso sejam efetuados estudos mais detalhados nos locais de 
enfoque em questão. Os trabalhos de Avaliação Preliminar, cujos resultados se encontram 
apresentados neste capítulo, permitiram a consolidação do Modelo Conceitual Inicial, cujos 
principais aspectos são apresentados no Quadro IX.1.10.6-1Quadro IX.1.10.6-1. 

Quadro IX.1.10.6-1 – Resumo do modelo conceitual definido na etapa de Avaliação Preliminar. 

Item Principais aspectos 

Meio físico 

O contexto geológico compreende uma complexa diversidade litológica associada à 
Província Mantiqueira e aos Depósitos Cenozoicos, com diferença marcante das 
rochas ígneas e metamórficas encontradas na Serra do Mar para os depósitos 

sedimentares situados na zona de baixada. 

A Hidrogeologia da área é contemplada por dois sistemas aquíferos: Litorâneo, na 
região da Baixada Santista; e Pré-Cambriano, na escarpa da Serra do Mar e Planalto 

Paulistano. 

A área apresenta as seguintes feições de relevo características: planície fluvio-
marinha com morros isolados, sopé e escarpa retilínea da Serra do Mar e planalto. 

Substâncias Químicas de 
Interesse (SQIs) 

Metais; Combustíveis Automotivos; PAHs; TPH; Outros inorgânicos; Solventes 
Aromáticos; Microbiológicos. 

Mecanismos primários de 
liberação 

Infiltração no solo 

Fontes secundárias Solo e subsolo 

Classificação Área com Potencial de Contaminação (AP) 

Modelo Conceitual Inicial MCA 1B 

 

Ressalta-se que a partir da análise das informações relativas à área, classificaram-se como 
Áreas com Potencial de Contaminação (AP) dois trechos:  

 km 0 ao 3,0, onde a dutovia intercepta o Polo Industrial de Cubatão e existem fontes externas 
de contaminação já catalogadas; e 

 km 12,5 ao 14,5, onde a dutovia margeia a comunidade da Xiboca e não existem informações 
a respeito da disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos. 

Dessa forma, como foram determinadas incertezas quanto à identificação de áreas fontes e/ou 
potenciais, o Modelo Conceitual Inicial para a área foi definido como MCA 1B. 

IX.1.10.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo o levantamento realizado, o traçado do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás 
Baixada – RMSP intercepta áreas do Polo Industrial de Cubatão, do Parque Estadual Serra do 
Mar (PESM) e uma pequena comunidade, às margens do reservatório Rio Pequeno. Através de 
consulta ao cadastro de áreas contaminadas da CETESB, foi possível verificar a existência de 
04 áreas contaminadas em um raio de 500 m do entorno do projeto. A análise multitemporal 
comprovou que o uso do solo apresentou poucas alterações no intervalo estudado. Dessa forma, 
definiram-se duas Áreas com Potencial de Contaminação (APs). 
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IX DIAGNÓSTIC O AMBIENTAL  

IX.2 MEIO BIÓTICO 

IX.2.1 FLORA 

A flora é um componente do Meio Biótico que abrange não somente as espécies vegetais, mas 
também as fitofisionomias vegetais existentes nas áreas de influência (AII e AID) e diretamente 
afetada (ADA) pelo empreendimento. As fitofisionomias constituem o que chamamos de 
vegetação, ou seja, os tipos de vegetações existentes no âmbito do domínio fitogeográfico ao 
qual ela pertence. Assim, o componente flora é diagnosticado por meio do estudo da estrutura 
da vegetação e pela sua composição florística. 

O estudo da estrutura da vegetação e da composição florística indica a formação e o estágio 
de regeneração de um dado trecho florestal. As distintas combinações ou tipos de vegetação 
constituem as fitofisionomias que, por sua vez, representam diferentes habitats ou situações 
ambientais. O reconhecimento da estrutura fitofisionômica da vegetação na área do 
empreendimento é fundamental para a avaliação do grau de conservação da flora e, assim, ser 
possível analisar os prováveis impactos ambientais bem como definir os programas 
necessários para mitiga-los ou compensá-los. 

A composição florística integra o diagnóstico apresentando informações sobre as espécies 
vegetais presentes ou de ocorrência muito provável na área. A lista florística elaborada no 
diagnóstico traz dados quantitativos e qualitativos sobre as espécies. Com isso é possível 
verificar a diversidade e riqueza das situações ambientais abrangidas pelas áreas do 
empreendimento e, portanto, traçar qual é o impacto da instalação do empreendimento para a 
biodiversidade vegetal. 

IX.2.1.1 FLORA NA AII 

O empreendimento está inserido no domínio fitogeográfico (ou Bioma, sensu IBGE, 2004) Mata 
Atlântica. A Mata Atlântica por conta da sua elevada biodiversidade e alto endemismo é 
considerada um dos Hotspot mundiais de biodiversidade (MYERS et al., 2000). Isto significa 
que a perda de cobertura vegetal ou o uso alternativo do solo no domínio Mata Atlântica tem 
um impacto maior para a biodiversidade mundial do que em outros locais. Ou seja, quando se 
perde cobertura vegetal na Mata Atlântica o risco de causar extinções ou contribuir para 
extinções de espécies é muito maior do que em outras florestas no mundo. 

A Mata Atlântica é um domínio com formações predominantemente florestal que ocorre ao 
longo do litoral brasileiro de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte (REZENDE et al., 2018). 
Na Mata Atlântica estão presentes as formações Floresta Ombrófila e Floresta Estacional além 
das vegetações sobre Restinga, o Manguezal e campo de altitude. No estado de São Paulo o 
domínio Mata Atlântica originalmente recobria cerca de 67% do território (IBGE, 2004). 
Atualmente, os estudos mais recentes apontam que restam 28% da cobertura vegetal de Mata 
Atlântica (REZENDE et al., 2018). 

A Área de Influência Indireta (AII) é coberta pela formação vegetal Floresta Ombrófila Densa 
(FOD) e Manguezal ou Formação pioneira de influência fluviomarinha (INSTITUTO 
FLORESTAL, 2010). Como a AII compreende um gradiente altitudinal, a FOD pode ser 
classificada em subformações: FOD Montana, Submontana e das Terras Baixas. 

A seguir, segue uma descrição das distintas formações vegetais presentes na AII: 
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IX.2.1.1.1 Floresta Ombrófila Densa (FOD) 

A Floresta Ombrófila Densa ocorre em áreas de elevadas temperaturas, com médias acima de 
25 ºC, e de alta precipitação distribuída durante o ano, de zero a 60 dias secos, em variados 
tipos de solos. Esse tipo vegetacional é subdividido nas formações Aluvial, das Terras Baixas, 
Submontana, Montana e Altomontana (IBGE, 2012). Conforme mencionado acima na AII do 
empreendimento foram encontradas as subformações: Montana, Submontana e das Terras 
Baixas. 

IX.2.1.1.2 FOD Montana 

São florestas perenes que ocorrem entre 400 a 1000 m de altitude (IBGE, 2012) e estão 
sujeitas a uma pluviosidade e umidade relativa do ar mais elevada quando comparada às 
florestas sempre verdes do Planalto Atlântico. Os solos são geralmente argilosos, oriundos da 
erosão das rochas do Complexo Cristalino, variando de rasos a muito profundos. Essa 
condição ambiental permite o desenvolvimento de uma floresta alta, com dossel de 25-30 m. 
No entanto, em função da topografia acidentada, as copas não se tocam, permitindo assim, 
uma boa penetração da luz. A alta umidade relativa do ar e a boa penetração de luz permitem 
o desenvolvimento de uma rica flora de epífitas. Nessa formação destacam-se espécies da 
família Lauraceae. 

IX.2.1.1.3 FOD Submontana 

Florestas perenes que ocorrem entre 20 a 400 m de altitude, sujeitas a alta pluviosidade e 
umidade relativa do ar elevada. São florestas com indivíduos mais altos podendo ultrapassar 
30 metros de altura e o número de epífitas é menor do que das formações mais altas. Nesse 
tipo de floresta há o predomínio de espécies como Hyeronima alchorneoides (Euphorbiaceae). 

IX.2.1.1.4 FOD das Terras Baixas 

É uma formação florestal que ocorre nas planícies litorâneas, com relevo mais plano, com 
indivíduos arbóreos com alturas entre 25 a 30 m. A pluviosidade é alta assim como a umidade 
relativa do ar. Em comparação com as formações de maior altitude a FOD das Terras Baixas 
apresenta uma maior temperatura média. Nessa formação espécies como Alchornea 
triplinervia (Euphorbiaceae) e Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae) são frequentes. 

IX.2.1.1.5 Manguezal ou Formação Pioneira de Influência fluviomarinha 

Vegetações de formação pioneira são aquelas que condições edáficas ao invés das climáticas 
são predominantes na determinação do tipo da vegetação (IBGE, 2012). No caso do 
manguezal, a vegetação é determinada pelos solos lodosos, ou limosos, alagados 
periodicamente por águas marinhas ou fluviais em função do regime diário da maré (IBGE, 
2012). Essa formação por ser um ambiente com alta especificidade ecológica apresenta baixa 
riqueza. Na região o manguezal é constituído por praticamente apenas três espécies: 
Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) com Laguncularia racemosa (Combretaceae) e em 
menor frequência Avicennia schaueriana (Acanthaceae). 

Como o traçado do empreendimento transpassa um gradiente altitudinal, ou seja, inicia-se 
praticamente no nível do mar e finaliza no planalto paulista, a diversidade de habitats e 
situações ambientais é propícia para a ocorrência de um grande número de espécies. Ainda 
mais porque dentro da AII se encontram trechos significativos de áreas bem conservadas 
pertencentes ao Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – núcleo Itutinga-Pilões. De acordo 
com o Flora do Brasil 2020 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) entre árvores e arbustos na Floresta 
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Ombrófila Densa no Estado de São Paulo, podemos encontrar 1.184 espécies, o plano de 
manejo do PESM (SÃO PAULO, 2006) aponta 526 espécies arbustivo-arbóreas, assim estima-
se que aproximadamente 300 espécies de árvores e arbustos estejam presentes na AII. 

A AII compreende a trilha histórica da ligação do planalto paulista com a baixada santista. Foi 
nesse local onde foi construída a primeira estrada para o trânsito de veículos automotores que 
cruzavam a Serra do Mar. É uma região com um histórico de perturbação antrópica antigo e 
que hoje abriga uma grande infraestrutura de dutos, linhões, rodovias e ferrovias. 

No entanto, a degradação já ocorreu faz tempo e de certa maneira está consolidada. De 
acordo com o projeto MapBiomas (http://mapbiomas.org/) a cobertura da vegetação florestal 
dos municípios da AII está praticamente estável desde 1985 até 2017. Em São Bernardo do 
Campo a cobertura da vegetação florestal está estável (http://mapbiomas.org/map#coverage) e 
de Cubatão apresenta uma ligeira elevação (http://mapbiomas.org/map#coverage). 

A vegetação e flora na AII, embora perturbada e com histórico de degradação pretérito, ainda é 
exuberante e diversa. Isso reflete a alta resiliência da flora e da importância da conexão com 
maciços de vegetação presentes no PESM e em outras Unidades de Conservação existentes 
na região e entorno. 

Considerando o mapa de Áreas Prioritárias para a Conectividade do Biota FAPESP (2008) a 
AII está inserida em uma região com a vegetação muito bem conectada e, por isso, não cai em 
classes de alta prioridade (Figura IX.2.4.3.1.9-1). No entanto, considerando os mapas de Áreas 
Prioritárias para a Criação de Unidades de Conservação (UC) de proteção integral (Biota 
FAPESP, 2008) e de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (MMA, 2004), a 
AII se insere em um local de extrema importância para a biodiversidade (Figura IX.2.4.3.1.10-1 
e Figura IX.2.4.3.1.10-2). Um olhar mais detalhado da flora e suas características é 
apresentado no item a seguir, no qual estudamos com maior detalhe a AID. 

O Mapa de Uso do Solo da AII é apresentado na Figura IX.2.1.1.5-1. 
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IX.2.1.2 FLORA DA AID 

IX.2.1.2.1 Métodos 

A caracterização qualitativa da AID foi realizada por meio do método de Avaliação Ecológica 
Rápida (AER) (KEEL et al., 2003). Esse método consiste em um caminhamento pela área de 
interesse descrevendo a vegetação e fitofisionomias e registrando as espécies vegetais 
presentes. 

Foi utilizado o sistema de classificação da vegetação do IBGE (2012) para a definição da 
formação vegetal. Para a classificação quanto ao estágio de regeneração foi utilizada a 
Resolução SMA/IBAMA nº 01 de 1994 que define os estágios sucessionais para as vegetações 
florestais da Mata Atlântica do Estado de São Paulo, a saber: vegetação primária, 
caracterizada como a floresta com pouca ou nenhuma intervenção antrópica, e a vegetação 
secundária, que representa a floresta que já sofreu intervenção antrópica abrupta causando 
uma descaracterização de sua estrutura e composição, mas que com o passar do tempo é 
possível retornar a um estágio sucessional próximo ao qual era preteritamente. A vegetação 
secundária pode ser subdividida nos seguintes estágios: pioneiro, inicial, médio e avançado 
de regeneração. E os trechos com vegetação manejada (p.e. roçada) ou com perturbações 
frequentes são denominados como campo antrópico. 

O levantamento florístico foi realizado por meio de caminhadas assistemáticas ao longo dos 
deslocamentos dentro da área de estudo. Ao longo do trabalho de campo, procurou-se 
identificar o maior número possível de espécies vegetais. No entanto, o componente arbustivo-
arbóreo (arbustos e árvores) foi privilegiado, devido seu papel de destaque na definição da 
fisionomia e da estrutura da vegetação predominante na região. Para os demais hábitos de 
crescimento (ervas, epífitas e trepadeiras) procurou-se identificar apenas as espécies 
visualmente abundantes ou que continham indivíduos em estado reprodutivo (com flores e/ou 
frutos). 

A identificação botânica adotou o sistema de classificação APG IV (2016) e a grafia correta dos 
nomes e a sua origem (nativa, nativa não regional e exótica) foram de acordo com o projeto 
Flora do Brasil 2020 (floradobrasil.jbrj.gov.br/). A grafia correta de espécies exóticas que não 
constavam da listagem do projeto Flora do Brasil 2020 foi conferida no site The Plant List 
(http://www.theplantlist.org/). Para algumas espécies foi coletado material botânico fértil ou 
apenas vegetativo. A identificação taxonômica foi efetuada em campo e também mediante 
consulta ao herbário Don Bento Pickel (SPSF) do Instituto Florestal da Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (IF/SMA), e por meio da literatura. 

O grau de ameaça de extinção de cada espécie foi verificado em três escalas: na escala 
regional por meio da lista publicada pela Resolução SMA nº 57 de 2016; na escala nacional por 
meio da consulta ao projeto Flora do Brasil 2020 e da lista publicada pelo Ministério do Meio 
Ambiente na Portaria nº 443 de 2014; e na escala mundial por meio da consulta ao site da 
IUCN (iucnredlist.org). Para a avaliação do grau de ameaça de extinção foram consideradas 
apenas as espécies nativas identificadas até o nível de espécies. Espécies nativas 
identificadas até família ou gênero e espécie exóticas não foram avaliadas quanto ao seu grau 
de ameaça de extinção. 

Seguindo os critérios estabelecidos por Pijl (1982), agrupamos as espécies por síndrome de 
dispersão em três categorias (anemocóricas, zoocóricas e autocóricas), com base nas 
características dos frutos e sementes. E classificamos as espécies por hábito de crescimento 
de acordo com o seguinte critério: Árvores (Av) – vegetal lenhoso que ramifica acima de 0,5 m; 
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Arbusto (Ab) – vegetal lenhoso que ramifica abaixo de 0,5 m de altura; Trepadeira (T) toda 
planta de hábito escandente de forma ampla, tanto herbácea (também conhecida como Vinha) 
quanto lenhosa (conhecida como Liana); Erva (Ev) – vegetal não lignificado; e Epífita (Ep) – 
vegetal que utiliza outro vegetal como substrato. 

A categorização sucessional foi definida para cada espécie de acordo com a listagem presente 
no estudo de Bernacci et al. (2006) realizado na região de Cotia (Reserva Florestal do Morro 
Grande). No referido estudo, as espécies pioneiras necessitam de luz ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. Já as secundárias iniciais podem germinar na sombra, mas necessitam de luz no 
restante do ciclo. As secundárias tardias de dossel requerem luz apenas para a reprodução e 
as umbrófilas requerem sombra ao longo de todo o seu ciclo de vida. As espécies que não 
estavam na lista de Bernacci et al. (2006) foram classificadas com base na experiência de 
campo dos consultores. 

IX.2.1.2.2 Caracterização da vegetação 

Na AID as formações vegetais presentes são: Floresta Ombrófila Densa, Montana, 
Submontana e das Terras Baixas, em diferentes estágios de regeneração. De acordo com o 
mapeamento do inventário florestal do estado de São Paulo (INSTITUTO FLORESTAL, 2010) 
o predomínio na AID é de vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa. E mesmo os 
trechos considerados não secundários, conforme toda a explanação do histórico da AII, que 
estão inseridos no PESM, não pode ser considerada como uma vegetação primária. 

Os diferentes estágios de regeneração da vegetação na AID se apresentam na forma de um 
mosaico. Há uma preponderância de trechos em estágio médio de regeneração, com os outros 
estágios entremeados formando um mosaico complexo. Os trechos em estágio inicial estão 
geralmente associados à borda da vegetação com as áreas de infraestrutura e uso antrópico 
do solo. Já os trechos em estágio avançado de regeneração ocorrem com menor frequência e 
estão dispostos muito discretamente entre trechos de estágio médio com maior extensão. Por 
fim, há os trechos denominados como área antropizada os quais estão sempre associados a 
infraestruturas e são contíguos aos trechos em estágio inicial. 

A quantificação da área de cada fitofisionomia encontrada na AID está apresentada na Tabela 
IX.2.1.2.2-1 e no Desenho IX.2.1.2.2-1. 

Tabela IX.2.1.2.2-1 – Áreas ocupada por cada fitofisionomia dentro da AID 

Fitofisionomia/uso do solo Área (ha) Área relativa% 

Área Antropizada 102,51 6,80 

Área Construída 0,49 0,03 

Área Industrial 171,01 11,35 

Área Urbana 32,58 2,16 

Corpo D'água 198,70 13,19 

Dutovia 19,45 1,29 

Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio 664,44 44,09 

Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio avançado 40,24 2,67 

Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio inicial 9,29 0,62 

Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio médio 111,61 7,41 

Página: 410



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-9 

 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas em estágio inicial 34,67 2,30 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas em estágio médio 84,78 5,63 

Malha Viária 35,04 2,33 

Via Férrea 2,05 0,14 

ÁREA DA AID = 1506,85 hectares 1506,85 100 

*A porcentagem relativa não corresponde ao total da AID, pois não estão expressas todas as categorias de uso do solo. 

Esse mosaico de fitofisionomias é um continuo florestal – uma mancha única de floresta 
formada por diferentes fitofisionomias. Ou seja, na AID a vegetação não é fragmentada. Da 
baixada até o planalto as fitofisionomias vão se alternando em um mosaico formando um 
maciço florestal com vegetação conectada. Assim não há como analisar qual fragmento é mais 
importante ou representativo, pois todo o contínuo é importante. 

Dessa maneira todas as fitofisionomias em cada formação florestal dentro da AID serão 
descritas abaixo, considerando o seu estágio de regeneração e os descritores qualitativos 
utilizados para classifica-las em cada estágio. 

IX.2.1.2.2.1 Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio inicial de regeneração 

Fisionomia florestal com o estrato rasteiro coberto por serrapilheira e às vezes por gramíneas 
exóticas com alto potencial invasor. Presença de sub-bosque incipiente com poucos indivíduos 
típicos desse estrato. O estrato arbustivo-arbóreo é único e não é dividido em estrato 
emergente, dossel ou subdossel. Os indivíduos dificilmente ultrapassam 10 m de altura e o 
Diâmetro a Altura do Peito (DAP) médio é de 5 cm. Os indivíduos arbóreos mais frequentes 
são: Tibouchina pulcha (manacá-da-serra), Psidium cattleianum (araçá), Clethra scabra (maria-
mole) e Myrsine spp. (capororocas). 

IX.2.1.2.2.2 Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio de regeneração 

Fisionomia florestal com estrato rasteiro coberto por serrapilheira e abundância de indivíduos 
regenerantes de espécies arbustivo-arbóreas, lianas e herbáceas. Muito raramente é 
encontrado a presença de gramíneas exóticas no estrato rasteiro nesse estágio de 
regeneração. O subosque está constituído com a presença de indivíduos de espécies das 
famílias Myrtaceae, Rubiaceae e Arecaceae (Geonoma spp.), os quais são típicos desse 
estrato. O componente arbóreo se estrutura em três estratos: o subdossel, dossel e emergente. 
No subdossel encontram-se indivíduos arbóreos tolerantes à sombra quando adultos como as 
espécies de Melastomataceae, esses indivíduos não ultrapassam 15 m de altura. No dossel os 
indivíduos arbóreos possuem as copas unidas formando uma cobertura quase contínua e 
esses possuem altura que pode chegar a 20 m e DAP médio de 10 cm. Por fim no estrato 
emergente encontramos os indivíduos de maior porte que crescem para além do dossel e 
podem chegar até 25 metros de altura e DAP maior do que 20 cm. As espécies mais 
frequentes Nectandra oppositifolia (canela-amarela), Miconia cabucu (cabuçu), Cupania 
oblongifolia (camboatã), Cabralea canjerana (canjarana) além das espécies encontradas no 
estágio inicial de regeneração Foto IX.2.1.2.2.2-1. 
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Foto IX.2.1.2.2.2-1 – Estrutura florestal de um trecho de Floresta Ombrófila Densa Monta em estágio médio 

de regeneração 

 

IX.2.1.2.2.3 Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio inicial de regeneração 

Fisionomia florestal com estrutura e composição semelhante à FOD Montana em estágio 
inicial. A diferença está na declividade do terreno que propicia um dossel mais aberto e 
indivíduos de menor porte por conta da pouca profundidade do substrato – indivíduos arbóreos 
com altura média de 7 a 8 metros e DAP de 5 cm. Nessa fitofisionomia espécies como 
Tibouchina pulchra (manacá-da-serra), Hyeronima alchorneoides (licurana), Miconia cabucu 
(cabuçu) e Myrsine spp. (capororocas) são as mais comuns. 

IX.2.1.2.2.4 Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio médio de regeneração 

Fisionomia florestal também semelhante a sua correspondente na formação FOD Montana. A 
declividade afeta a estrutura da vegetação propiciando uma menor densidade e uma maior 
abertura do dossel. Ao passo que a menor altitude propicia a dominância de um conjunto de 
espécies distinto das espécies presentes na FOD Montana. Nessa fitofisionomia os indivíduos 
podem chegar a até 25 m de altura e possuem DAP médio de 15 cm. As espécies mais 
frequentes, além de Hyeronima alchorneoides (licurana), Miconia cabucu (cabuçu), são: 
Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré) e Senna multijuga (pau-cigarra). 

IX.2.1.2.2.5 Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio avançado de regeneração 

Semelhante a fitofisionomia em estágio médio, mas com indivíduos maiores. No subdossel está 
presente com maior frequência e abundância o Euterpe edulis (palmito-jussara). No dossel os 
indivíduos chegam a 25 metros e DAP médio de 15 cm. E no estrato emergente os indivíduos 
possuem 30 m de altura e DAP maiores do que 25 cm. Entre as espécies que indicam esse 
estrato estão Slonanea guianensis (sapopema), Humiriastrum dentatum (Humiriaceae), 
Pouteria bullata (guacá) e Ocotea spp. (canelas). 
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IX.2.1.2.2.6 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em estágio inicial de regeneração 

Fisionomia florestal com estrato rasteiro coberto com serrapilheira e também gramíneas 
exóticas com potencial invasor. Não há presença de subosque. O estrato arbustivo-arbóreo é 
formado por indivíduos de menor porte formando um dossel irregular, aberto e descontínuo. Os 
indivíduos arbustivo-arbóreos possuíam alturas de no máximo 15 m e DAP médio de 5 cm. 
Entre as espécies mais comuns estão Myrcine spp. (capororocas), Trema micrantha 
(crindiuva), Tibouchina pulchra (manacá-da-serra) e Alchornea triplinervia (tapiá-mirim) e A. 
sidifolia (tapiá). 

IX.2.1.2.2.7 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em estágio médio de regeneração 

Fisionomia florestal com estrato rasteiro com serrapilheira e muitos indivíduos de espécies 
herbáceas, de lianas, de epífitas e de regenerantes de árvores que atingirão os estratos acima. 
O subosque está formado e conta com a presença de espécies típicas desse estrato como as 
da família Rubiaceae, Myrtaceae, Melastomataceae e de espécies de Geonoma (Arecaceae). 
O estrato arbustivo-arbóreo é dividido em dossel e emergente. No dossel estão presentes 
indivíduos de até 15 metros de altura com DAP médio de 15 cm, e no estrato emergente estão 
indivíduos maiores do que 20 metros e com DAP médio de 20 cm. Nessa fitofisionomia são 
frequentes espécies como Rudgea jasminoides (jasmim-do-mato), Syagrus romanzoffiana 
(jerivá), Guapira opposita (maria-mole), e Abarema brachystachya (angico) Foto IX.2.1.2.2.7-1). 

Foto IX.2.1.2.2.7-1 –Trecho florestal ao longo da Av. Bernardo Geisel com a presença de Floresta Ombrófila 

Densa em estágio médio de regeneração 

 

IX.2.1.2.2.8 Área Antropizada 

Fisionomia campestre não associada a formação florestal. Nessa fitofisionomia o estrato 
arbustivo-arbóreo é ausente, a não ser pela presença de indivíduos arbóreos isolados. O 
estrato rasteiro, que define a fitofisionomia, é composto principalmente por gramíneas exóticas 
com potencial invasor, como a Urochloa decumbens (capim-braquiária). Também estão 
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presentes no campo antrópico ervas e outras formas de vida típicas de ambientes 
antropizados. Nos locais onde o solo é alagado ou frequentemente encharcado se destaca a 
presença de Hedychium coronarium (lírio-do-brejo). A regeneração ocasional de espécies 
próprias da restinga, como Tibouchina holosericea (orelha-de-onça) é comum Foto 
IX.2.1.2.2.8-1. 

Foto IX.2.1.2.2.8-1 – Área antropizada típica na AID do empreendimento 

 
 

IX.2.1.2.3 Composição florística na AID e ADA 

Com relação à riqueza florística, foram registradas 272 espécies, sendo 200 encontradas 
apenas na AID, e 85 na ADA, sobrepondo-se a AID. Esta lista configura as espécies de 
ocorrência constatada em campo através das vistorias realizadas pela equipe técnica. Ao todo, 
foram registradas cinco espécies ameaçadas de extinção (Cedrela fissilis, Cupania furfuracea, 
Euterpe edulis, Ocotea catharinensis e Pouteria bullata) Foto IX.2.1.2.3-1. Dentre as espécies 
endêmicas dignas de nota, destacam-se as seguintes espécies:  

 Humiriastrum dentatum (azeitona-da-mata) - espécie arbórea de grande porte, rara e 
exclusiva da Floresta Ombrófila Densa dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esta 
espécie foi observada em regeneração na ADA. 

 Chionanthus filiformis (chionanthus) – espécie arbórea de pequeno porte, rara e exclusiva 
da Floresta Ombrófila Densa ocorrendo desde o litoral de Santa Catarina até o Espírito 
Santo de forma muito descontínua. Esta espécie foi observada na AID. 

 Macrocarpaea rubra (tubinho-amarelo) – erva terrícola com flores amarelas vistosas, rara e 
exclusiva da Floresta Ombrófila Densa do litoral catarinente ao carioca. Esta espécie foi 
observada na ADA.  
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Foto IX.2.1.2.3-1 – Indivíduo regenerante de Cupania furfuracea (camboatã) em trecho de Floresta Ombrófila 

Densa Montana em estágio médio de regeneração na ADA do empreendimento 

 
 

A maioria das espécies são zoocóricas (183 espécies – 57,5%). Com relação à distribuição de 
grupos sucessionais, 91 espécies encontradas são umbrófilas (típicas de sub-bosque) (33%), 
64 são secundárias iniciais (23%) e 63 são secundárias tardias (23%). Apenas 26 são pioneiras 
(9%). Esse dado é relevante, pois demonstra que mesmo em se tratando de um estudo cuja 
vistoria foi realizada ao longo de bordas de florestas principalmente, há uma riqueza vegetal 
relevante nesses locais e que atesta a qualidade dos remanescentes localizados em toda a 
região.  

A formação de vegetação predominante da região é a Floresta Ombrófila Densa. Trata-se da 
fisionomia de maior riqueza e diversidade do domínio Atlântico. Estudos realizados na região 
atestam expressiva riqueza por unidade de área (CAMPOS et al., 2011).  

As famílias de maior riqueza foram Myrtaceae (27 espécies), seguido de Fabaceae (18), 
Rubiaceae (16) e Asteraceae e Lauraceae com 14 espécies cada. De fato, Peixoto et al. (2004) 
afirma que estas espécies são as mais expressivas em riqueza na Floresta da encosta 
atlântica. Há espécies com ampla gama de resposta às condições ambientais nessas famílias. 
Portanto, estas famílias estão sempre presentes em diferentes trechos florestais com distinto 
histórico de uso e ocupação. 
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Quadro IX.2.1.2.3-1 – Listagem florística ao longo dos trechos de vegetação da ADA e AID do empreendimento 

Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 
peito-de-
pombo 

Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - - - - - - 

Annonaceae Annona cacans Warm. 
araticum-

cagão 
Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Annonaceae 
Annona neosericea H. 

Rainer 
pindaíba Nativa Ar NP ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Annonaceae Annona sylvatica A. St.-Hil. pindaíba Nativa Ar NP ZOO O - M - 1 - - - - - - 

Annonaceae Guatteria australis A. S.-Hill. pindaíba-preta Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. pindaibinha Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Apiaceae Eryngium sp. eriungium Nativa Er - ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae Asclepias curassavica L. erva-de-rato Nativa Er NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae 
Aspidosperma olivaceum 

Müll. Arg. 
guatambú-

amarelo 
Nativa Ar NP ANEMO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae 
Condylocarpon isthimicum 

Müll. Arg. 
cipó-leitoso Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae Forsteronia pilosa Müll. Arg. 
cipózinho-

peludo 
Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae 
Malouetia cestroides (Nees; 

Mart.) Müll. Arg. 
leiteiro Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Apocynaceae 
Peltastes peltatus (Vell.) 

Woodson 
cipó-leitoso Nativa T NP ZOO C - O - - 1 - 1 1 - - 

Aquifoliaceae Ilex amara Loes. congonheiro Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Aquifoliaceae 
Ilex theizans Mart. ex 

Reissek 
congonheiro Nativa Ar P ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Araceae 
Asterostigma lividum 

(Lodd.) Engl. 
asterostigma Nativa Er NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus 
(DC.) Decne.; Planch. 

cuvantã Nativa Ar P ZOO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Araliaceae 
Dendropanax monogynum 

(Vell.) Seem. 
cuvantã Nativa Ar P ZOO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Araliaceae 
Schefflera angustissima 

(Marchal) Frodin 
mandioqueiro Nativa Ar P ANEMO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Arecaceae 
Astrocaryum 

aculeatissimum (Schott) 
Burret 

brejaúva Nativa P NP ZOO O - A,R - 1 - 1 1 1 - - 

Arecaceae Attalea dubia (Mart.) Burret 
coqueiro-

indaiá 
Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Arecaceae Bactris setosa Mart. 
palmeira-

tucum 
Nativa P NP ZOO O - O,R - - 1 1 - 1 - - 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. 
palmito-
jussara 

Nativa P NP ZOO O 
EN(BR), 
VU(SP) 

A,O,R - 1 - 1 - 1 - - 

Arecaceae Geonoma elegans Mart. guaricanga Nativa P NP ZOO C - O,R - - 1 - 1 1 - - 

Arecaceae 
Syagrus pseudococos 

(Raddi) Glassman 
jerivá Nativa P P ZOO O - O,R - - 1 1 - 1 - - 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman 
jerivá Nativa P P ZOO C - O,R - 1 - 1 - 1 - - 

Asteraceae Baccharis crispa Spreng. carqueja Nativa Ab NP ANEMO C - M,O - 1 - - 1 - - 1 

Asteraceae 
Baccharis elaeagnoides 

Steud. ex Baker 
vassoura Nativa Ar P ANEMO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae 
Baccharis trimera (Less.) 

DC. 
carqueja Nativa Ab NP ANEMO C - M,O - 1 - 1 1 1 1 - 

Asteraceae 
Dasyphyllum brasiliense 

(Spreng.) Cabrera 
espeteira Nativa T - ZOO R - O - 1 - 1 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Asteraceae Emilia sagittata DC. emilia Nativa Er P ANEMO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae Mikania banisteriae DC. vassoura Nativa T NP ANEMO O - M,O - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae Mikania hirsutissima Baker mikania Nativa T NP ANEMO C - M,O - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae Mikania lindbergii Baker mikania Nativa T NP ANEMO O - M,O - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae 
Mikania triangularis (Less.) 

Cabrera 
mikania Nativa T NP ANEMO C - M,O - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae 
Raulinoreitzia leptophlebia 
(B.L. Rob.) R.M. King; H. 

Rob. 
vassoura Nativa Ar P ANEMO C - R - 1 - 1 1 1 1 - 

Asteraceae 
Vernonanthura diffusa 

(Less.) H. Rob. 
vassoura Nativa Ar P ANEMO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Asteraceae 
Vernonanthura divaricata 

(Spreng.) H.Rob. 
vassourão Nativa Ar P ANEMO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Asteraceae 
Vernonanthura phosphorica 

(Less.) H. Rob. 
assa-peixe Nativa Ar P ANEMO C - - - 1 - - 1 1 1 1 

Asteraceae Vernonanthura sp. vassourão Nativa Ar P ANEMO O - - - 1 - - 1 1 - - 

Begoniaceae Begonia cucculata L. begonia Nativa Er NP ANEMO O - M,O - 1 - 1 1 1 - - 

Bignoniaceae 
Amphilophium crucigerum 

(L.) L.G.Lohmann 
pente-de-
macaco 

Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bignoniaceae 
Amphilophium paniculatum 

(L.) Kunth 
cipó-florido Nativa T - ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bignoniaceae 
Dolichandra unguis-cati (L.) 

L.G.Lohmann 
cipó-gavinha Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bignoniaceae 
Handroanthus umbellatus 

(Sond.) Mattos 
ipê-amaralo Nativa Ar NP ANEMO O - O,R - 1 - 1 - 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. caroba Nativa Ar P ANEMO C - O,R - - 1 1 - 1 - - 

Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. blechnum Nativa Er NP ANEMO C - O - 1 - - 1 1 - - 

Blechnaceae Blechnum occidentale L. blechnum Nativa Er NP ANEMO C - O - - 1 1 - 1 - - 

Boraginaceae Cordia sellowiana Cham. louro-pardo Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Bromeliaceae Ananas ananassoides Mart. gravatá Nativa Er NP ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bromeliaceae Nidularium innocentii Lem. caraguatá Nativa Ep - ANEMO A - O - - 1 - 1 1 - - 

Bromeliaceae 
Tillandsia geminiflora 

Bromgn. 
bromélia-

mirim 
Nativa Ep - ANEMO A - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. 
barba-de-

velho 
Nativa Ep - ANEMO A - O - 1 - 1 1 1 - - 

Bromeliaceae Vriesea incurvata Gaudich. gravatá Nativa Ep - ANEMO O - O - - 1 - 1 1 - - 

Burseraceae Protium widgrenii Engl. almesca Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Cactaceae 
Rhipsalis baccifera 
(J.S.Muell.) Stearn 

rhipsalis Nativa Ep - ZOO O - O - - 1 1 - 1 - - 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume crindiúva Nativa Ar P ZOO C - R - 1 1 1 1 1 - - 

Cardiopteridaceae 
Citronella paniculata (Mart.) 

R.A. Howard 
congonhas Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Caricaceae Carica papaya L. mamoeiro Exótica Ab 
 

ZOO - - - - - 1 - 1 - - 1 

Celastraceae Hippocratea volubilis L. cipó-chumbo Nativa T - ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Celastraceae Maytenus robusta Reissek cafezinho Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Chrysobalanacea
e 

Couepia venosa Prance couepia Nativa Ar NP ZOO O - E,R - - 1 - 1 1 - - 

Chrysobalanacea
e 

Hirtella hebeclada Moric. ex 
DC. 

pajurá Nativa Ar NP ZOO O - E,R - - 1 - 1 1 - - 

Chrysobalanacea
e 

Licania kunthiana Hook. f. pajurazinho Nativa Ar C ZOO R - E,R - 1 - 1 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Clethraceae Clethra scabra Pers. maria-mole Nativa Ar P ANEMO C - R - - 1 - 1 1 - - 

Cloranthaceae 
Hedyosmum brasiliense 

Mart. ex Miq. 
limão-bravo Nativa Ar NP ZOO C - R - - 1 - 1 1 - - 

Clusiaceae 
Calophyllum brasiliense 

Cambess 
guanandi Nativa Ar NP ZOO R - E,R - 1 - 1 - 1 - - 

Clusiaceae Clusia criuva Cambess. clusia Nativa Ar P ZOO C - O,R - - 1 - 1 1 - - 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana 

(Planch.; Triana) Zappi 
bacopari, 
bacupari 

Nativa Ar NP ZOO O - A,O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Clusiaceae 
Tovomitopsis paniculata 
(Spreng.) Planch.; Triana 

leiteiro-
amarelo 

Nativa Ar NP ZOO O - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Combretaceae Buchenavia kleinii Exell amarelinho Nativa Ar NP ZOO R - R - - 1 - 1 1 - - 

Commelinaceae 
Dichorisandra communis 

J.C.Mikan 
dichorisandra Nativa Er NP ZOO C - O - - 1 - 1 1 - - 

Commelinaceae 
Dichorisandra thyrsiflora 

J.C. Mikan 
dichorisandra Nativa Er NP ANEMO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Costaceae 
Costus spiralis (Jacq.) 

Roscoe 
costus Nativa Er - ANEMO C - M,O - - 1 1 - 1 - - 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. guaperê Nativa Ar P ANEMO C - R - 1 - - - - - - 

Cunoniaceae 
Weinmannia paulliniifolia 

Pohl 
pinheirinho-

da-mata 
Nativa Ar P ANEMO R - O,R - - 1 - 1 1 - - 

Cyatheaceae 
Cyathea atrovirens (Langsd.  

Fisch.) Domin 
xaxim-verde-

escuro 
Nativa Ar P ANEMO R - O - - 1 - 1 1 - - 

Cyatheaceae 
Cyathea corcovadensis 

(Raddi) Domin 
samambaia-

xaxim 
Nativa Fa NP ANEMO R - O - 1 - 1 1 1 - - 

Cyatheaceae Cyathea delgadii Sternb. 
samambaia-

xaxim 
Nativa Fa NP ANEMO C - O - - 1 - 1 1 - - 

Cyatheaceae Cyathea phalerata Mart. 
samambaia-

xaxim 
Nativa Fa NP ANEMO C - O - - 1 - 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Cyperaceae Pleurostachys foliosa Kunth capim-folhoso Nativa Er NP ANEMO A - O - - 1 - 1 1 - - 

Cyperaceae Scleria latifolia Sw. capim-navalha Nativa Er NP ANEMO O - O - - 1 - 1 1 - - 

Dilleniaceae Davilla elliptica A. St.-Hil. cipó-caboclo Nativa T - ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Elaeocarpaceae 
Sloanea guianensis (Aubl.) 

Benth. 
sapopema Nativa Ar NP AUTO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Elaeocarpaceae Sloanea monosperma Vell. sapopema Nativa Ar NP AUTO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum 

O.E. Schulz 
mercúrio-

branco 
Nativa At NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Euphorbiaceae 
Alchornea glandulosa 

Poepp. 
tapiá-guaçu Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 1 - 

Euphorbiaceae 
Alchornea sidifolia Müll. 

Arg. 
tapiá-guaçu Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 - 1 - - 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll. Arg. 

tapiá-mirim Nativa Ar P ZOO C - R - 1 1 1 - 1 1 - 

Euphorbiaceae 
Aparisthimum cordatum 

Baill. 
iricurana Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Euphorbiaceae 
Maprounea guianensis 

Aubl. 
bonifácio Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Euphorbiaceae 
Sapium glandulosum (Vell.) 

Pax 
leiteiro Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 1 - 

Euphorbiaceae 
Tetrorchidium rubrivenium 

Poepp. 
leiteirinho Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
caesalpinoideae 

Cassia ferruginea  
(SCHRADER) Schrader ex 

DC. 
chuva-de-ouro Nativa Ar P AUTO O - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
caesalpinoideae 

Copaifera trapezifolia 
Hayne 

pau-óleo Nativa Ar NP AUTO R - E,R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
caesalpinoideae 

Senna multijuga (Rich.) 
H.S. Irwin; Barneby 

pau-cigarra Nativa Ar P AUTO C - O,R - 1 - - 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Fabaceae-
caesalpinoideae 

Tachigali denudata (Vogel) 
Oliveira-Filho 

tapassuaré Nativa Ar P AUTO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Andira anthelmia (Vell.) J.F. 
Macbr. 

pau-angelim Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Andira fraxinifolia Benth. pau-angelim Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Centrolobium tomentosum 
Benth. 

araribá Nativa Ar P AUTO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Dahlstedtia pinnata (Benth.) 
Malme 

pau-florido Nativa Ar NP AUTO O - O,R - 1 - 1 - 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Dalbergia frutescens (Vell.) 
Britton 

pau-de-rato Nativa T P ANEMO C - R - - 1 1 - 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Platymiscium floribundum 
Vogel 

sacambú Nativa Ar NP ANEMO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
faboideae 

Pterocarpus rohrii Vahl pau-sangue Nativa Ar NP ANEMO C - R - 1 - - - - - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Abarema brachystachya 
(DC.) Barneby; J.W. Grimes 

angico Nativa Ar NP AUTO C - R - - 1 1 - 1 - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Abarema langsdorffii 
(Benth.) Barneby; J.W. 

Grimes 
jacatirão Nativa Ar P AUTO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-da-mata Nativa Ar NP ZOO O - A,R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Inga sellowiana Benth. ingazinho Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Fabaceae-
mimosoideae 

Piptadenia gonoacantha 
(Mart.) J.F. Macbr. 

pau-jacaré Nativa Ar P AUTO C - R - 1 - - 1 1 - - 
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Família Espécie 
Nome-
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Origem HAB ES Disp. Ocor. 
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de 
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IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Fabaceae-
mimosoideae 

Piptadenia paniculata 
Benth. 

serra-de-
jacaré 

Nativa Ar P AUTO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Gentianaceae Macrocarpaea rubra Malme 
tubinho-
amarelo 

Nativa Er NP ANEMO R - O 1 - 1 - 1 1 - - 

Gleicheniaceae 
Dicranopteris flexuosa 

(Schrad.) Underw. 
gleichenia Nativa Er NP ANEMO O - - - - 1 - 1 1 - - 

Humiriaceae 
Humiriastrum dentatum 

(Casar.) Cuatrec. 
azeitona-da-

mata 
Nativa Ar C ZOO R - E,R 1 - 1 - 1 1 - - 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia Cham. tamanqueiro Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 - 1 - - 

Lamiaceae 
Citharexylum myrianthum 

Cham. 
pau-viola Nativa Ar P ZOO C - O,R - - 1 1 - 1 - - 

Lamiaceae Vitex polygama Cham. tarumã Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae Aiouea saligna Meisn. canela Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae 
Cinnamomum 

pseudoglaziovii Lorea-Hern. 
canelão Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae 
Cryptocarya mandioccana 

Meisn. 
canela-batalha Nativa Ar NP ZOO R - E,R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae Cryptocarya saligna Mez canela Nativa Ar NP ZOO R - E,R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae 
Endlicheria paniculata 
(Spreng.) J.F. Macbr. 

canela-do-
brejo 

Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae 
Nectandra oppositifolia 

Nees; Mart. 
canela-

ferrugem 
Nativa Ar P ZOO C - R - - 1 1 - 1 - - 

Lauraceae 
Ocotea brachybotrya 

(Meisn.) Mez 
canela-

gosmenta 
Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Lauraceae Ocotea catharinensis Mez canela-preta Nativa Ar NP ZOO R VU(BR) R - - 1 - 1 1 - - 

Lauraceae 
Ocotea dispersa (Nees) 

Mez 
canelinha Nativa Ar NP ZOO C - R - - 1 - 1 1 - - 
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Lauraceae Ocotea elegans Mez canela Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 1 - 1 1 - - 

Lauraceae Ocotea glaziovii Mez canelão Nativa Ar NP ZOO R - R - - 1 - 1 1 - - 

Lauraceae 
Ocotea venulosa (Nees) 

Benth.; Hook. f. 
canela Nativa Ar NP ZOO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Lauraceae Persea americana Mill. abacateiro Exótica Ar - ZOO - - A - 1 - - 1 1 - - 

Lauraceae Persea willdenovii Kosterm. 
abacateiro-do-

mato 
Nativa Ar NP ZOO O - E,R - 1 - 1 1 1 - - 

Lecythidaceae 
Cariniana estrellensis 

(Raddi) Kuntze 
jequitibá-
branco 

Nativa Ar NP ANEMO O - E,O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Lycopodiaceae 
Lycopodiella cernua (L.) 

Pic. Serm. 
licopodium Nativa Er NP ANEMO O - O - - 1 - 1 1 - - 

Magnoliaceae Talauma ovata A. St.-Hil. 
magnólia-do-

brejo 
Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Malpighiaceae 
Byrsonima ligustrifolia 

Saint-Hilaire 
murici-da-

mata 
Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Malpighiaceae 
Heteropterys intermedia A. 

Juss. 
heteropteris Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Malpighiaceae Heteropterys nitida DC. cipó-amarelo Nativa T - ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Malpighiaceae Peixotoa sp. peixotoa Nativa T NP ZOO O - O - - 1 1 - 1 1 - 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Nativa Ar P ANEMO O - R - 1 - 1 - 1 1 - 

Malvaceae Sida sp. sida Nativa Ab P ANEMO O - - - - 1 - 1 - - 1 

Malvaceae Wissadula sp. erva-rasteira Nativa Er - ANEMO O - - - - 1 - 1 - - 1 

Maranthaceae 
Ctenanthe lanceolata 

Petersen 
caetê Nativa Er NP ANEMO O - O - - 1 - 1 1 - - 

Melastomataceae Miconia cabussu Hoehne cabuçu Nativa Ar P ZOO O - R - 1 1 - 1 1 1 - 
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Melastomataceae 
Miconia cinnamomifolia 

(DC.) Naudin 
jacatirão Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - - - - - - 

Melastomataceae 
Miconia hymenonervia 

(Raddi) Cogn. 
pixirica Nativa Ar NP ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Melastomataceae 
Miconia latecrenata (DC.) 

Naudin 
pixirica, 
jacatirão 

Nativa At P ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Melastomataceae 
Miconia ligustroides (DC.) 

Naudin 
jacatirão Nativa At P ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Melastomataceae Miconia petropolitana Cogn. pixirica Nativa At NP ZOO O - R - - 1 - - 1 - - 

Melastomataceae Miconia rigidiuscula Cogn. 
pixirica-de-

espinho 
Nativa At NP ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Melastomataceae Miconia sellowiana Naudin jacatirão Nativa At P ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Melastomataceae 
Tibouchina holosericea 

Baill. 
orelha-de-

onça 
Nativa Ab P ANEMO O - O,R - 1 - - 1 1 - 1 

Melastomataceae Tibouchina pulchra Cogn. 
manacá-da-

serra 
Nativa Ar P ANEMO O - O,R - 1 1 1 - 1 1 - 

Meliaceae 
Cabralea canjerana (Vell.) 

Mart. 
canjarana Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 
cedro, cedro-

rosa 
Nativa Ar NP ANEMO O VU(SP) E,R - 1 - 1 - 1 - - 

Meliaceae 
Guarea guidonea (L.) 

Sleumer 
marinheiro Nativa Ar P ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Meliaceae 
Guarea macrophylla subsp. 

tuberculata (Vell.) T.D. 
Penn. 

marinheiro Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Monimiaceae Mollinedia elegans Tul. pimenteira Nativa At NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Monimiaceae 
Mollinedia schottiana 

(Spreng.) Perkins 
pimenteira Nativa At NP ZOO O - R - - 1 - 1 1 - - 
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Monimiaceae Mollinedia uleana Perkins capixim Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Moraceae Ficus enormis Mart. ex Miq. figueira Nativa Ar - ZOO O - R - 1 1 - 1 1 - - 

Moraceae Ficus insipida Willd. figueira Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Moraceae 
Sorocea bonplandii (Baill.) 
W.C. Burger, Lanj.; Wess. 

Boer 

falsa-
espinheira 

Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - - - - - 

Musaceae Musa paradisiaca L. bananeira Exótica Er - ZOO O - A - - 1 1 - 1 - - 

Myrtaceae 
Blepharocalyx salicifolius 

(Kunth) O. Berg 
maria-preta, 

murta 
Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. araçarana Nativa Ar P ZOO O - R - 1 1 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Calyptranthes grandifolia O. 

Berg 
guamirim-
folha-larga 

Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Calyptranthes lanceolata O. 

Berg 
guamirim-
folha-larga 

Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Calyptranthes lucida Mart. 

ex DC. 
batinga-magra Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - - 1 1 - - 

Myrtaceae 
Campomanesia neriiflora 

(O.Berg) Nied. 
gabiroba Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Campomanesia phaea 

(O.Berg) Landrum 
cambuci Nativa Ar P ZOO O - A,O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Campomanesia 

xanthocarpa O. Berg 
gabiroba-do-

mato 
Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Eugenia cerasiflora Miq. guamirim Nativa Ar NP ZOO C - R - - 1 - 1 1 - - 

Myrtaceae 
Eugenia cuprea (O. Berg) 

Nied. 
guamirim Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Eugenia kleinii D.Legrand guamirim Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 
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Myrtaceae Eugenia oblongata O.Berg guamirim Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Eugenia stictosepala 

Kiaersk. 
mamona Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Eugenia stigmatosa DC. 
guamirim-

furado 
Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Eugenia subavenia O. Berg 
guamirim-de-
folha-miúda 

Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Eugenia umbelliflora O. 

Berg 
guamirim, 

guapê 
Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitangueira Nativa Ar NP ZOO O - A,R - 1 - - 1 1 - - 

Myrtaceae 
Marlierea tomentosa 

Cambess. 
goiabão Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Myrceugenia myrcioides 

(Cambess.) O. Berg 
guamirim Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Myrcia anacardiifolia 

Gardner 
guamirim Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Myrcia multiflora (Lam.) DC. cambuí Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Myrcia pubipetala Miq. 
guamirim-

graúdo 
Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Myrcia richardiana (O.Berg) 

Kiaersk. 
guamirim-

araçá 
Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 
guamirim-de-

folha-fina 
Nativa Ar P ZOO C - R - 1 1 - 1 1 - - 

Myrtaceae Myrcia tenuivenosa Kiaersk. guamirim Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Myrtaceae 
Psidium cattleyanum 

Sabine 
araça-amarelo Nativa Ar P ZOO C - A,R - - 1 - 1 1 - - 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiabeira Exótica Ar - ZOO - - A - 1 - 1 1 1 - - 
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Nyctaginaceae 
Guapira opposita (Vell.) 

Reitz 
maria-mole Nativa Ar P ZOO C - R - 1 1 1 - 1 - - 

Ochnaceae 
Ouratea castaneifolia (DC.) 

Engl. 
ouratea Nativa Ar NP ZOO R - R - - 1 - 1 1 - - 

Ochnaceae Ouratea multiflora Engl. ouratea Nativa Ar NP ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Olacaceae Heisteria silvianii Schwacke 
chupeta-de-

macaco 
Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Oleacaceae 
Chionanthus filiformis (Vell.) 

P.S. Green 
chionanthus Nativa Ar NP ZOO R - R 1 1 - 1 1 1 - - 

Onagraceae 
Ludwigia elegans 

(Cambess.) H. Hara 
ludwigia Nativa Ab NP ANEMO C - R - - 1 1 - 1 - 1 

Orchidaceae 
Vanilla chamissonis 

Klotzsch 
orquídea-

vanila 
Nativa Ep - ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Peraceae 
Pera glabrata (Schott) 

Poepp. ex Baill. 
tobocuva Nativa Ar P ZOO C - R - - 1 - 1 1 - - 

Phyllanthaceae 
Hieronyma alchorneoides 

Allemão 
iricurana Nativa Ar P AUTO C - R - 1 - - 1 1 1 - 

Piperaceae Piper aduncum L. falso-jaborandi Nativa Ab NP ZOO A - O - 1 - - 1 1 - 1 

Plantaginaceae Plantago australis Lam. plantago Nativa Er NP ANEMO A - - - 1 - 1 1 1 - - 

Poaceae 
Urochloa decumbens 
(Stapf) R.D.Webster 

brachiária Invasora Er - ANEMO - - - - - 1 - 1 - - 1 

Podocarpaceae 
Podocarpus sellowii 

Klotzsch ex Endl. 
pinheirinho-

bravo 
Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Polygonaceae Coccoloba warmingii Meisn. folha-de-lobo Nativa Ar P AUTO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Polypodiaceae 
Microgramma squamulosa 

(Kaulf.) de la Sota 
micrograma Nativa HeP - ANEMO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Polypodiaceae 
Pleopeltis hirsutissima 

Raddi 
polypodium Nativa Ep - ANEMO C - O - 1 - - 1 1 - - 

Página: 428



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-27 

 

Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Ruiz; 

Pav.) Mez 
capororoca Nativa Ar P ZOO C - R - - 1 - 1 1 1 - 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororoca Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - - - - 1 - 

Proteaceae 
Roupala brasiliensis 

Klotzsch 
carne-de-vaca Nativa Ar P ANEMO C - R - - 1 1 - 1 - - 

Pteridaceae Histiopteris incisa L. 
samambaia-

de-renda 
Nativa Er NP ANEMO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. 
pessegueiro-

bravo 
Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - - - - - - 

Rosaceae Rubus urticifolius Poir. 
framboesa-

silvestre 
Nativa Ab NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Alibertia myrciifolia Spruce 

ex K. Schum. 
café-do-mato Nativa Ar NP ZOO O - R - - 1 - 1 1 - - 

Rubiaceae Alseis floribunda Schott 
quina-de-são-

paulo 
Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae Amaioua intermedia Mart. café-do-mato Nativa Ar P ZOO C - R - 1 1 - 1 1 - - 

Rubiaceae 
Bathysa australis (A. St.-

Hil.) Benth.; Hook. f. 
cauassú Nativa Ar P ANEMO C - R - 1 1 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Borreria verticillata (L.) G. 

Mey 
erva-de-rato Nativa Ab NP ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Coccocypselum 

lanceolatum (Ruiz; Pav.) 
Pers. 

erva-de-rato Nativa Er NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Faramea multiflora Müll. 

Arg. 
faramea Nativa Ar NP ZOO R - R - - 1 - 1 1 - - 

Rubiaceae 
Faramea tetragona Müll. 

Arg. 
café-do-mato Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Galium hypocarpium (L.) 

Endl. ex Griseb. 
cafezinho-cipó Nativa T NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 
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Rubiaceae Posoqueria acutifolia Mart. 
laranja-de-

macaco 
Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Pothomorphe umbellata (L.) 

Miq. 
falso-jaborandi Nativa Ab NP ANEMO R - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Psychotria nuda (Cham.; 

Schltdl.) Wawra 
erva-de-rato Nativa Ar NP ZOO C - O,R - 1 1 - 1 1 - - 

Rubiaceae 
Psychotria stachyoides 

Benth. 
erva-de-rato Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Psychotria suterella Müll. 

Arg. 
erva-de-rato Nativa At NP ZOO C - O - 1 - - 1 1 - - 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. erva-de-rato Nativa Ab NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Rubiaceae 
Rudgea jasminoides 
(Cham.) Müll. Arg. 

jasmim-do-
mato 

Nativa At NP ZOO C - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Rutaceae 
Esenbeckia grandiflora 

Mart. 
pau-de-cutia Nativa Ar NP AUTO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Rutaceae 
Zanthoxylum rhoifolium 

Lam. 
mamica-de-

porca 
Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Sabiaceae Meliosma brasiliensis Urb. meliosma Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. 
guaçatonga-

amarela 
Nativa Ar P ZOO C - M,R - 1 - 1 1 1 - - 

Salicaceae Casearia obliqua Spreng. 
guaçatonga-

vermelha 
Nativa Ar P ZOO C - M,R - 1 - 1 1 1 - - 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. 
guaçatonga-

preta 
Nativa Ar P ZOO C - M,R - - 1 1 - 1 1 - 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., 
Cambess.; A. Juss.) Radlk. 

fruta-de-
pombo 

Nativa Ar P ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Sapindaceae 
Allophylus petiolulatus 

Radlk. 
fruta-de-
pombo 

Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 
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apindaceae Cupania furfuracea Radlk. camboatã Nativa Ar NP ZOO R 
VU(BR), 
EN(SP) 

R - - 1 - 1 1 - - 

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. camboatã Nativa Ar P ZOO A - R - 1 1 1 - 1 - - 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. camboatã Nativa Ar NP ZOO C - R - - 1 - 1 1 - - 

Sapindaceae Matayba intermedia Raldk. camboatã Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Sapindaceae 
Matayba juglandifolia 
(Cambess.) Radlk. 

camboatã Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - - 1 1 - - 

Sapindaceae 
Paullinia carpopoda 

Cambess. 
paullinia Nativa T NP ZOO C - O - 1 - - 1 1 - - 

Sapindaceae Paullinia meliifolia Juss. paullinia Nativa T NP ZOO C - O - - - - 1 - - - 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. cipó-guaraná Nativa T NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Sapotaceae 
Chrysophyllum flexuosum 

Mart. 
falso-abiú, 

guacá 
Nativa Ar NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Sapotaceae Ecclinusa ramiflora Mart. guapeva Nativa Ar NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Sapotaceae 
Pouteria bullata (S. Moore) 

Baehni 
guapeva-de-
folha-larga 

Nativa Ar NP ZOO R EN(BR) E,R - - 1 - 1 1 - - 

Sapotaceae 
Pouteria venosa (Mart.) 

Baehni 
guapeva-de-
folha-miúda 

Nativa Ar NP ZOO O - E,R - 1 - 1 1 1 - - 

Schyzaeaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. anemia Nativa Er NP ANEMO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Schyzaeaceae Lygodium volubile Sw. ligodium Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl. 
fumo-bravo Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Solanaceae 
Brunfelsia pauciflora 

(Cham.; Schltdl.) Benth. 
manacá-de-

jardim 
Nativa Ar NP ZOO C - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Solanaceae 
Cestrum bracteatum 

Schltdl. 
fumo-bravo Nativa At NP ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Página: 431



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-30 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Família Espécie 
Nome-
popular 

Origem HAB ES Disp. Ocor. 
Categoria 

de 
ameaça 

IE E AID ADA SB/TB M 
FOD-
EM 

FOD-
EI 

AA 

Solanaceae Solanum americanum Mill. fumo-bravo Nativa Ab P ZOO C - R - 1 - - 1 - - 1 

Solanaceae Solanum mauritianum Scop. fumo-bravo Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - - 1 1 - - 

Solanaceae 
Solanum pseudoquina A. 

St.-Hil. 
coerana Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - - 1 1 - - 

Solanaceae 
Solanum swartzianum 

Roem.; Schult. 
fumo-bravo Nativa Ar P ZOO C - R - 1 - 1 1 1 - - 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis fasciculata 

(Meisn.) Nevling 
pau-de-embira Nativa At NP ZOO O - R - 1 - 1 1 1 - - 

Urticaceae 
Boehmeria caudata J.J. Sm. 

ex Koord.; Valeton 
carrapicho Nativa Ab NP ZOO C - O - 1 - 1 1 1 - - 

Urticaceae Cecropia glaziovi Snethl. 
embaúba-
vermelha 

Nativa Ar P ZOO C - O,R - 1 - - 1 1 1 - 

Urticaceae Cecropia hololeuca Miq. 
embaúba-

branca 
Nativa Ar P ZOO O - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Urticaceae 
Cecropia pachystachya 

Trécul 
embaúba-

branca 
Nativa Ar P ZOO C - O,R - - 1 - 1 - 1 1 

Urticaceae 
Coussapoa microcarpa 

(Schott) Rizzini 
figueira-do-

brejo 
Nativa HeP P ZOO O - R - 1 - 1 - 1 - - 

Urticaceae Urera baccifera Miq. urtiga Nativa Ab NP ZOO O - R - - 1 1 - 1 - - 

Violaceae 
Amphirrhox longifolia 

Spreng. 
pau-de-cutia Nativa Ar NP ZOO R - R - 1 - 1 1 1 - - 

Violaceae 
Anchietea pyrifolia (Mart.) 

G.Don 
cipó-florido Nativa T NP ANEMO O - O - 1 - - 1 1 - - 

Vitaceae Cissus erosa Rich. rasteirinha Nativa Er NP ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 

Vitaceae Cissus striata Ruiz; Pav. cissus Nativa T NP ZOO O - O - 1 - 1 1 1 - - 
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Vitaceae 
Cissus verticillata (L.) 
Nicolson; C.E.Jarvis 

cissus Nativa T NP ZOO O - O - 1 - - 1 1 - - 

Vochysiaceae Vochysia bifalcata Warm. tucaneiro Nativa Ar NP ANEMO R - O,R - 1 - 1 1 1 - - 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium J. 

König. 
lírio-do-brejo Invasora Er - ANEMO - - O - 1 1 - 1 1 1 1 

Legenda: Hábito: Ab: arbusto, Ar: árvore, At: arvoreta, Ep: epífita, Er: erva, HeP: hemiepífita, P: palmeira, T: trepadeira. ES: estágio sucessional. P: pioneira, NP: não-pioneira. Dispersão 

(Disp.): ANEMO: autocórica, AUTO: autocórica, ZOO: zoocórica. Ocor. (Ocorrência): A: abundante, C: comum, O: ocasional, R: rara. Categoria de ameaça: EN: Em perigo, VU: vulnerável, 

BR: Portaria IBAMA 443/2014 e SP: Resolução SMA 57/2016. IE: Interesse econômico/ecológico: A: alimentícia, E: econômica, M: medicinal, O: ornamental, R: Recuperação de Áreas 

Degradadas. E: Endêmicas da região da Serra do Mar do Sudeste do Brasil. AID: Área de Influência Direta e ADA: Área Diretamente Afetada. SB/TB: Trecho de Baixada (Submontana a 

Terras Baixas) e M: Trecho de Planalto (Montana). FOD-EM: Floresta Ombrófila Densa em estágio médio. FOD-EI: Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial. CA: Campo antrópico. 
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IX.2.1.3 FLORA DA ADA 

IX.2.1.3.1 Métodos 

A caracterização e diagnóstico da ADA foi executada por meio de levantamentos quantitativos 
como o levantamento fitossociológico e o cadastramento de indivíduos isolados. O 
levantamento de campo foi realizado nos dias 30 de outubro de 2018 e 03 de dezembro de 
2018. 

O levantamento fitossociológico foi realizado por meio do método de ponto quadrante. Nas 
áreas onde a vegetação apresentava fisionomia florestal e está planejada a supressão foram 
instalados pontos para a quantificação da estrutura da vegetação. A Tabela IX.2.1.3.1-1 
apresenta as coordenadas desses pontos e a Figura IX.2.1.3.1-1. Os pontos instalados 
seguiam uma direção única e estavam distantes uns dos outros cerca de 15 m. Em cada ponto 
as quatro árvores mais próximas com DAP maior ou igual a 5 cm foram medidas o DAP (cm), a 
altura (m) e a distância ao ponto quadrante (m), além de identificada a espécies. O cálculo dos 
descritores estruturais para a elaboração da tabela fitossociológica e a estimativa de volume 
foram de acordo com as fórmulas a seguir (COTTAM; CURTIS, 1956): 

(1) Densidade total absoluta por hectare: 𝐷𝑇𝐴 = 10000/
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

(2) Densidade absoluta por hectare para a espécie k: 𝐷𝐴𝑘 =  
𝑛𝑘

𝑁
× 𝐷𝑇𝐴 

(3) Área basal total absoluta em m² por hectare: 𝐴𝐵𝑇 = {∑ [𝜋 (
𝐷𝐴𝑃𝑖

2
)

2
] 10000⁄𝑛

𝑖=1 } × 𝐷𝑇𝐴 

(4) Área basal absoluta em m² por hectare para a espécie k (dominância): 

𝐷𝑂𝑘 =  {∑ [𝜋 (
𝐷𝐴𝑃𝑗

2
)

2

] 10000⁄

𝑘

𝑗=1

} × 𝐷𝑇𝐴 

(5) Frequência absoluta da espécie k: 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑘 =  
𝑝𝑘

𝑃
× 100 

(6) Densidade relativa da espécie k: 𝐷𝑒𝑛𝑅𝑒𝑙𝑘 =
𝐷𝐴𝑘

𝐷𝑇𝐴
× 100 

(7) Dominância relativa da espécie k: 𝐷𝑜𝑚𝑅𝑒𝑙𝑘 =
𝐷𝑂𝑘

𝐴𝐵𝑇
× 100 

(8) Frequência relativa da espécie k: 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑅𝑒𝑙𝑘 =
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑘

∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑘
𝑁
𝑘=1

× 100 

(9) Índice de Valor de Importância (IVI) da espécie k: 𝐼𝑉𝐼𝑘 = 𝐷𝑒𝑛𝑅𝑒𝑙𝑘 + 𝐷𝑜𝑚𝑅𝑒𝑙𝑘 + 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑅𝑒𝑙𝑘 

(10) Volume em m³ por hectare: 𝑉𝑜𝑙 =  〈∑ {[𝜋 (
𝐷𝐴𝑃𝑗

2
)

2
] 10000⁄ } × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑗 × 0,7𝑘

𝑗=1 〉 × 𝐷𝑇𝐴  

O cadastramento arbóreo dos indivíduos isolados foi executado da mesma maneira que o 
levantamento dos indivíduos dentro dos pontos quadrantes. Os indivíduos isolados com DAP 
maior ou igual à 5 cm foram tomadas medidas do DAP (cm) e altura (m), além de identificada a 
espécie e registrada as coordenadas geográficas em UTM fuso 23 datum SIRGAS 2000. 
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Tabela IX.2.1.3.1-1 – Pontos quadrantes para o levantamento fitossociológico 

Ponto X UTM Y UTM Trecho Local 

1 352.743,54 7.358.656,26 Baixada EMAE 

2 352.760,58 7.358.686,64 Baixada EMAE 

1 346.536,59 7.365.616,35 Planalto 
-Área de 

Medição e 
Regulagem 

2 346.540,10 7.365.621,60 Planalto 
Área de 

Medição e 
Regulagem 

3 346.543,45 7.365.632,04 Planalto 
Área de 

Medição e 
Regulagem 

4 346.542,87 7.365.638,57 Planalto 
Área de 

Medição e 
Regulagem 

5 346.543,32 7.365.644,44 Planalto 
Área de 

Medição e 
Regulagem 
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IX.2.1.3.2 Caracterização da vegetação e florística da ADA 

Ao longo da ADA, verificou-se a presença de três tipologias de vegetação, a saber: Área 
Antropizada (AA), Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial (FOD-EI) e Floresta Ombrófila 
Densa em estágio médio (FOD-EM). Há, ainda, trechos considerados como “sem vegetação”, 
em que o duto irá atravessar vias já consolidadas e que a intervenção será nula. É o caso de 
boa parte do trecho da Av. Bernardo Geisel e no interior das instalações da EMAE (Foto 
IX.2.1.3.2-1 e Foto IX.2.1.3.2.1-1), ambos em Cubatão, além do trecho de subida da serra no 
interior do Parque Estadual da Serra do Mar. Nestes locais, o gasoduto será instalado ao longo 
da via.  

Foto IX.2.1.3.2-1 – Entrada da EMAE ilustrando o trecho que o duto estará enterrado sem intervenção na 

vegetação com a subida da serra ao fundo 

 
 

A Tabela IX.2.1.3.2-1 abaixo representa o quadro de áreas de cada uma dessas tipologias de 
acordo com o mapa de Uso e Ocupação do Solo. 
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Tabela IX.2.1.3.2-1 – Área ocupada por cada tipologia de vegetação da ADA do empreendimento 

Uso do Solo Área (Ha) % 

Área Antropizada 5,59 31,67 

Área Industrial 0,52 2,94 

Área Urbana 0,01 0,06 

Corpo D'água 0,31 1,75 

Dutovia 0,83 4,69 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio 3,71 21,00 

Floresta Ombrófila Densa Submontana em Estágio Inicial 0,30 1,68 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas em Estágio Inicial 0,03 0,15 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas em Estágio Médio 0,21 1,20 

Malha Viária 6,16 34,86 

TOTAL USO NA ADA (faixa 12m = 17,66 hectares) 17,66 100,00 

 

Cabe ressaltar que o cálculo das áreas da ADA considera uma faixa de duto invariável de 12 
metros de largura e não corresponde ao total a ser suprimido, que considera intervenção 
bastante inferior aos 12 metros. Conforme Tabela IX.2.1.3.2-2 e Figura X.3.2.2-1 – Localização 
das áreas a serem suprimidas apresentado no Capítulo X – Impactos a área a ser suprimida é 
de 1,2 ha. 

Tabela IX.2.1.3.2-2 – Quantificação da supressão necessários 

Tipo de Intervenção Fitofisionomia 
Fora de APP 

(m²) 
Em APP 

(m²) 

Total 
Supressão 

(m²) 

Válvula 4 
Floresta Ombrófila Densa Montana 

estágio médio de regeneração 
60,61 

 
60,61 

Abertura de vala na Estrada da 
Xiboca 

Floresta Ombrófila Densa Montana 
estágio médio de regeneração 

7.420,00 
 

7.420,00 

Abertura de vala na Avenida 
Bernardo Geisel Junior 

Floresta Ombrófila Densa Terras 
Baixas estágio médio de 

regeneração 
347,48 

 
347,48 

Área de Medição e Regulagem 
Floresta Ombrófila Densa Montana 

estágio médio de regeneração 
3.849,38 34,48 3.883,86 

Total 11677,47 34,48 11711,95 

 

Ao todo, foram registradas 84 espécies vegetais na ADA, a saber: sete na Área antropizada, 
sete na FOD-EI e 78 na FOD-EM. Dentre elas, duas espécies estão classificadas como 
ameaçadas de extinção de acordo com a Resolução SMA 57/2016 (São Paulo) e Portaria 
443/2014 do IBAMA (Brasil). Tratam-se das espécies: Ocotea catharinensis (canela-preta) e 
Cupania furfuracea (camboatã).  

Estas três espécies foram observadas no trecho de planalto da ADA. As duas primeiras foram 
registradas se regenerando no sub-bosque da floresta contígua ao City Gate existente. Já P. 
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bullata foi registrada com porte ao redor de 5 m na borda do trecho de floresta contíguo ao City 
Gate existente que sofrerá intervenção.  

IX.2.1.3.2.1 Área Antropizada 

A tipologia de Área antropizada ocorre ao longo das estradas na interface com trechos 
florestais ou em zonas de intensa antropização e foco na atividade industrial, como é o caso de  
Cubatão. Inclui a faixa de duto, canteiros e áreas aterradas, por exemplo. De modo geral, as 
espécies mais predominantes são: Urochloa decumbens (braquiária) e Hedychium coronarium 
(lírio-do-brejo). 

Foto IX.2.1.3.2.1-1 – Trecho do duto ao longo da Av. Bernardo Geisel em área industrial 

 
 

Embora a presença de H. coronarium seja constante, isso não significa que toda a região de 
sua ocorrência se configura como APP ou até mesmo porções específicas, como é o caso da 
faixa paralela ao duto junto à Refinaria de Presidente Bernardes da PETROBRAS. 
Principalmente na baixada litorânea, por se tratar de uma região que tolera encharcamento 
devido a questões topográficas, geomorfológicas e devido a retificação de vias e acessos, a 
água da chuva costuma escoar mais lentamente (Foto IX.2.1.3.2.1-2). Dessa forma, a espécie, 
que é seletiva higrófila, tende a se desenvolver com facilidade. 
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Foto IX.2.1.3.2.1-2 – Trecho do duto ao lado da Refinaria Presidente Bernardes com a presença de espécies 

seletiva higrófila, mas sem a existência de corpo d’água nas redondezas 

 
 

Ao longo do traçado, foram registradas 06 árvores isoladas nesta unidade de paisagem. A 
Tabela IX.2.1.3.2.1-1 apresenta os quantitativos e as espécies correspondentes ao 
cadastramento. Todas as árvores isoladas dentro da área de intervenção estavam no trecho de 
planalto. O volume estimado dos indivíduos isolados na área de intervenção é de 2,36 m³. 

Tabela IX.2.1.3.2.1-1 – Árvores isoladas ao longo da tipologia de Área antropizada na ADA do 

empreendimento 

Ind. Coord. X UTM Coord. Y UTM Espécies DAP (cm) Altura (m³) Volume (m³) 

1 349.522,33 7.365.067,54 Tibouchina pulchra 25 11 0,38 

2 350.241,09 7.361.899,75 Tibouchina pulchra 8+10+7 10 0,12 

3 350.242,23 7.361.897,99 Tibouchina pulchra 17+11+10 10 0,28 

4 350.662,57 7.361.037,18 Inga vera 28 9 0,39 

5 350.654,98 7.360.993,69 Inga vera 24+24+15+17 9 0,82 

6 350.801,56 7.360.480,67 Clethra scabra 26 10 0,37 

TOTAL 2,36 

IX.2.1.3.2.2 Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial 

Esta unidade de paisagem foi caracterizada num pequeno trecho ao longo da Av. Bernardo 
Geisel em Cubatão (Foto IX.2.1.3.2.2-1). Trata-se de um trecho pequeno de vegetação com 
porte dossel aberto, sem ainda estrutura definida de floresta, com baixa amplitude diamétrica, 
presença ocasional de epífitas e rara de trepadeiras. As espécies de maior relevância nesse 
trecho são Cecropia pachystachya (embaúba) e Tibouchina pulchra (manacá-da-serra).  
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Foto IX.2.1.3.2.2-1 – Trecho de curso d’água no primeiro plano e a presença de fragmento em estágio inicial 

ao fundo 

 

IX.2.1.3.2.3 Floresta Ombrófila Densa em estágio médio 

Esta é a unidade de paisagem de maior relevância da ADA. Por mais que em alguns trechos 
da borda do fragmento onde o empreendimento irá sobrepor a vegetação se encontra mais 
degradada, é possível reconhecer que se trata dos limites de remanescentes grandes. E é 
notório e bem concebido de que nesses limites exista um efeito de borda que pode gerar certas 
injúrias a árvores ou permitir o desenvolvimento de espécies exóticas invasoras, como é o caso 
de Hedychium coronarium (lírio-do-brejo) e Urochloa decumbens (braquiária) (Foto 
IX.2.1.3.2.3-1 e Foto IX.2.1.3.2.3-2).  
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Foto IX.2.1.3.2.3-1 – Trecho de Área antropizada em primeiro plano e a borda de fragmento em estágio médio 

ao longo da Av. Bernardo Geisel ao longo da ADA do empreendimento em Cubatão, SP 

 
 

O entendimento do órgão licenciador é que a borda de um fragmento de vegetação não deve 
ser classificada em dissonância à classificação da área nuclear do remanescente. Assim, essa 
interpretação foi levada em consideração nos estudos de campo e interpretação da condição 
ambiental dos fragmentos de vegetação nativa. 

Foto IX.2.1.3.2.3-2 – Trecho em estágio médio com evidência à presença de regeneração arbustiva e 

desenvolvimento de trepadeiras lenhosas 
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Foi realizado levantamento fitossociológico ao longo de trechos específicos desta tipologia na 
ADA (Foto IX.2.1.3.2.3-4 a Foto IX.2.1.3.2.3-6). A Tabela IX.2.1.3.2.3-1 e a Tabela 
IX.2.1.3.2.3-2  apresentam os descritores fitossociológicos no trecho de FOD-EM na porção 
Montana (planalto) e de Terras Baixas (baixada). Foram alocados seis pontos-quadrantes no 
planalto e dois na baixada. Respectivamente, registrou-se a presença de 16 e seis espécies. 

No trecho montano (planalto), as espécies de maior importância na comunidade foram Miconia 
cabussu (cabussu), Myrcia splendens (guamirim-de-folha-fina) e Amaioua intermedia (café-do-
mato), além dos indivíduos mortos. Estas espécies juntamente com as mortas somam 
praticamente 50% de todo o valor de importância da comunidade. Todas elas são típicas da 
Mata Atlântica e ocupam o dossel de florestas em estágio médio de regeneração.   

Já na baixada, a baixa riqueza se relaciona a uma amostra pequena realizada no local. Por se 
tratar de uma intervenção diminuta, a amostra reduzida se justifica. As três espécies de maior 
IVI somaram 58% do total e também são frequentes em florestas em processo de regeneração.  

Tabela IX.2.1.3.2.3-1 – Descritores fitossociológicos da comunidade arbórea em remanescente de Floresta 

Ombrófila Densa Montana em estágio médio próximo ao City Gate 

Espécie NI NA DR FA FR DoR IVI 

Miconia cabussu 3 3 12,50 50,00 13,04 37,85 63,39 

morta 3 3 12,50 50,00 13,04 9,97 35,51 

Myrcia splendens 3 2 12,50 33,33 8,70 6,27 27,46 

Amaioua intermedia 2 2 8,33 33,33 8,70 4,27 21,30 

Ocotea glaziovii 1 1 4,17 16,67 4,35 7,99 16,51 

Ocotea elegans 1 1 4,17 16,67 4,35 7,42 15,93 

Cryptocarya aschersoniana 1 1 4,17 16,67 4,35 4,62 13,14 

Solanum cinnamomeum 1 1 4,17 16,67 4,35 4,62 13,14 

Ocotea sp. 1 1 4,17 16,67 4,35 4,03 12,54 

Guapira opposita 1 1 4,17 16,67 4,35 2,96 11,47 

Eugenia sp. 1 1 4,17 16,67 4,35 2,49 11,00 

Ocotea aciphyla 1 1 4,17 16,67 4,35 2,05 10,57 

Ocotea dispersa 1 1 4,17 16,67 4,35 1,66 10,18 

Myrcia cf. richardiana 1 1 4,17 16,67 4,35 1,31 9,83 

Myrsine umbellata 1 1 4,17 16,67 4,35 1,01 9,52 

Calyptranthes concinna 1 1 4,17 16,67 4,35 0,74 9,25 

Myrcia spectabilis 1 1 4,17 16,67 4,35 0,74 9,25 

Total Geral 24 6 100 383 100 100 300 

Legenda: NI: número de indivíduos, NA: número amostral, DR: densidade relativa, FA: frequência absoluta, FR: frequência 

relativa, DoR: Dominância Relativa e IVI: índice de valor de importância.  
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Tabela IX.2.1.3.2.3-2 – Descritores fitossociológicos da comunidade arbórea em remanescente de Floresta 

Ombrófila Densa em estágio médio próximo ao City Gate 

Espécies NI NA DR FA FR DoR IVI 

Ocotea elegans 2 2 25,00 1,00 28,57 20,76 74,34 

Miconia cabussu 2 1 25,00 0,50 14,29 12,38 51,66 

Trema micrantha 1 1 12,50 0,50 14,29 21,26 48,05 

Casearia sylvestris 1 1 12,50 50,00 14,29 17,28 44,06 

Psychotria nuda 1 1 12,50 0,50 14,29 16,28 43,06 

Piper sp. 1 1 12,50 0,50 14,29 12,04 38,83 

Total Geral 8 2 100 3,5 100 100 300 

Legenda: NI: número de indivíduos, NA: número amostral, DR: densidade relativa, FA: frequência absoluta, FR: frequência 

relativa, DoR: Dominância Relativa e IVI: índice de valor de importância.  

Do ponto de vista estrutural, a tipologia de FOD-EM possui peculiaridades com relação a 
posição geográfica da mesma. As diferenças verificadas não chegam a modificar o estágio 
sucessional, mas sim representam o mosaico natural de estruturação das florestas ao longo do 
gradiente altitudinal da Mata Atlântica. 

No trecho montano, próximo ao City Gate, a tipologia apresenta dossel fechado e árvores com 
12 m de altura em média, variação diamétrica média e dois estratos bem definidos, o arbóreo e 
o herbáceo. A presença de epífitas e trepadeiras e comum.  

Ainda ao longo do trecho do planalto, há trechos em que a altura do trecho florestal em borda é 
mais baixa e a presença de espécies pioneiras (p.e.: Miconia cabussu, Myrsine umbellata e 
Tibouchina pulchra) se torna mais evidente. Nestes locais, a rede de drenagem foi retificada 
por conta de dutos no entorno e, por isso, o solo se torna hidromórfico com distintos períodos 
de encharcamento a depender da feição topográfica. De forma geral, estes trechos possuem 
dossel entre 4 a 5 m de altura, variação diamétrica baixa, DAP médio por volta de 6 cm e a 
presença de muitos indivíduos arbóreo com perfilhos (diversas ramificações de troncos). Essa 
diferente feição de vegetação não foi estudada do ponto de vista fitossociológico devido ao fato 
de que a maioria dos indivíduos arbóreos não possuem DAP de inclusão (mínimo de 5,0 cm) 
(Foto IX.2.1.3.2.3-3). Portanto, a vegetação foi estudada através de metodologia qualitativa e 
as espécies presentes nesse trecho foram anotadas e incluídas na Tabela IX.2.1.2.2-1.  
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Foto IX.2.1.3.2.3-3 – Trecho de borda florestal com influência de lençol freático aflorante e solo mal drenado 

evidenciando estrutura majoritariamente formada por árvores em perfilhos e de pequeno porte na região do 

planalto da ADA do empreendimento 

 
 

Essas condições dificultam o estabelecimento de espécies vegetais e associado a uma 
condição de solo mais raso e topo de serra, a vegetação se torna naturalmente mais baixa, 
evoluindo do ponto de vista sucessional de forma mais lenta. Essa é uma condição específica e 
que deve ser bem compreendida para não gerar complicações para a correta interpretação da 
vegetação e suas condicionantes ambientais e edáficas (Foto IX.2.1.3.2.3-4). 

Foto IX.2.1.3.2.3-4 – Trecho de floresta com influência de lençol freático aflorante e solo mal drenado na 

região do planalto da ADA do empreendimento 
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Já no trecho de Terras Baixas (baixada), o fragmento florestal que será afetado ao longo da Av. 
Bernardo Geisel possui adequada estruturação. Apresenta árvores com até 15 m, variação 
diamétrica média, epífitas em abundância e trepadeiras ocasionais. No dossel, ocorre espécies 
como Sloanea guianensis (sapopema), Matayba intermedia (camboatã) e Cupania oblongifolia 
(camboatã). A borda, que será diretamente afetada, tem como espécies predominante Trema 
micrantha (pau-pólvora) e Miconia cabussu (cabussu), além de uma estrutura florestal mais 
irregular, com a presença de trepadeiras lenhosas (lianas) das famílias Sapindaceae e 
Malpighiaceae influenciando a estrutura dos trechos de borda nesse local (Foto IX.2.1.3.2.3-5).  

Foto IX.2.1.3.2.3-5 – Sub-bosque do trecho de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio já fora da região 

da borda com evidência à estruturação florestal, regeneração arbórea e presença de estrato herbáceo bem 

consolidado 
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Foto IX.2.1.3.2.3-6 – Presença de Cyathea corcovadensis (samambaia-açu) em trecho do sub-bosque de área 

em estágio médio já fora da borda de remanescente que será afetado ao longo da ADA do empreendimento 

 

IX.2.2 FAUNA TERRESTRE 

O Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - 
Região Metropolitana de São Paulo está sendo planejado nas Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHl de número 6 e 7, Alto Tietê e Baixada Santista, respectivamente. 
O empreendimento tem seu traçado definido em dois municípios, Cubatão e São Bernardo do 
Campo, inseridos no Estado de São Paulo, dentro do bioma Mata Atlântica. 

A Mata Atlântica originalmente ocupava mais de 1,3 milhões de km², distribuídos por 17 
Estados, percorrendo grande parte da costa brasileira (MMA, 2018). Considerando todas as 
formações florestais e ecossistemas associados presentes no bioma, segundo mapeamento da 
cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica entregue pelo próprio Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) em 2015, tomando como base o ano de 2009, atualmente a vegetação nativa do bioma 
está representada por 29% da cobertura vegetal original. 

O bioma estende-se de 3° de latitude sul até cerca de 30°, mantendo-se relativamente restrita 
ao litoral e se interiorizando mais de 800 km em seu limite meridional. Seu gradiente altitudinal 
varia do nível do mar até 3000 metros de altitude, chegando ao cume das cadeias de 
montanhas mais altas do Brasil (LIMA, 2013). Baseando-se nisso, e considerando também que 
dentro do bioma passam alguns dos mais importantes rios brasileiros como por exemplo o Rio 
São Francisco, Paraíba do Sul, Tietê, Rio Doce, entre outros (LIMA, 2013 apud CÂMARA, 
1991; GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005), a Mata Atlântica abriga uma megabiodiversidade, 
com inúmeras espécies endêmicas (SILVA et al., 2004). 

O Brasil atualmente conta com 1080 espécies de anfíbios, 773 espécies de répteis, mais 46 
subespécies, totalizando 819 táxons de répteis, 1919 espécies de aves e 701 espécies de 
mamíferos silvestres (SEGALLA et al., 2016; COSTA; BERNILS, 2015; PIACENTINI et al., 
2015; PAGLIA et al., 2012). Para a Mata Atlântica, a estimativa aponta para a ocorrência de 
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350 peixes de água doce, 340 anfíbios, 197 répteis, 250 mamíferos e 1023 espécies de aves 
(MMA, 2018). 

Nesse contexto, considerando a área de ocorrência do empreendimento e o bioma onde os 
municípios do estudo estão situados é possível afirmar que os diagnósticos de fauna são 
importantes por fornecerem informações sobre a biota de determinadas regiões e quando bem 
executados auxiliam a minimizar os impactos aos quais as espécies ou populações poderão 
estar submetidas. Além disso, permitem documentar alterações ambientais e traçar planos 
factíveis para compensação e/ou mitigação de impactos sobre a biodiversidade. 

IX.2.2.1 METODOLOGIA 

Para a execução das metodologias dos grupos de fauna citadas abaixo, os transectos foram 
padronizados a fim de se uniformizar os resultados obtidos em cada Área amostral. Com isso, 
os caminhamentos feitos para a coleta de dados quantitativos para herpetofauna, mastofauna e 
avifauna tiveram comprimento de 1,5 quilômetros. Ainda assim, outras trilhas também foram 
exploradas dentro de cada unidade amostral, com a finalidade de se incrementar a lista de 
espécies para o estudo. O Mapa de Pontos Amostrais (Figura IX.2.2.1-1) apresenta apenas os 
caminhamentos executados ao longo das duas campanhas amostrais para a coleta de dados 
quantitativos. 
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IX.2.2.1.1 Herpetofauna 

Os métodos empregados na coleta de dados para herpetofauna dentro da AII, ADA e AID 
foram Procura Ativa Diurna, Procura Ativa Noturna e Procura Tipo Road Sampling. 

Durante a execução da 1ª Campanha (17 a 21 de setembro de 2018) e da 2ª Campanha de 
amostragem (5 a 7 de novembro e 14 e 15 de novembro), as áreas amostrais foram visitadas 
no período matutino e no período da vespertino/noturno, entre 08h00min às 11h00min no 
período da manhã, e a tarde/noite, entre 17h00min às 22h00min, horário de maior atividade do 
grupo em questão. 

 Procura Ativa Diurna: Visou o registro de espécimes da herpetofauna por meio da 
observação direta. Consistiu, basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse 
à procura de indivíduos do grupo da herpetofauna, estendendo-se a investigação em locais 
específicos como micro-habitats: tocas, sob troncos e pedras, margens de riachos, sob 
acúmulo de folhagens, para o encontro de répteis e anfíbios (Foto IX.2.2.1.1-1). 

 Procura Ativa Noturna: A procura ativa noturna teve como foco a procura de anfíbios 
anuros, que emitem vocalizações, principalmente na época de reprodução; é mais 
proveitosa em lugares perto ou dentro de áreas alagadas, tais como brejos. Para a 
realização desta metodologia foram estipulados micro-habitats e sítios reprodutivos em 
cada uma das áreas amostrais (Foto IX.2.2.1.1-2). 

 Procura tipo Road Sampling: Consistiu na procura feita de carro por animais em estrada. 
Foi executada durante os percursos entre os pontos de coleta, tanto durante o dia quanto 
durante a noite. 

Para observação e identificação dos indivíduos em campo, os materiais utilizados foram um 
gancho herpetológico para o manejo de serpentes, lanternas, além de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s), com Certificado de Aprovação (CA). Os registros fotográficos foram 
feitos com duas câmeras fotográficas DSLR, modelos 7D Mark II e T6i. As vocalizações foram 
registradas com um gravador digital Zoom. 

Os transectos realizados para amostragem de herpetofauna foram padronizados para que 
houvesse comparação entre as áreas com base nos resultados obtidos. Com isso, cada 
transecto foi percorrido por 1,5 km. Outras trilhas também foram percorridas ao longo de cada 
Área amostral selecionada, a fim de incrementar a lista geral de herpetofauna do estudo. 

A taxonomia e a nomenclatura científica dos anfíbios seguiram o proposto por Segalla et al. 
(2016) e Costa e Bernils (2018) para répteis. A classificação das espécies quanto a origem, 
endemismo e ao hábitat preferencial seguiu o proposto por Haddad et al. (2013). 
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Foto IX.2.2.1.1-1 – Busca ativa diurna 

 

Foto IX.2.2.1.1-2 – Busca ativa noturna 

 

IX.2.2.1.2 Mastofauna 

Para a coleta de dados da mastofauna na AII, AID e ADA do empreendimento, o levantamento 
de dados primários baseou-se nas metodologias descritas abaixo. 

Considerando as campanhas amostrais nas estações seca e chuvosa, os horários 
determinados para a execução da busca ativa no período matutino foram das 8h às 12hs, e 
para o período vespertino-crepúscular das 16h às 20hs, considerando estas, as melhores 
horas para se observar mamíferos silvestres. 

 Armadilhas-fotográficas: Câmeras fotográficas com sensor de movimento foram 
instaladas nos fragmentos da área do empreendimento, na intenção de registrar mamíferos 
de médio e grande porte. Junto das armadilhas fotográficas, o solo foi cevado com iscas 
atrativas para animais, como mamão, bacon, abacaxi, sardinha e banana. As armadilhas 
fotográficas foram vistoriadas a cada dois dias, e as iscas repostas quando necessário 
(Foto IX.2.2.1.2-1 e Foto IX.2.2.1.2-2). A maioria das espécies de mamíferos silvestres 
brasileiros possui hábitos extremamente discretos, o que torna difícil sua visualização e, 
portanto, a identificação pela observação direta (BECKER; DALPONTE 1991).  

 Busca ativa por registro diretos: Foram feitas buscas ativas nos períodos matutino (8h as 
11h) e vespertino/crepuscular (16h as 20h), considerando estes os melhores horários para 
observação da mastofauna. Trilhas e transectos pré-existentes na área de estudo foram 
percorridos, na intenção de observar mamíferos nas trilhas, bordas de mata, e outros 
ambientes propícios à fauna, conforme sugerido por Becker e Dalponte (1991) e Wemmer 
et al. (1996).  

 Busca ativa por registros indiretos: Foram realizadas observações indiretas de 
mamíferos silvestres. Vestígios como rastros, pegadas, pelos, fezes, serão objeto de 
observação durante caminhas em transectos e trilhas dentro da área de estudo. Os 
horários determinados para as buscas indiretas foram o período matutino (8h as 11h) e 
vespertino/crepuscular (16h as 20h), considerando estes os melhores horários para 
observação da mastofauna. 

Os transectos realizados para amostragem de mastofauna foram padronizados para que 
houvesse comparação entre as áreas com base nos resultados obtidos. Com isso, cada 
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transecto foi percorrido por 1,5 km. Outras trilhas também foram percorridas ao longo de cada 
Área amostral selecionada, a fim de incrementar a lista geral de mastofauna do estudo. 

A nomenclatura das espécies, bem como a classificação quanto ao habitat, endemismo e 
guilda trófica se baseou no trabalho de Paglia et al. (2012). 

Foto IX.2.2.1.2-1 – Técnico iscando a armadilha de 

foto 

 

Foto IX.2.2.1.2-2 – Armadilha de foto  

instalada 

 

IX.2.2.1.3 Avifauna 

Durante as amostragens de avifauna, os horários determinados foram entre 6h30min e 
10h30min no período da manhã, e entre as 15h30min e 19h30min no período da 
tarde/crepuscular. Os horários foram selecionados com base no maior pico de atividades das 
aves, ao amanhecer e o crepúsculo, antes do sol se por e inicio do horário noturno. 

A metodologia utilizada para o levantamento de aves foi a de Listas de Mackinnon. Para 
estimar parâmetros quantitativos de dominâncias e raridades das espécies de aves, foi adotada 
uma adaptação do método de listas de Mackinnon (“20 species-list”, segundo Poulsen et al., 
1997). Essa adaptação do método consistiu na elaboração de seguidas listas de 10 espécies 
(originalmente o método propõe listas de 20 espécies) diferentes de aves registradas, de modo 
que não houvesse espécies iguais na mesma lista e tomando-se o cuidado de não incluir 
indivíduos que já constavam em listas anteriores. 

Segundo Herzogh et al. (2002), listas de 10 espécies são melhores que listas de 20 por 
aumentarem o número de unidades amostrais em uma mesma área e diminuir o risco de 
marcar a mesma espécie mais de uma vez na mesma lista. 

Como vantagem dessa metodologia, a lista pode ser feita ao longo do dia, oferecendo 
parâmetros quantitativos sobre as comunidades de aves já que suas amostras são as dezenas 
de listas obtidas, gerando um índice de abundancia relativa das espécies de aves chamado 
Índice de Frequência nas Listas (IFL). 

Complementarmente à metodologia acima descrita, também serão considerados registros não-
sistematizados, a fim de incrementar a lista geral de aves na área do empreendimento. 
Contudo, esses registros não serão utilizados posteriormente para a análise de dados 
estatísticos. 
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Destaca-se que a execução das Listas de Mackinnon, os transectos selecionados foram 
padronizados em 1,5 km de comprimento, em todas as Áreas Amostrais. O restante do 
caminhamento realizado serviu para composição da lista geral de espécies, com os registros 
não-sistematizados. 

A coleta de dados em campo foi feita com o auxílio de binóculos 10x42, gravador Zoom modelo 
H5 e microfone direcional Sennheiser ME67/K6. Conforme a necessidade em campo foi 
utilizado o método do playback, que consiste na reprodução do canto das aves, para que as 
mesmas se aproximem, favorecendo o contato visual e identificação precisa das espécies. 

Todas as espécies de aves registradas foram classificadas conforme suas sensibilidades às 
perturbações no ambiente natural (STOTZ et al., 1996). As espécies também foram 
classificadas segundo suas guildas alimentares e para determinar as categorias alimentares 
foram utilizados dados da literatura (MOTTA-JÚNIOR, 1990; SICK, 1997), além do 
conhecimento de campo dos técnicos. Foram ainda considerados os endemismos presentes 
(LIMA, 2013). Para análise de migração das espécies seguiu-se Somenzari et al. (2018). 

A taxonomia e a nomenclatura científica, e a origem de cada espécie seguiu o proposto por 
Piacentini et al. (2015), disponível no site do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – 
CBRO. 

IX.2.2.2 ÁREA DE ESTUDO 

Para a definição dos transectos e pontos amostrais, considerou-se a representatividade e o 
estado de conservação dos ambientais, além da facilidade de acesso às áreas. Levou-se em 
consideração também a diversidade de ambientes a serem amostrados, como os fragmentos 
de Floresta Ombrófila, os trechos de matas ciliares, brejos e alagadiços e os campos naturais. 
Os pontos amostrais determinados para execução das metodologias de fauna terrestre são 
apresentados na Figura IX.2.2.1-1. 

As fotos a seguir apresentam os pontos amostrais mais significativos para a coleta de dados de 
fauna terrestre nos transectos, e sua descrição (Foto IX.2.2.1.3-1 à Foto IX.2.2.1.3-20).  

Foto IX.2.2.1.3-1 – Transecto em fragmento de 

Floresta Ombrófila Densa na Estrada da Xibóca 

(ADA) - Área 1 

 

Foto IX.2.2.1.3-2 – Margem da Represa Billings (AII) - 

Área 1 
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Foto IX.2.2.1.3-3 – Transecto em fragmento de 

Floresta Ombrófila Densa na Estrada da Xibóca 

(ADA) - Área 1 

 

Foto IX.2.2.1.3-4 – Transecto em fragmento de 

Floresta Ombrófila Densa na Estrada da Xibóca 

(ADA) - Área 1 

 

Foto IX.2.2.1.3-5 – Transecto em borda de fragmento 

de Floresta Ombrófila Densa na Estrada Caminhos 

do Mar (ADA) - Área 2 

 

Foto IX.2.2.1.3-6 – Transecto em borda de fragmento 

de Floresta Ombrófila Densa na Estrada Caminhos 

do Mar (ADA) - Área 2 

 

Foto IX.2.2.1.3-7 – Transecto em borda de fragmento 

de Floresta Ombrófila Densa na Estrada Caminhos 

do Mar (ADA) - Área 2 

 

Foto IX.2.2.1.3-8 – Formação brejosa e fragmento de 

Floresta Ombrófila Densa em proximidade com a 

Estrada Caminhos do Mar (AII) - Área 2 
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Foto IX.2.2.1.3-9 – Transecto em borda de fragmento 

de Floresta Ombrófila Densa na Estrada Caminhos 

do Mar (ADA) - Área 3 

 

Foto IX.2.2.1.3-10 – Transecto em Campos Abertos 

Naturais, na margem da estrada Caminhos do Mar 

(AII) - Área 3 

 

Foto IX.2.2.1.3-11 – Transecto em Campos Abertos 

Naturais, na margem da estrada Caminhos do Mar 

(AII) - Área 3 

 

Foto IX.2.2.1.3-12 – Transecto em Campos Abertos 

Naturais, na margem da estrada Caminhos do Mar 

(AII) - Área 3 

 

Foto IX.2.2.1.3-13 – Transecto em trilha dentro do 

PESM - Itutinta-Pilões (AII) - Área 4 

 

Foto IX.2.2.1.3-14 – Transecto em trilha dentro do 

PESM - Itutinta-Pilões (AII) - Área 4 
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Foto IX.2.2.1.3-15 – Transecto em trilha dentro do 

PESM - Itutinta-Pilões (AII) - Área 4 

 

Foto IX.2.2.1.3-16 – Transecto em trilha dentro do 

PESM - Itutinta-Pilões (AII) - Área 4 

 

Foto IX.2.2.1.3-17 – Transecto no trecho de descida 

da serra antiga de Santos (ADA) - Área 5 

 

Foto IX.2.2.1.3-18 – Transecto no trecho de descida 

da serra antiga de Santos (ADA) - Área 5 

 

Foto IX.2.2.1.3-19 – Transecto no trecho de descida 

da serra antiga de Santos (ADA) - Área 5 

 

Foto IX.2.2.1.3-20 – Transecto no trecho de descida 

da serra antiga de Santos (ADA) - Área 5 
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IX.2.2.3 RESULTADOS 

IX.2.2.3.1 Herpetofauna 

Os anfíbios e répteis constituem o que chamamos de herpetofauna. Formam um grupo 
proeminente em quase todas as taxocenoses terrestres, com atualmente cerca de 5.000 
espécies de anfíbios (FROST, 2018) e aproximadamente 10.793 espécies de répteis 
conhecidas (UETZ et al., 2018). Mais de 80% da diversidade dos dois grupos ocorre em 
regiões tropicais (POUGH et al., 1998) cujas paisagens naturais estão sendo rapidamente 
destruídas pela ocupação humana. 

O Brasil é o país com maior riqueza de anfíbios, com 1.080 espécies (SEGALLA et al., 2016). 
Os anfíbios se distribuem em três ordens, Gymnophiona (cobras cegas), Caudata 
(salamandras) e Anura (sapos, pererecas, rãs), e são bons modelos em pesquisas ambientais, 
por serem de fácil estudo quando comparados a outros grupos de vertebrados. Além disso, são 
sensíveis a alterações no seu ambiente devido às características de sua biologia, como a alta 
permeabilidade da pele e o seu ciclo de vida bifásico (BEEBEE, 1996; DUELLMAN; TRUEB, 
1994). Pelo fato de serem fundamentais no funcionamento da teia alimentar, consumindo uma 
variedade de insetos e servindo de presas para muitos grupos de vertebrados (DUELLMAN; 
TRUEB, 1994; POUGH et al., 2003), seu declínio populacional pode afetar a estrutura trófica 
das comunidades (BLAUSTEIN; WAKE, 1990). 

Os répteis apresentam maior diversidade de grupos (serpentes, lagartos, anfisbenas, 
quelônios, crocodilianos e tuataras), constituindo-se também como uma importante ferramenta 
para o conhecimento do estado de conservação dos ambientes naturais. Ocupam uma posição 
mais elevada nas cadeias tróficas (algumas espécies como predadores de topo), funcionam 
como bioindicadores de alterações ambientais (LEITE et al., 1993), como perda de habitat 
(MARQUES et al., 1998b). No Brasil, ocorrem 842 táxons se considerarmos espécies e 
subespécies, sendo a segunda maior riqueza nacional destes animais (COSTA; BÉRNILS, 
2018).  

A herpetofauna do Estado de São Paulo é extremamente diversificada, representando 
aproximadamente 30% de toda diversidade brasileira (ROSSA-FERES et al., 2011, ZAHER et 
al., 2011). A anurofauna da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra de Paranapiacaba é 
claramente o mais rico do estado (GARCIA et al., 2009a). Além disso, a maioria dos répteis 
Squamata de São Paulo é endêmica de áreas elevadas dentro da Serra do Mar (MARQUES et 
al., 2004; RODRIGUES, 2005; ROSSA-FERES et al., 2008). 

A carência de estudos sobre herpetofauna da Floresta Atlântica ainda é grande, sendo estes 
pontuais e escassos, o que pode ser confirmado pelo crescente número de descrições de 
novos táxons encontrados nos últimos anos (RODRIGUES, 1986; DI-BERNARDO, 1994; 
CRUZ et al., 2003; PELLEGRINO et al., 2005; RODRIGUES et al., 2013; TEIXEIRA JR. et al., 
2012; 2013).  

IX.2.2.3.1.1 Caracterização Regional 

Para a confecção dos dados secundários a respeito da herpetofauna na região do 
empreendimento, a lista de espécies gerada foi baseada em artigos e publicações científicas, 
além de teses e dissertações acadêmicas a respeito da ocorrência de anfíbios e répteis nos 
municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo. 

São escassos os estudos acerca da herpetofauna na região onde está localizado o 
empreendimento. Ainda assim, os trabalhos tomados como base para compor a lista de 
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espécies foram pesquisados no menor raio de distância possível e em formações 
vegetacionais parecidas com as encontradas na área de estudo. 

O Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (MATTOSO et al., 2006) apresenta 
elevada riqueza de herpetofauna, com 94 espécies de anfíbios, e 38 espécies de répteis, 
distribuídos entre quelônios, lagartos e serpentes. Apesar da expressiva riqueza de 
herpetofauna (n=132), o Plano de Manejo considerou em seu levantamento todos os núcleos 
do parque, e não apenas o Itutinga-Pilões, onde está inserido o empreendimento, e com isso 
foram amostradas diversas fitofisionomias que não são encontradas no núcleo em questão, o 
que influenciou o resultado acima apresentado. 

Trevine e colaboradores (2014) em trabalho realizado no Parque Natural Municipal Nascentes 
de Paranapiacaba, no município de Santo André, registraram 52 espécies de anfíbios e 26 
espécies de répteis, distribuídos entre quelônios, lagartos e serpentes. O trabalho da autora 
apresenta uma lista maior de herpetofauna, contudo, para a composição dos dados da 
caracterização regional foram utilizados apenas os dados primários do trabalho, ou seja, as 
espécies registradas exclusivamente em campo pelos autores. 

Apesar de ambos os trabalhos acima citados apresentarem uma alta riqueza de herpetofauna, 
é necessário destacar que tanto a área de estudo quanto o esforço amostral foram maiores do 
que é realizado pela consultoria ambiental em avaliações de impacto ambiental e trabalhos de 
EIA/Rima. Assim, é normal que os valores não estejam em proximidade com os resultados do 
presente estudo. 

Por fim, Feliti (2016) em levantamento realizado na Estância Alto da Serra, também localizada 
na Estrada Caminhos do Mar, registrou 17 espécies de herpetofauna, sendo 15 anfíbios 
anuros, um lagarto e uma serpente. 

O Quadro IX.2.2.3.1.1-1 abaixo apresenta a lista de espécies de possível ocorrência na região 
do empreendimento e seus status de conservação nas listas estadual (Decreto Estadual nº 
60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014), internacional (IUCN, 2018-1) e espécies 
presentes na lista CITES, que trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

São duas espécies ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, três espécies presentes 
na lista nacional, sendo uma classificada como Vulnerável, uma Criticamente em Perigo e uma 
espécie classificada como Criticamente em Perigo, possivelmente extinta (Hypsiboas 
cymbalum), registrada dentro do PESM (MATTOSO et al., 2006). Para a lista internacional, 22 
espécies aparecem com Dados Deficientes, ou seja, não há conhecimento suficiente sobre a 
ecologia e biologia das espécies para definir seu status. Duas espécies classificadas como 
Quase-Ameaçadas, duas espécies descritas com status de conservação Vulnerável e uma 
espécie está descrita como Criticamente em Perigo. Por fim, apenas duas espécies estão 
presentes na lista CITES, especificamente no Anexo II, sendo Salvator merianae e Corallus 
hortulanus. 
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Quadro IX.2.2.3.1.1-1 – Lista de espécies de possível ocorrência para a região onde está inserido o empreendimento 

Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

ANURA 
        

BRACHYCEPHALIDAE 
        

Brachycephalus hermogenesi pingo-de-ouro 
  

X 
  

LC 
 

Brachycephalus nodoterga pingo-de-ouro X 
 

X 
  

DD 
 

Brachycephalus vertebralis pingo-de-ouro 
  

X 
  

DD 
 

Ischnocnema bolbodactylus rãzinha-de-foliço 
  

X 
  

LC 
 

Ischnocnema spanios rãzinha-de-foliço 
 

X X 
  

DD 
 

Ischnocnema guentheri rãzinha-de-foliço X X X 
  

LC 
 

Ischnocnema hoehnei rãzinha-de-foliço 
 

X X 
  

LC 
 

Ischnocnema holti rãzinha-de-foliço 
  

X 
  

DD 
 

Iscnocnema juipoca rãzinha-de-foliço 
 

X X 
  

LC 
 

Iscnocnema nigriventris rãzinha-de-foliço 
 

X 
     

Ischnocnema parva rãzinha-de-foliço X X X 
  

LC 
 

Iscnocnema sp. (lactea series) rãzinha-de-foliço 
 

X 
     

BUFONIDAE 
        

Dendrophryniscus brevipollicatus rãzinha-do-foliço 
 

X X 
  

LC 
 

Dendrophryniscus cf. brevipollicatus rãzinha-do-foliço 
 

X X 
  

LC 
 

Dendrophryniscus cf. leucomystax rãzinha-do-foliço 
  

X 
  

LC 
 

Rhinella icterica sapo-cururu X X X 
  

LC 
 

Rhinella margaritifera sapo-cururu 
  

X 
  

LC 
 

Rhinella ornata sapo-cururu X X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

CENTROLENIDAE 
        

Vitreorana eurygnatha perereca-de-vidro 
  

X 
  

LC 
 

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro 
 

X X 
  

LC 
 

CERATHOPHRYIDAE 
        

Ceratophrys aurita sapo-intanha 
  

X 
  

LC 
 

CRAUGASTORIDAE 
        

Haddadus binotatus rãzinha-de-foliço X X X 
  

LC 
 

Holoaden luederwaldti rãzinha-de-foliço 
  

X 
 

CR DD 
 

CYCLORAMPHIDAE 
        

Cycloramphus boraceiensis rãzinha-de-paredão 
  

X 
  

LC 
 

Cycloramphus dubius rãzinha-de-paredão 
  

X 
  

LC 
 

Cycloramphus eleutherodactylus rãzinha-de-paredão 
 

X X 
  

DD 
 

Cycloramphus semipalmatus rãzinha-de-paredão 
  

X 
  

NT 
 

Thoropa miliaris rã-do-costão 
  

X 
  

LC 
 

Thoropa taophora rã-do-costão 
 

X 
     

Zachaenus parvulus rãzinha 
  

X 
  

LC 
 

HEMIPHRACTIDAE 
        

Fritziana fissilis perereca-marsupial 
 

X X 
  

LC 
 

Fritziana ohausi perereca-marsupial 
 

X X 
  

LC 
 

Gastrotheca fulvorufa perereca-marsupial 
 

X 
   

DD 
 

Gastrotheca microdiscus perereca-marsupial 
  

X 
  

LC 
 

Página: 463



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-62 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

HYLIDAE 
        

Aparasphenodon bokermanni perereca-de-capacete 
  

X 
  

DD 
 

Aplastodiscus albofrenatus rã-flautinha 
  

X 
  

LC 
 

Aplastodiscus albosignatus rã-flautinha 
 

X X 
  

LC 
 

Aplastodiscus arildae perereca-kiwi 
 

X 
   

LC 
 

Aplastodiscus ehrhardti rã-flautinha 
  

X 
  

LC 
 

Aplastodiscus leucopygius rã-flautinha X X X 
  

LC 
 

Bokermannohyla astartea perereca 
  

X 
  

LC 
 

Bokermannohyla circumdata perereca 
 

X 
   

LC 
 

Bokermannohyla hylax perereca 
 

X X 
  

LC 
 

Bokermannohyla ravida pererequinha-do-brejo 
  

X 
  

DD 
 

Dendropsophus berthalutzae pererequinha X X X 
  

LC 
 

Dendropsophus elegans perereca-de-moldura 
 

X X 
  

LC 
 

Dendropsophus giesleri pererequinha-do-brejo 
  

X 
  

LC 
 

Dendropsophus microps pererequinha-do-brejo 
 

X X 
  

LC 
 

Dendropsophus minutus perereca-ampulheta 
 

X X 
  

LC 
 

Dendropsophus werneri pererequinha-do-brejo 
  

X 
  

LC 
 

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga 
 

X X 
  

LC 
 

Hypsiboas albopunctatus perereca-carneiro X 
    

LC 
 

Hypsiboas bandeirantes perereca-de-pijama 
 

X 
     

Hypsiboas bischoffi perereca X X X 
  

LC 
 

Hypsiboas cymbalum perereca 
  

X X CR(PEX) CR 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

Hypsiboas faber rã-martelo X X X 
  

LC 
 

Hypsiboas pardalis rã-porco 
 

X X 
  

LC 
 

Hypsiboas polytaenius perereca-de-pijama 
  

X 
  

LC 
 

Hypsiboas prasinus perereca 
 

X X 
  

LC 
 

Hypsiboas semilineatus perereca 
  

X 
  

LC 
 

Itapotihyla langsdorffii perereca-castanhola 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon angrensis perereca-da-bromélia 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon argyreornata perereca-da-bromélia 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon brieni perereca-de-inverno 
 

X 
   

LC 
 

Ololygon flavogutata pererequinha 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon hiemalis perereca-de-inverno 
 

X 
   

LC 
 

Ololygon littoralis perereca-do-litoral 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon obtriangulata perereca-de-inverno 
  

X 
  

LC 
 

Ololygon perpusilla perereca-de-bromélia 
 

X 
     

Ololygon rizibilis perereca-risadinha 
 

X 
   

LC 
 

Scinax alter perereca 
  

X 
  

LC 
 

Scinax crospedospillus perereca 
 

X X 
    

Scinax eurydice perereca 
  

X 
  

LC 
 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro 
 

X X 
  

LC 
 

Scinax hayii perereca X X X 
  

LC 
 

Scinax trapicheiroi perereca 
  

X 
  

NT 
 

Trachycephalus mesophaeus perereca-dourada 
  

X 
  

LC 
 

Página: 465



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-64 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

HYLODIDAE 
        

Crossodactylus caramaschii rãzinha 
  

X 
  

LC 
 

Crossodactylus dispar rãzinha 
  

X X 
 

DD 
 

Hylodes asper rãzinha-de-corredeira 
 

X X 
  

LC 
 

Hylodes aff. charadranaetes rãzinha-de-corredeira 
  

X 
  

DD 
 

Hylodes dactylocinus rãzinha-de-corredeira 
  

X 
  

DD 
 

Hylodes glabra rãzinha-de-corredeira 
  

X 
  

DD 
 

Hylodes phyllodes rãzinha-de-corredeira 
  

X 
  

LC 
 

Megaelosia bocainensis rã-do-riacho 
  

X 
  

DD 
 

Megaelosia massarti rã-do-riacho 
 

X X 
  

DD 
 

LEPTODACTYLIDAE 
        

Physalaemus atlanticus rãzinha-de-foliço 
  

X 
  

VU 
 

Physalaemus bokermanni rãzinha-de-foliço 
 

X X 
  

DD 
 

Physalaemus cuvieri rãzinha-cachorro X X X 
  

LC 
 

Physalaemus moreirae rãzinha-de-foliço 
 

X X 
  

DD 
 

Physalaemus olfersii rãzinha-bugio 
  

X 
  

LC 
 

Adenomera ajurauna rãzinha-de-foliço X X 
   

DD 
 

Adenomera marmoratus rãzinha-de-foliço X X X 
  

LC 
 

Leptodactylus flavopictus rã 
  

X 
  

LC 
 

Leptodactylus jolyi rã 
 

X 
   

DD 
 

Leptodactylus latrans rãzinha-manteiga 
 

X X 
  

LC 
 

Paratelmatobius cardosoi rãzinha-de-barriga-colorida 
 

X X 
  

DD 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

Paratelmatobius gaigeae rãzinha-de-barriga-colorida 
  

X 
  

DD 
 

Paratelmatobius poecilogaster rãzinha-de-barriga-colorida 
 

X X 
  

DD 
 

MICROHYLIDAE 
        

Arcovomer passarellii rãzinha 
  

X 
  

LC 
 

ODONTOPHRYNIDAE 
        

Macrogenioglottus alipioi sapo-corredor 
  

X 
  

LC 
 

Proceratophrys appendiculata sapo-de-chifre 
  

X 
  

LC 
 

Proceratophrys boiei sapo-de-chifre 
  

X 
  

LC 
 

Proceratophrys melanopogon sapo-de-chifre 
 

X X 
  

LC 
 

PHYLLOMEDUSIDAE 
        

Phasmahyla guttata perereca 
  

X 
  

LC 
 

Phrynomedusa marginata perereca-verde 
  

X 
  

LC 
 

Phyllomedusa burmeisteri perereca-das-folhagens 
  

X 
  

LC 
 

RANIDAE 
        

Lithobates catesbeianus rã-touro 
  

X 
  

LC 
 

GYMNOPHIONA 
        

SIPHONOPIDAE 
        

Siphonops hardyi cecília 
  

X 
  

LC 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

RÉPTEIS 
        

TESTUDINES 
        

CHELIDAE 
        

Hydromedusa maximiliani cágado 
 

X X 
  

VU 
 

Squamata 
        

GEKKONIDAE 
        

Hemidactylus mabouia lagartixa 
 

X 
   

LC 
 

PHYLLODACTYLIDAE 
        

Gymnodactylus darwini lagartinho 
  

X 
    

LEIOSAURIDAE 
        

Enyalius iheringii papa-vento X X X 
    

Enyalius perditus papa-vento 
 

X X 
    

ANGUIDAE 
        

Diploglossus fasciatus calango 
  

X 
    

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro 
 

X 
     

GYMNOPHTALMIDAE 
        

Colobodactylus taunayi lagartinho 
 

X 
     

Heterodactylus imbricatus lagartinho 
 

X 
     

Placosoma cordylinum champsonatus lagartinho 
 

X 
     

Placosoma glabellum lagartinho 
 

X X 
    

Ecpleopus gaudichaudii lagartinho 
 

X 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

TEIIDAE 
        

Salvator merianae teiú 
 

X X 
  

LC II 

OPHIDIA 
        

TROPIDOPHIIDAE 
        

Tropidophis paucisquamis cobra-anã 
  

X 
    

BOIDAE 
        

Corallus hortulanus suaçubóia 
  

X 
  

LC II 

COLUBRIDAE 
        

Chironius bicarinatus cobra-cipó 
 

X X 
    

Chironius exoletus cobra-cipó 
  

X 
    

Chironius fuscus cobra-cipó 
  

X 
    

Chironius multiventris cobra-cipó 
  

X 
    

Mastigodryas bifossatus jararacuçu-do-brejo 
  

X 
    

Spilotes pullatus caninana 
  

X 
    

DIPSADIDAE 
        

Atractus serranus cobra 
  

X 
 

VU 
  

Atractus zebrinus cobra 
 

X 
     

Sibynomorphus neuwiedi dormideira 
 

X X 
    

Imantodes cenchoa dorme-dorme 
  

X 
    

Echinanthera amoena papa-rã 
  

X 
    

Echinanthera cephalostriata papa-rã 
 

X X 
    

Echinanthera undulata papa-rã 
 

X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

Taeniophallus affinis cobra 
 

X 
   

LC 
 

Taeniophallus billineatus cobra 
 

X 
     

Elapomorphus quinquelineatus cobra 
 

X 
     

Helicops modestus cobra-d'água X 
      

Philodryas olfersii cobra-verde 
  

X 
    

Philodryas patagoniensis parelheira 
 

X 
     

Clelia montana mussurana 
  

X 
    

Oxyrhopus clathratus falsa-coral 
 

X X 
    

Siphlophis pulcher cobra 
  

X 
  

LC 
 

Thamnodynastes nattereri corre-campo 
  

X 
    

Tomodon dorsatus cobra-espada 
 

X X 
  

LC 
 

Tropidodryas striaticeps falsa-jararaca 
  

X 
  

LC 
 

Erythrolamprus aesculapii falsa-coral 
 

X X 
    

Erythrolamprus atraventer cobra-verde 
  

X 
  

VU 
 

Erythrolamprus miliaris cobra-d’água 
 

X X 
    

Xenodon neuwiedii jararaquinha 
 

X X 
  

LC 
 

ELAPIDAE 
        

Micrurus corallinus coral-verdadeira 
  

X 
  

LC 
 

Micrurus decoratus coral-verdadeira 
  

X 
  

LC 
 

VIPERIDAE 
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Taxon Nome popular Feliti (2016) Trevine et al. (2014) Mattoso et al. (2006) 
Status de Conservação 

SP BR IUCN CITES 

Bothrops fonsecai jararaca 
  

X 
    

Bothrops jararaca jararaca 
 

X X 
    

Bothrops jararacussu jararacuçu 
  

X 
  

LC 
 

LEGENDA: STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº 60.133/2014, X – presença na lista, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – vulnerável, CR – criticamente ameaçado, 

CR(PEX) – criticamente em perigo – provavelmente extinto, IUCN – Red List of Threatened Species, DD – dados deficientes, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçado, VU – 

vulnerável, CR – criticamente em perigo; CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, II – presença no Anexo II. 
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IX.2.2.3.1.2 Áreas de Influência (Área de Influência Indireta -AII; Área de Influência Direta - 

AID e Área Diretamente Afetada - ADA) 

A. 1ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO SECA) 

Após a finalização da 1ª Campanha amostral foram registradas 21 espécies de herpetofauna 
nas áreas de influência do empreendimento. Não houve registro de répteis, portanto, o total é 
representado apenas por anfíbios anuros. Todas as espécies foram registradas durante o 
período dedicado ao esforço amostral, porém, seis delas foram registradas apenas durante o 
esforço amostral.  

O Quadro IX.2.2.3.1.2-1 abaixo apresenta a lista geral de herpetofauna das áreas de influência, 
a indicação de registro qualitativo ou quantitativo, o tipo de registro, o número de indivíduos 
registrados, origem, migração, endemismo, habitat e status de conservação a nível estadual 
(Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014), internacional (IUCN 
2018-1) e a lista CITES (2017), que trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna 
e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. Não houve registro de espécies ameaçadas de 
extinção, contudo, três espécies aparecem como Dados Deficientes na lista internacional de 
fauna ameaçada (IUCN, 2018-1) (Brachycephalus nodoterga, Physalaemus bokermanni e 
Adenomera ajurauna). Todas as espécies registradas são de origem nativa brasileira, e 14 
delas são endêmicas ao bioma Mata Atlântica. 
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Quadro IX.2.2.3.1.2-1 – Espécies registradas na AII, AID e ADA do empreendimento durante a 1ªC 

Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 
Indivíduos Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti SP BR IUCN CITES 

ANURA 
             

BRACHYCEPHALIDE 
             

Brachycephalus nodoterga sapinho-pingo-de-ouro X X VOC 21 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Ischnocnema guentheri rãzinha-do-folhiço X X VOC/OD 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ischnocnema parva rãzinha-do-folhiço X X VOC/OD 26 N 
 

MA F 
  

LC 
 

BUFONIDAE 
             

Dendrophryniscus brevipollicatus sapinho-da-bromélia X X OD 1 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Rhinella icterica sapo-cururu X X OD 4 N 
  

A, F 
  

LC 
 

Rhinella ornata cururuzinho X X OD 9 N 
 

MA F 
  

LC 
 

CRAUGASTORIDAE 
             

Haddadus binotatus rãzinha-do-folhiço 
 

X OD 1 N 
 

MA F 
  

LC 
 

HYLIDAE 
             

Bokermannohyla hylax perereca 
 

X VOC 3 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Dendropsophus minutus pererequinha-ampulheta X X VOC/OD 2 N 
  

A 
  

LC 
 

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga X X VOC/OD 3 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha 
 

X VOC/OD 2 N 
  

A 
  

LC 
 

Ololygon berthae perereca 
 

X VOC 4 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ololygon perpusilla perereca-da-bromélia X X VOC 14 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Scinax alter perereca X X VOC 14 N 
  

F 
  

LC 
 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro X X VOC 6 N 
  

A, F 
  

LC 
 

HYLODIDAE 
             

Hylodes phyllodes rãzinha-de-corredeira 
 

X VOC 12 N 
 

MA F 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 
Indivíduos Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti SP BR IUCN CITES 

LEPTODACTYLIDAE 
             

Physalaemus cuvieri rã-cachorro 
 

X VOC/OD 6 N 
  

A 
  

LC 
 

Physalaemus bokermanni rãzinha-do-folhiço X X VOC 30 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera ajurauna rãzinha-de-folhiço X X VOC 20 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera marmorata rãzinha-de-folhiço X X VOC/OD 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Leptodactylus furnarius rãzinha-cavadora X X VOC 13 N 
  

A 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo, QUANTI – quantitativo; TIPO DE REGISTRO: VOC – vocalização, OD – observação direta; ORIGEM: N – nativa; ENDEMISMO: MA – Mata 

Atlântica; HÁBITAT – F – florestal, A – aberto; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº 60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; IUCN – Red List of Threatened 

Species, LC – pouco preocupante, DD – dados deficientes, CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. 
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A família Hylidae apresenta a maior riqueza até o presente momento, com nove espécies 
registradas, seguida da família Leptodactylidae, com cinco espécies (Gráfico IX.2.2.3.1.2-1). 
Com a realização da 2ªC a tendência é que esse padrão se mantenha, já que é sabido que 
Hylidae e Leptodactylidae comumente são as famílias mais bem amostradas dentre os anuros 
em regiões neotropicais (DUELLMAN, 1978). Esse dado é corroborado com a lista apresentada 
para a caracterização regional, onde as famílias Hylidae e Leptodactylidae se destacam das 
demais quanto à riqueza. 

Sobre a abundância de cada família registrada após o fim da 1ªC amostral (Gráfico 
IX.2.2.3.1.2-1), Leptodactylidae aparece com 99 indivíduos registrados, seguida por 
Brachycephalidae com 77 contatos e Hylidae com 48 contatos. Apenas um indivíduo da família 
Craugastoridae foi registrado, Haddadus binotatus, encontrado morto (atropelamento) na Área 
5, durante a busca ativa noturna. É necessário salientar que a abundância foi estimada de 
acordo com a experiência da equipe de campo, tomando como base os indivíduos avistados e 
ouvidos, e, portanto, os valores aqui apresentados não são exatos. Foi estipulado um valor 
máximo de 30 indivíduos para cada espécie. 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-1 – Riqueza e abundância das famílias registradas durante a 1ªC 

 
  

A ausência de lagartos e serpentes durante a condução dos estudos na 1ª Campanha (estação 
seca) pode ser explicada pelas condições climáticas na semana destinada à coleta de dados. 
As temperaturas baixas influenciam diretamente no metabolismo da herpetofauna, já que os 
mesmos são altamente dependentes do calor para suas atividades metabólicas. Além disso, 
sem a utilização de metodologias que favorecem a captura dos indivíduos, répteis são animais 
de difícil observação. A presença de anfíbios pode ser justificada pelas chuvas durante os dias 
de amostragem, o que incitou os anfíbios a vocalizarem com maior frequência a procura de 
parceiros e demarcação de território nos sítios de reprodução. 

O Quadro IX.2.2.3.1.2-2 mostra a distribuição das espécies por Área amostral. Das 21 espécies 
de anfíbios anuros registrados até o presente momento, apenas Adenomera marmorata está 
presente em todas as Áreas amostrais. 

 

Página: 475



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-74 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Das espécies que podem ser consideradas como generalistas quanto ao uso do habitat e 
facilmente encontrados em diversas regiões do Brasil (HADDAD et al., 2008b; FROST, 2018), 
Rhinella icterica foi registrada apenas nas Áreas 4 e 5, Rhinella ornata foi registradas em todas 
Áreas amostrais, Dendropsophus minutus e Scinax fuscovarius apenas nas Áreas 1 e 4, e 
Physalaemus cuvieri apenas na Área 2. Destaca-se também Haddadus binotatus, registrado 
apenas na Área 5, atropelado. 

Quadro IX.2.2.3.1.2-2 – Distribuição das espécies registradas na 1ªC (estação seca) por Área amostral 

Taxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Brachycephalus nodoterga X 
  

X X 

Ischnocnema guentheri X 
  

X X 

Ischnocnema parva X 
  

X X 

Dendrophryniscus brevipollicatus X 
    

Rhinella icterica 
   

X X 

Rhinella ornata X X X X 
 

Haddadus binotatus 
    

X 

Bokermannohyla hylax 
  

X X X 

Dendropsophus minutus X 
  

X 
 

Hypsiboas albomarginatus 
 

X 
   

Hypsiboas albopunctatus 
 

X 
   

Ololygon berthae 
 

X 
   

Ololygon perpusilla X 
  

X X 

Scinax alter X X X X 
 

Scinax fuscovarius X 
  

X 
 

Hylodes phyllodes 
    

X 

Physalaemus cuvieri 
 

X 
   

Physalaemus bokermanni X X 
 

X 
 

Adenomera ajurauna X 
 

X 
  

Adenomera marmorata X X X X X 

Leptodactylus furnarius X 
 

X X 
 

 

Quanto ao habitat preferencial das espécies registradas durante a 1ªC, o Gráfico IX.2.2.3.1.2-2 
mostra que 74% do total apresenta hábitos florestais, enquanto que os hábitos semi-florestais 
são representadas por 26% do total. Essa superioridade de espécies de hábitos florestais 
possivelmente está relacionada com a área de estudo. Observando a Figura IX.2.2.1-1, nota-se 
que as amostragens foram feitas principalmente em áreas de fragmentos florestais e dentro do 
PESM, área de acesso restrito, o que facilitou o encontro com os espécimes. A classificação de 
habitat seguiu o apresentado por Haddad et al. (2013). 
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Gráfico IX.2.2.3.1.2-2 – Habitat preferencial das espécies registradas durante a 1ªC 

 
 

Três espécies registradas podem ser consideradas como bioindicadoras de qualidade 
ambiental (HADDAD et al., 2013), Brachycephalus nodoterga, Dendrophryniscus brevipollicatus 
e Physalaemus bokermanni. 

O sapinho-pingo-de-ouro (B. nodoterga) não tolera ambientes degradados, e vive em 
serapilheiras de 7 a 12cm de altura (CONDEZ, 2014). As especificidades ambientais do gênero 
e a sensibilidade ambiental quanto às alterações ambientais já foram avaliadas, indicando que 
as espécies são microendêmicas e teriam suas populações reduzidas drasticamente com o 
aumento da temperatura e elevação da linha de neblina (HADDAD et al., 2010; PIE et al., 
2013). A maioria das espécies de Brachycephalus ocorre em populações restritas a encostas e 
topos de morro na Mata Atlântica, em elevações que variam entre 600 a 1800m (POMBAL et 
al., 1998; CONDEZ et al., 2014). Além disso, além de distribuição restrita e notável 
sensibilidade a alterações ambientais, a maioria das espécies de Brachycephalus ocorre em 
áreas legalmente protegidas (CONDEZ, 2014). 

O mesmo acontece com o sapinho-de-bromélia (D. brevipollicatus). As espécies deste gênero 
habitam bromélias ou a serapilheira e a vegetação rasteira de áreas bem conservadas da 
Floresta Atlântica e possuem normalmente hábitos crípticos (HEYER et al., 1990). Além disso, 
a espécie possuí estratégias de reprodução especializados e restritos a ambientes florestais 
(HADDAD; PRADO, 2005). Por fim, Physalaemus bokermanni é outra espécie de ocorrência 
restrita e que não tolera ambientes degradados. 

Destaca-se que B. nodoterga e P. bokermanni apresentam seu status de conservação como 
DD (Dados Deficientes) na lista internacional de fauna ameaçada (IUCN, 2018-1). 

Nenhuma espécie registrada até o momento é considerada como cinegética. 

Os índices de diversidade para herpetofauna, bem como o dendrograma de similaridade das 
áreas e a curva de rarefação serão apresentados baseando-se nos dados finais consolidados, 
com a unificação da primeira e segunda campanha de amostragem. Com isso, é necessário 
que a 2ªC seja executada para tais análises. 
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B. 2ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO CHUVOSA) 

Com a finalização da 2ª Campanha amostral, a herpetofauna nas áreas de influência do 
empreendimento foi representada por 26 espécies. Do total, 21 espécies são anfíbios anuros, 
distribuídos em seis famílias, e cinco répteis distribuídos em quatro famílias, sendo um lagarto 
e quatro serpentes. Com exceção de Sybinomorphus mikanii, Helicops carinicaudus e Bothrops 
jararaca, todas as espécies foram registradas ao longo da execução das metodologias 
previstas. As três serpentes acima citadas foram consideradas no estudo com base em 
entrevistas com os funcionários do PESM responsáveis pela ronda de segurança no parque e 
acompanhamento de pesquisadores pelas áreas restritas. As serpentes foram identificadas 
pelos técnicos em campo com base em fotografias digitais apresentadas pelos próprios 
seguranças. 

A seguir, o Quadro IX.2.2.3.1.2-3 apresenta a lista geral de herpetofauna das áreas de 
influência, a indicação de registro qualitativo ou quantitativo, o tipo de registro, o número de 
indivíduos registrados, origem, migração, endemismo, habitat e status de conservação a nível 
estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014), internacional 
(IUCN 2018-1) e a lista CITES (2017), para cada espécie registrada. Destaca-se que para as 
listas estadual e nacional não houve registro de espécies ameaçadas de extinção, bem como 
para a lista CITES. Na lista internacional da IUCN (2018-1) há registro de quatro espécies 
classificadas como DD (dados deficientes), Brachycephalus nodoterga, Physalaemus 
bokermanni, Adenomera ajurauna e Leptodactylus jolyi. Todas as espécies registradas na 
estação chuvosa são de origem nativa brasileira, e 56,5% delas são endêmicas do bioma Mata 
Atlântica. 
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Quadro IX.2.2.3.1.2-3 – Espécies da herpetofauna registradas na 2ª Campanha de amostragem (estação chuvosa) 

Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 
Indivíduos Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti SP BR IUCN CITES 

ANURA 
             

BRACHYCEPHALIDE 
             

Brachycephalus nodoterga sapinho-pingo-de-ouro X X VOC 13 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Ischnocnema guentheri rãzinha-do-folhiço X X VOC/OD 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ischnocnema parva rãzinha-do-folhiço X X VOC/OD 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

BUFONIDAE 
             

Rhinella icterica sapo-cururu X X OD 22 N 
  

A, F 
  

LC 
 

CYCLORAMPHIDAE 
             

Cycloramphus dubius rãzinha-de-corredeira X X OD 6 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Thoropa taophora rã-do-costão 
 

X VOC/OD 1 N 
 

MA F 
    

HYLIDAE 
             

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga X X VOC/OD 7 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha 
 

X VOC/OD 12 N 
  

A 
  

LC 
 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro X X VOC/OD 3 N 
  

A, F 
  

LC 
 

Ololygon berthae perereca X X VOC 12 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ololygon perpusilla perereca-da-bromélia X X VOC 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Scinax alter perereca X X VOC 25 N 
  

F 
  

LC 
 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro X X VOC 16 N 
  

A, F 
  

LC 
 

HYLODIDAE 
             

Hylodes asper rãzinha-de-corredeira 
 

X VOC/OD 1 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Hylodes phyllodes rãzinha-de-corredeira X X VOC 15 N 
 

MA F 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 
Indivíduos Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti SP BR IUCN CITES 

LEPTODACTYLIDAE 
             

Physalaemus cuvieri rã-cachorro 
 

X VOC/OD 23 N 
  

A 
  

LC 
 

Physalaemus bokermanni rãzinha-do-folhiço X X VOC 30 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera ajurauna rãzinha-de-folhiço X X VOC 30 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera marmorata rãzinha-de-folhiço X X VOC/OD 30 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Leptodactylus furnarius rãzinha-cavadora X X VOC 15 N 
  

A 
  

LC 
 

Leptodactylus jolyi rãzinha-assobiadora X X VOC 22 N 
  

A 
  

DD 
 

RÉPTEIS 
             

SQUAMATA 
             

TEIIDAE 
             

Salvator merianae teiú 
 

X OD 1 N 
  

A, F 
  

LC 
 

SERPENTES 
             

COLUBRIDAE 
             

Chironius bicarinatus cobra-cipó 
 

X OD 1 N 
  

F 
    

DIPSADIDAE 
             

Sibynomorphus mikanii dormideira X 
 

REL 1 N 
  

A, F 
    

Helicops carinicaudus cobra-d'água X 
 

REL 1 N 
  

AQ 
  

LC 
 

VIPERIDAE 
             

Bothrops jararaca jararaca X 
 

REL 1 N 
  

F 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo, QUANTI – quantitativo; TIPO DE REGISTRO: VOC – vocalização, OD – observação direta, REL – relato; ORIGEM: N – nativa; ENDEMISMO: MA – 

Mata Atlântica; HÁBITAT – F – florestal, A – aberto; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº 60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; IUCN – Red List of Threatened 

Species, LC – pouco preocupante, DD – dados deficientes, CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. 
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Seguindo o mesmo padrão apresentado nos resultados da 1ª Campanha, a família Hylidae se 
destacou, com registro de sete espécies, seguida pela família Leptodactylidae, com seis 
espécies. Diferentemente da 1ª Campanha, a amostragem na estação chuvosa (2ª Campanha) 
teve registro um lagarto, Salvator merianae (Teiidae), e quatro serpentes, Chironius bicarinatus 
(Colubridae), Sybinomorphus mikanii, Helicops carinicaudus (Dipsadidae) e Bothrops jararaca 
(Viperidae). 

O Gráfico IX.2.2.3.1.2-3 traz a representação gráfica da abundância relativa das espécies 
registradas durante a 2ª Campanha amostral. Novamente o mesmo padrão manteve-se de uma 
campanha para a outra, com superioridade da família Leptodactylidae (n=150), seguida pela 
família Hylidae com 105 indivíduos e Brachycephalidae, com registro de 73 indivíduos. É 
importante novamente destacar que o valor máximo atribuído para calcular a abundância foi de 
30 indivíduos por espécie. 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-3 – Riqueza e Abundância das famílias registradas na 2ª Campanha (estação chuvosa) 

 
 

Ainda que a estação chuvosa tenha registrados répteis, o que não aconteceu durante a 
estação seca, tanto a riqueza quanto a abundância desse grupo apresentaram-se baixas. As 
condições climáticas durante a semana destinada à coleta de dados em campo não favoreceu 
o encontro com esses animais. As temperaturas permaneceram baixas, com chuva constante e 
neblina, inibindo assim a ativação do metabolismo e por consequência as atividades de 
lagartos e serpentes. Além disso, prejudicou as buscas ativas noturnas e diurnas feitas pela 
equipe de campo. Já para os anfíbios, as chuvas estimulam a vocalização nos sítios de 
reprodução, o que facilitou as buscas e os registros dos espécimes. Por outro lado, cabe 
destacar que a abundância de répteis e serpentes normalmente é menor que a de anfíbios, 
como pode ser observados nos dados apresentados para a caracterização regional da 
herpetofauna (FELITI, 2016; TREVINE et al., 2014; MATTOSO et al., 2006). 

Sobre a distribuição das espécies pelas Áreas amostrais, o Quadro IX.2.2.3.1.2-4 apresenta a 
relação das espécies registradas em campo durante a estação chuvosa e as Áreas amostrais 
onde foram registradas. Nota-se que das 23 espécies registradas em campo, sete delas 
(30,4%) estão presentes nas cinco Áreas determinadas para amostragem, sendo elas 
Ischnocnema guentheri, I. parva, Ololygon perpusilla, Scinax fuscovarius, Physalaemus 
bokermanni, Adenomera ajurauna e Adenomera marmorata. Segundo Haddad et al. (2013), I. 
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guentheri, I. parva, O. perpusilla, S. fuscovarius e A. marmorata são espécies comuns, de 
hábitos generalistas e costumam ser frequentemente encontrados em fragmentos florestais. 
Por outro lado, também são sete as espécies registradas em apenas uma Área amostral 
(30,4%), Cycloramphus dubius, Thoropa taophora, Hypsiboas faber, Hylodes asper, Hylodes 
phyllodes, Salvator merianae e Chironius bicarinatus. Para algumas espécies (C. dubius, T. 
taophora, H. asper e H. phyllodes) o que determinou o registro em apenas uma Área amostral 
foi o micro-habitat em que as espécies são encontradas, no caso, rios de água corrente e 
paredões rochosos. Esse tipo de micro-habitat só foi encontrado na Área 5. Hypsiboas faber é 
uma espécie de hábitos generalistas, comumente encontrada em poças e bordas de 
fragmentos próximos à ambientes lênticos (HADDAD et al., 2013), contudo foi registrada 
apenas na Área 4, mesmo trecho onde foi registrado o único lagarto do estudo, Salvator 
merianae. Por fim, Chironius bicarinatus foi registrado apenas na Área 5, porém o indivíduo 
estava morto, sem sinais aparentes de lesões físicas. 

Quadro IX.2.2.3.1.2-4 – Distribuição das espécies registradas na 2ªC por Área amostral 

Táxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Brachycephalus nodoterga X 
  

X X 

Ischnocnema guentheri X X X X X 

Ischnocnema parva X X X X X 

Rhinella icterica 
 

X X X X 

Cycloramphus dubius 
    

X 

Thoropa taophora 
    

X 

Hypsiboas albomarginatus 
 

X 
 

X 
 

Hypsiboas albopunctatus 
 

X X X 
 

Hypsiboas faber 
   

X 
 

Ololygon berthae 
 

X X 
  

Ololygon perpusilla X X X X X 

Scinax alter X X X X 
 

Scinax fuscovarius X X X X X 

Hylodes asper 
    

X 

Hylodes phyllodes 
    

X 

Physalaemus cuvieri 
 

X X X 
 

Physalaemus bokermanni X X X X X 

Adenomera ajurauna X X X X X 

Adenomera marmorata X X X X X 

Leptodactylus furnarius X 
 

X X 
 

Leptodactylus jolyi 
  

X X 
 

Salvator merianae 
   

X 
 

Chironius bicarinatus 
    

X 

 

Quanto ao hábitat preferencial das espécies registradas durante a 2ª Campanha de 
amostragem, o mesmo padrão da 1ª Campanha pode ser observado aqui, onde a maioria das 
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espécies apresenta preferência por hábitats florestais (68%), enquanto que 29% representa as 
espécies de hábitats abertos. Espécies que utilizam preferencialmente hábitats aquáticos foram 
representadas por apenas 3% do total (Gráfico IX.2.2.3.1.2-4). 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-4 – Hábitat preferencial das espécies registradas durante a estação chuvosa (2ª 

Campanha) 

 
 

O resultado acima apresentado está diretamente relacionado com a área de estudo, haja vista 
que as cinco Áreas amostrais selecionadas para a amostragem de herpetofauna encontam-se 
em fragmentos florestais, seja em borda de mata ou em trilhas que cortam fragmentos de maior 
porte, como os pontos amostrais dentro da área de acesso restrito do PESM (Figura 
IX.2.2.1-1). 

Na estação chuvosa (2ª Campanha) foram registradas três espécies que podem ser 
consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental, Brachycephalus nodoterga, 
Cycloramphus dubius, Physalaemus bokermanni. 

B. nodoterga e P. bokermanni já foram descritas durante a 1ª Campanha amostral, porém C. 
dubius é uma novidade da presente campanha. Segundo Heyer (1983) as espécies do gênero 
Cycloramphus são restritas à Floresta Atlântica costeira. No presente estudo, foram registrados 
dois indivíduos da espécie apenas na Área 5, num pequeno córrego com rochas e paredões 
rochosos. 

Outra novidade com relação à 1ª Campanha é a presença de uma espécie cinegética, Salvator 
merianae. Pereira e Schiavetti (2010) citam o teiú como uma das espécies de valor cinegético 
consumida por tribos indígenas caçadoras. Além disso, a espécie já foi encontrada morta em 
uma estrada de terra em perímetro semiurbano no município de Mogi das Cruzes, onde havia 
apenas a cabeça e as patas de um indivíduo descartados (observação pessoal). 

C. 1ª E 2ª CAMPANHAS AMOSTRAIS – DADOS CONSOLIDADOS 

Após a execução das duas campanhas amostrais, compreendendo as estações seca e 
chuvosa do ano, o grupo da herpetofauna teve registro total de 31 espécies, distribuídas em 11 
diferentes famílias. Com exceção de Sibynomorphus mikanii, Helicops carinicaudus e Bothrops 
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jararaca, espécies que foram incluídas na lista geral a paritr de entrevistas com funcionários do 
PESM, todos os registros foram feitos dentro do período amostral determinado para a coleta de 
dados de herpetofauna. Todas as espécies registradas possuem origem nativa brasileira. 

Do total de espécies registradas, cinco delas são registros exclusivos da 1ª Campanha, 
Dendrophryniscus brevipollicatus, Rhinella ornata, Haddadus binotatus, Bokermannohyla hylax 
e Dendropsophus minutus, enquanto que a 2ª Campanha teve registro de dez espécies 
exclusivas, Cycloramphus dubius, Thoropa taophora, Hypsiboas faber, Hylodes asper, 
Leptodactylus jolyi, Salvator merianae, Chirnonius bicarinatus, Sibynomorphus mikanii, 
Helicops carinicaudus e Bothrops jararaca. Comparando os dados obtidos no presente estudo 
com os levantamentos apresentados para a caracterização regional da herpetofauna (FELITI, 
2016; TREVINE et al., 2014; SMA, 2006), não houve registro de novas espécies para a região. 

A seguir, o Quadro IX.2.2.3.1.2-5 apresenta a lista geral de espécies da herpetofauna, 
considerando as duas campanhas amostrais (estações seca e chuvosa). É apresentado 
também se o registro foi feito de forma qualitativa ou quantitativa, o tipo de registro, o número 
de indivíduos registrados em cada campanha e na somatória das campanhas, endemismo, 
hábitat e status de conservação das espécies baseando-se nas listas estadual (Decreto 
Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014) e internacional (IUCN 2018-1) de 
espécies ameaçadas de extinção, além da lista CITES (2017), que trata sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

 

Página: 484



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-83 

 

Quadro IX.2.2.3.1.2-5 – Lista geral da herpetofauna registrada nas estações seca e chuvosa nas áreas de influência do empreendimento 

Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 

Indivíduos 
Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti 1ª C 2ª C Total SP BR IUCN CITES 

ANURA 
               

BRACHYCEPHALIDE 
               

Brachycephalus nodoterga sapinho-pingo-de-ouro 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 21 13 34 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Ischnocnema guentheri rãzinha-do-folhiço 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC/OD 30 30 60 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ischnocnema parva rãzinha-do-folhiço 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC/OD 26 30 56 N 
 

MA F 
  

LC 
 

BUFONIDAE 
               

Dendrophryniscus brevipollicatus sapinho-da-bromélia 1ªC 1ªC OD 1 
 

1 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Rhinella icterica sapo-cururu 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC OD 4 22 26 N 
  

A, F 
  

LC 
 

Rhinella ornata cururuzinho 1ªC 1ªC OD 9 
 

9 N 
 

MA F 
  

LC 
 

CRAUGASTORIDAE 
               

Haddadus binotatus rãzinha-do-folhiço 
 

1ªC OD 1 
 

1 N 
 

MA F 
  

LC 
 

CYCLORAMPHIDAE 
               

Cycloramphus dubius rãzinha-de-corredeira 
 

2ªC OD 
 

6 6 N 
 

MA F 
    

Thoropa taophora rã-do-costão 
 

2ªC VOC/OD 
 

1 1 N 
 

MA F 
    

HYLIDAE 
               

Bokermannohyla hylax perereca 
 

1ªC VOC 3 
 

3 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Dendropsophus minutus pererequinha-ampulheta 1ªC 1ªC VOC/OD 2 
 

2 N 
  

A 
  

LC 
 

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga 
 

1ªC/2ªC VOC/OD 3 7 10 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha 
 

1ªC/2ªC VOC/OD 2 12 14 N 
  

A 
  

LC 
 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro 2ªC 2ªC VOC/OD 
 

3 3 N 
       

Ololygon berthae perereca 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 4 12 16 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Ololygon perpusilla perereca-da-bromélia 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 14 30 44 N 
 

MA F 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 

Indivíduos 
Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti 1ª C 2ª C Total SP BR IUCN CITES 

Scinax alter perereca 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 14 25 39 N 
  

F 
  

LC 
 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 6 16 22 N 
  

A, F 
  

LC 
 

HYLODIDAE 
               

Hylodes asper rãzinha-de-corredeira 
 

2ªC VOC/OD 
 

1 1 N 
 

MA F 
    

Hylodes phyllodes rãzinha-de-corredeira 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 12 15 27 N 
 

MA F 
  

LC 
 

LEPTODACTYLIDAE 
               

Physalaemus cuvieri rã-cachorro 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC/OD 6 23 29 N 
  

A 
  

LC 
 

Physalaemus bokermanni rãzinha-do-folhiço 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 30 30 60 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera ajurauna rãzinha-de-folhiço 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 20 30 50 N 
 

MA F 
  

DD 
 

Adenomera marmorata rãzinha-de-folhiço 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC/OD 30 30 60 N 
 

MA F 
  

LC 
 

Leptodactylus furnarius rãzinha-cavadora 1ªC/2ªC 1ªC/2ªC VOC 13 15 28 N 
  

A 
  

LC 
 

Leptodactylus jolyi rãzinha-assobiadora 2ªC 2ªC VOC 
 

22 22 N 
  

A 
  

DD 
 

RÉPTEIS 
               

SQUAMATA 
               

TEIIDAE 
               

Salvator merianae teiú 
 

2ªC OD 
 

1 1 N 
  

A, F 
  

LC 
 

SERPENTES 
               

COLUBRIDAE 
               

Chironius bicarinatus cobra-cipó 
 

2ªC OD 
 

1 1 N 
  

F 
    

DIPSADIDAE 
               

Sibynomorphus mikanii dormideira 2ªC 
 

REL 
 

1 1 N 
  

A, F 
    

Helicops carinicaudus cobra-d'água 2ªC 
 

REL 
 

1 1 N 
  

AQ 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 

Indivíduos 
Origem Migração Endemismo Habitat 

Status de Conservação 

Quali Quanti 1ª C 2ª C Total SP BR IUCN CITES 

VIPERIDAE 
               

Bothrops jararaca jararaca 2ªC 
 

REL 
 

1 1 N 
  

F 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo, QUANTI – quantitativo; TIPO DE REGISTRO: VOC – vocalização, OD – observação direta, REL – relato; ORIGEM: N – nativa; ENDEMISMO: MA – 

Mata Atlântica; HÁBITAT – F – florestal, A – aberto; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº 60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; IUCN – Red List of Threatened 

Species, LC – pouco preocupante, DD – dados deficientes, CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. 
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Após a conclusão das 1ª e 2ª Campanhas amostrais, o padrão da representatividade das 
famílias quanto à riqueza se mostrou o mesmo quando comparado com as campanhas 
separadamente. A família Hylidade destacou-se das demais com registro de sete espécies, 
seguida pela família Leptodactylidae, com registro de seis espécies (Gráfico IX.2.2.3.1.2-5). 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-5 – Riqueza e abundância da herpetofauna considerando as estações seca e chuvosa 

 
 

Analisando as campanhas separadamente, a amostragem na estação seca (1ª Campanha) 
registrou exclusivamente a família Caugastoridae (Haddadus binotatus). Já a estação chuvosa 
(2ª Campanha) registrou exclusivamente as famílias Cycloramphidae (Cycloramphus dubius, 
Thoropa taophora), Teiidae (Salvator merianae), Colubridae (Chironius bicarinatus), Dipsadidae 
(Sibynomorphus mikanii, Helicops carinicaudus) e Viperidae (Bothrops jararaca) (Gráfico 
IX.2.2.3.1.2-6). 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-6 – Comparação entre a riqueza obtida na 1ª e 2ª Campanhas amostrais 
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Ainda que as condições climáticas para a 2ª Campanha amostral também tenham sido 
desfavoráveis, era esperado um aumento na riqueza e abundância da herpetofauna, tendo em 
vista que a estação chuvosa normalmente apresenta-se favorável para atividade do grupo em 
questão. Conforme pode ser observado no Gráfico IX.2.2.3.1.2-6 acima, a riqueza permaneceu 
praticamente a mesma nas famílias amostradas em ambas as campanhas, com exceção da 
família Bufonidae, que teve maior representatividade na 1ª Campanha. Contudo, nota-se no 
Gráfico IX.2.2.3.1.2-7 que a 2ª Campanha (estação chuvosa) destaca-se quanto à abundância 
das espécies registradas em campo, com exceção da família Brachycephalidae, com registro 
de quatro indivíduos a mais na estação seca de amostragem (1ª Campanha). 

Gráfico IX.2.2.3.1.2-7 – Comparação entre a abundância obtida na 1ª e 2ª Campanhas amostrais 

 
 

Analisando a distribuição das espécies registradas em campo pelas Áreas amostrais 
determinadas para a coleta de dados, observa-se pelo Quadro IX.2.2.3.1.2-6 que o padrão da 
estação chuvosa repete-se aqui, com sete espécies registradas em todas as Áreas amostrais e 
sete espécies registradas em uma única área. 

As espécies registradas nas cinco Áreas amostrais são Ololygon perpusilla, Scinax fuscovarius, 
Physalaeus bokermanni, Adenomera ajurauna e Adenomea marmorata. Quanto às espécies 
registradas em uma única unidade amostral, são elas: Dendrophyniscus brevipollicatus (Área 
1), Hypsiboas faber (Área 4), Cycloramphus dubius, Thoropa taophora, Hylodes asper, Hylodes 
phyllodes e Chironius bicarinatus (Área 5). 

A Área 5 apresentou o maior número de espécies presentes numa única Área amostral. Esse 
fato pode ser justificado pelas características das espécies de anfíbios registradas (C. dubius, 
T. taophora, H. asper e H. phyllodes), que habitam essencialmente córregos com correnteza 
leve, rochas e paredões rochosos expostos. Esse fato é corroborado pelos resultados 
encontrados por Trevine et al. (2014) em Paranapiacaba, Santo André, que registrou as 
espécies em ambientes muito semelhantes aos do presente estudo. 
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Quadro IX.2.2.3.1.2-6 – Distribuição das espécies pelos pontos amostrais considerando as duas 

campanhas de amostragem 

Táxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Brachycephalus nodoterga X 
  

X X 

Ischnocnema guentheri X X X X X 

Ischnocnema parva X X X X X 

Dendrophryniscus brevipollicatus X 
    

Rhinella icterica 
 

X X X X 

Rhinella ornata X X X X 
 

Haddadus binotatus 
 

X 
   

Cycloramphus dubius 
    

X 

Thoropa taophora 
    

X 

Bokermannohyla hylax 
  

X X X 

Dendropsophus minutus X 
  

X 
 

Hypsiboas albomarginatus 
 

X 
 

X 
 

Hypsiboas albopunctatus 
 

X X X 
 

Hypsiboas faber 
   

X 
 

Ololygon berthae 
 

X X 
  

Ololygon perpusilla X X X X X 

Scinax alter X X X X 
 

Scinax fuscovarius X X X X X 

Hylodes asper 
    

X 

Hylodes phyllodes 
    

X 

Physalaemus cuvieri 
 

X X X 
 

Physalaemus bokermanni X X X X X 

Adenomera ajurauna X X X X X 

Adenomera marmorata X X X X X 

Leptodactylus furnarius X 
 

X X 
 

Leptodactylus jolyi 
  

X X 
 

Salvator merianae 
   

X 
 

Chironius bicarinatus 
    

X 

 

O hábitat das espécies registradas ao final das duas campanhas amostrais (estações seca e 
chuvosa) é predominantemente florestal, conforme pode ser observado no Gráfico 
IX.2.2.3.1.2-8 abaixo. As espécies que habitam hábitats florestais são representadas por 71% 
do total, enquanto que as espécies que habitam ambientes abertos apresentam 26%. 
Ambientes aquáticos aparecem com a menor representatividade, com uma única espécie ou 
apenas 3% do total. 
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Gráfico IX.2.2.3.1.2-8 – Habitat preferencial das espécies registradas na 1ª e 2ª Campanha amostrais 

 
 

Conforme citado nas análises da 1ª e 2ª Campanhas, o resultado acima apresentado está 
diretamente relacionado com as áreas determinadas para a coleta de dados, e com as áreas 
de influência do empreendimento, que encontam-se em fragmentos florestais, seja em borda 
de mata ou em trilhas que cortam fragmentos de maior porte, além de trechos de vegetação 
em áreas legalmente protegidas, como o PESM – Itutinga-Pilões (Figura IX.2.2.1-1). 

A única espécie de hábitos aquáticos é Helicops carinicaudus, incluída na lista geral da 
herpetofauna com base em relatos de seguranças do PESM que além de proteger o parque, 
acompanham pesquisadores em trilhas de acesso restrito dentro do parque. A espécie foi 
identificada através de uma fotografia digital mostrada por um dos seguranças, que a registrou 
na Área 5. 

Quanto às espécies consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental, destaca-se 
Dendrophyniscus brevipollicatus, Brachycephalus nodoterga, Cycloramphus dubius e 
Physalaemus bokermanni. As descrições de cada uma das espécies acima citadas foram 
apresentadas nas respectivas campanhas em que foram registradas. Contudo, é interessante 
salientar que D. brevipollicatus foi registrado apenas na Área 1, C. dubius apenas na Àrea 5, B. 
nodoterga nas Áreas 1, 4 e 5, e por final, P. bokermanni em todas as Áreas amostrais. 

O teiú (Salvator merianae) foi o único registro de espécie considerada item alimentar, sendo 
então classificada como cinegética. Foi avistado um indivíduo durante a busca ativa diurna no 
transecto realizado na Área 4. 

A Tabela IX.2.2.3.1.2-1 apresenta o resultado da análise da diversidade obtida nas Áreas 
amostrais. Tais análises foram realizadas com auxílio do programa Past (HAMMER et al., 
2001). Destaca-se que para a análise dos índices de diversidade, dendrograma de similaridade 
e curva do coletor, foram consideradas apenas as espécies registradas pela equipe de campo 
ao longo das duas campanhas amostrais. Com isso, S. mikanii, H. carinicaudus e B. jararaca 
não fizeram parte dessa análise. 
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Tabela IX.2.2.3.1.2-1 – Índices de Diversidade calculados com base na somatória das duas campanhas de 

amostragem 

Índices Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Taxa_S 14 14 16 20 15 

Individuals 111 90 107 159 159 

Dominance_D 0,103 0,107 0,081 0,080 0,117 

Shannon_H 2,370 2,390 2,621 2,698 2,283 

Equitability_J 0,898 0,906 0,945 0,901 0,843 

 

Quanto à Dominância, os valores apresentados são baixos, porém a Área 5 apresenta o valor 
mais alto (D=0,117), o que sugere que uma espécie se sobressai perante as outras, e uma 
menor diversidade de espécies. A Área 4 foi a que apresentou maior riqueza e abundância de 
espécies, e com isso, o menor valor de Dominância (D=0,080), sugerindo uma maior 
diversidade na unidade amostral. 

Sobre a Diversidade de Shannon, a Área 5 apresenta o menor valor (H=2,283). Assim como 
para a Dominância, a Área 4 se destaca, apresentando o maior valor de Diversidade 
(H=2,698).  

O índice de Equabilidade mostra se as espécies estão distribuídas de forma igualitária nas 
unidades amostrais. Se todas as espécies tiverem a mesma abundância, os valores obtidos 
serão o máximo possível (J=1). Ainda que os valores estejam bem próximos a Área 3 
apresenta a maior equalibilidade (J=0,945), enquanto que a Área 5 apresenta o menor valor 
(J=0,843).  

Para a avaliação da similaridade das áreas quanto à composição da herpetofauna, foram 
gerados coeficientes de similaridade (Bray-Curtis). 

A Figura IX.2.2.3.1.2-1 apresenta os coeficientes de similaridade, gerados a partir do programa 
Past (HAMMER et al., 2001), que indicam, baseados em resultados brutos, as áreas que mais 
se assemelham. 

 

Página: 492



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-91 

 

Figura IX.2.2.3.1.2-1 – Dendrograma de similaridade para herpetofauna após as duas campanhas amostrais 

 
 

As áreas que se mostram mais semelhantes são as Áreas 2 e 3. Essas áreas estão inseridas 
na Estrada Caminhos do Mar, num trecho linear que se inicia no cruzamento com a Estrada da 
Xibóca e termina na entrada do PESM – Itutinga-Pilões. O caráter da vegetação ao longo 
dessa estrada praticamente não muda, apresentando os mesmos trechos de vegetação 
alagada, pequenas lagoas e a margem da Represa Billings. Com isso, era esperando que a 
composição da herpetofauna em ambas as áreas fosse semelhante. A Área que menos se 
assemelha é a Área 5, localizada no trecho de descida da serra pela Estrada Velha de Santos, 
onde a formação vegetacional e os micro-habitats eram diferentes de todos os outros pontos 
amostrais. 

Por fim, apresenta-se a curva do coletor para avaliar se o esforço amostram desprendido para 
o levantamento de répteis e anfíbios na área de estudo foi satisfatório. A linha vermelha 
significa a curva real e o intervalo em azul, a confiabilidade (95% de confiabilidade das 
informações apresentadas pelo Programa). Assim, quanto menor for o intervalo entre as curvas 
azuis, maior é a confiabilidade dos dados para a eficiência do esforço amostral. Nota-se que 
apesar das linhas azuis não estarem próximas à linha vermelha, não há tendência à 
estabilização da curva, o que indica que há potencial para registro de novas espécies na área 
de estudo. 

Página: 493



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-92 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Figura IX.2.2.3.1.2-2  – Curva do coletor para herpetofauna considerando as duas campanhas amostrais 

 
IX.2.2.3.1.3 Conclusão 

Os levantamentos realizados nos pontos amostrais determinados dentro da área de estudo 
apresentaram uma menor riqueza (n=31) do que em outros trabalhos realizados em áreas 
semelhantes (TREVINE et al., 2014; FORLANI et al., 2010; CONDEZ; SAWAYA; DIXO, 2010). 
Ainda assim, deve-se levar em consideração que o presente estudo utilizou métodos de 
amostragem indiretos (que não priorizam a captura dos espécimes) e o fato das más condições 
climáticas ao longo das semanas de amostragem. As temperaturas baixas influenciam no 
metabolismo de répteis e anfíbios. Variações sazonais nos fatores bióticos e abióticos 
apresentam grande influência no metabolismo energético de répteis e anfíbios (BENNETT; 
DAWSON, 1976). Por serem animais ectotérmicos, alterações de temperatura podem causar 
importantes efeitos na estrutura e função das enzimas metabólicas, modificando de maneira 
profunda os processos fisiológicos e padrões de atividade. 

Para o grupo dos anfíbios anuros, as famílias Hylidae e Leptodactylidae foram as mais bem 
amostradas, padrão que está de acordo com outros trabalhos realizados (ARAUJO; ALMEIDA-
SANTOS, 2011; FELITI, 2014). Contudo, o mesmo padrão não foi observado para o grupo dos 
répteis, onde a família Colubridae se destaca quanto à riqueza (SANTANA et al., 2008; 
AGUIAR-DE-DOMÊNICO, 2008; ZIMMERMAN; RODRIGUES, 1990; DUELLMAN, 1978). O 
presente estudou registrou apenas cinco répteis, sendo Dipsadidae a família com maior riqueza 
(duas espécies). Ressalta-se que dos cinco répteis registrados no presente estudo, três deles 
foram via relatos de funcionários e confirmação de fotografias digitais. 

Foram registradas 17 espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, de acordo com o proposto 
por Haddad et al. (2013), e nenhuma espécie ameaçada de extinção. Contudo, quatro espécies 
aparecem na lista internacional (IUCN, 2018-1) classificadas como DD (Dados Deficientes). 

Dentre as áreas determinadas para a coleta de dados de herpetofauna, destaca-se a Área 3 e 
a Área 4, que apresentaram maior riqueza. Quanto a abundância, as Áreas 4 e 5 tiveram o 
mesmo valor, 159 contatos. 

A Área 2 apresentou os menores valores de riqueza e abundância mais baixos nos Índices de 
Diversidade calculados, além da menor riqueza e abundância. Contido, na análise de 
similaridade foi a que apresentou maior semelhança com a Área 3. 

A curva do coletor não apresentou tendência à estabilização, sugerindo que se o esforço 
amostral continuar, o número de espécies também aumentará. 
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IX.2.2.3.2 Mastofauna 

O Brasil detém 701 espécies de mamíferos silvestres, distribuídas em 243 gêneros 12 Ordens 
distintas (PAGLIA et al., 2012). Esse grupo altamente diverso ocupa os mais diferentes habitats 
e apresenta majoritariamente hábito crepuscular/noturno. Assim, devido à tamanha 
diversidade, mamíferos podem ser ótimos indicadores de impacto antrópico em áreas naturais 
(REDFORD, 1992), uma vez que possuem papeis fundamentais na manutenção de 
ecossistemas florestais. 

Tais papéis estão estritamente relacionados à composição, à estrutura e do potencial de 
regeneração desses ecossistemas. A ausência de predadores de topo de cadeia, por exemplo, 
afeta os consumidores de sementes, como a paca e a cutia, influenciando diretamente a 
comunidade vegetal (TERBORGH, 1988). 

A perda e a fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas, constituem as 
maiores ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil, sendo que os mamíferos de grande e 
médio porte sofrem ainda a pressão de caça, prática ilegal no país há mais de 35 anos 
(COSTA et al., 2005). Neste cenário, as Unidades de Conservação são uma alternativa para 
garantir a preservação da diversidade biológica (PRIMACK, 1998). 

Os pré-requisitos indispensáveis para o desenvolvimento de ações conservacionistas, 
principalmente no que se refere à sua biodiversidade, estão na dependência do conhecimento 
básico das espécies e sua distribuição espacial, onde se inclui os inventários mastofaunísticos 
(KASPER et al., 2007a). Cerqueira (2001) ressalta que a grande maioria das áreas de 
preservação não conta sequer com inventários que determinem parâmetros de biodiversidade, 
destacando a importância dos trabalhos de levantamento de dados básicos. 

Diante desse quadro de intensa modificação de ecossistemas e da importância ecológica 
desse grupo, é evidente que inventários com informações sobre mamíferos de médio e grande 
porte são indispensáveis para a realização de diagnósticos ambientais (PARDINI et al., 2003). 

IX.2.2.3.2.1 Caracterização Regional 

O levantamento de mamíferos na região onde está inserido o empreendimento baseou-se em 
publicações científicas na internet, além de teses e dissertações acadêmicas a respeito da 
presença de mamíferos. 

São poucos os estudos de mastofauna no município de São Bernardo do Campo e entorno. 
Quanto ao município de Cubatão, não foi encontrado estudos de mastofauna nas 
fitofisionomias em proximidade com as da área de estudo. A maioria dos trabalhos aborda o 
ecossistema de manguezais, e por isso não foram considerados para compor a lista de 
mamíferos da caracterização regional. 

Em levantamento realizado na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, da Silva et al. 
(2017) registraram cinco espécies de mamíferos selvagens, um táxon em nível de gênero e um 
táxon identificado em nível de família. É importante ressaltar que o estudo utilizou metodologias 
de captura (armadilhas Tomahawk e Sherman) e o esforço amostral foi de um mês. 

Na Reserva Morro Grande localizada em Cotia, que apresenta vegetação caracterizada 
principalmente por Floresta Ombrófila, Negrão; Valladares-Pádua (2006) registraram 18 
espécies do grupo mastofauna, num esforço amostral de cinco meses. 
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O Plano de Manejo do PESM (SMA, 2006) registrou 69 espécies de mamíferos em. Destaca-se 
que o levantamento amostrou todos os núcleos do PESM, que é uma área consideravelmente 
maior que a do presente estudo, e que as áreas dos outros trabalhos aqui citados. 

Considerando os três trabalhos acima citados, a lista geral de mamíferos de provável 
ocorrência para a AII do empreendimento apresenta 76 espécies de mamíferos, que estão 
distribuídos em nove ordens e 23 diferentes famílias. Cricetidae aparece como a família mais 
bem representada, com 18 espécies e um táxon a nível de gênero, enquanto que Didelphidae 
aparecem com registro de 10 espécies. 

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, 14 estão presentes na lista estadual (Decreto 
Estadual nº 60.133/2014). Na lista nacional de fauna ameaçada (Portaria MMA 444/2014), 10 
espécies encontram-se classificadas como Vulnerável, e duas como Em Perigo. Para a lista 
internacional (IUCN, 2018-1) são quatro espécies que apresentam Dados Deficientes, cinco 
espécies classificadas como Quase Ameaçadas, quatro espécies com seu status Vulnerável e 
duas espécies na categoria Em Perigo. Por fim, são 18 espécies presentes na lista CITES, que 
trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas 
de Extinção, sendo oito delas no Anexo I e 10 presentes no Anexo II. 

A seguir, o Quadro IX.2.2.3.2.1-1 apresenta a lista de espécies consideradas para a 
caracterização regional da mastofauna do empreendimento, e seus status de conservação, 
conforme acima citado. 
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Quadro IX.2.2.3.2.1-1 – Lista de mamíferos de provável ocorrência na região do empreendimento 

Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

DIDELPHIMORPHIA 
        

DIDELPHIDAE 
        

Chironectes minimus cuíca-d'água 
  

X 
  

LC 
 

Didelphis aurita gambá X X X 
  

LC 
 

Marmosa paraguayanus catita 
  

X 
  

LC 
 

Marmosops incanus cuíca 
  

X 
  

LC 
 

Marmosops paulensis cuíca 
  

X X VU LC 
 

Metachirus nudicaudatus cuíca-de-quatro-olhos 
  

X 
  

LC 
 

Monodelphis americana cuíca-de-três-listras 
  

X 
  

LC 
 

Monodelphis iheringi catita 
  

X X 
 

DD 
 

Monodelphis scalops catita 
  

X 
  

LC 
 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 
  

X 
  

LC 
 

CINGULATA 
        

DASYPODIDAE 
  

X 
     

Dasypus novemcinctus tatu-galinha X 
 

X 
  

LC 
 

Dasypus septemcinctus tatu-mulita 
  

X 
  

LC 
 

Euphractus sexcinctus tatu-peba X 
 

X 
  

LC 
 

PILOSA 
        

BRADYPODIDAE 
        

Bradypus variegatus preguiça 
  

X 
  

LC II 
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Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

MYRMECOPHAGIDAE 
        

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 
  

X 
  

LC 
 

PRIMATES 
        

CALLITRICHIDAE 
        

Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro X 
 

X X EM VU I 

Callithrix penicillata mico-estrela X 
    

LC II 

CEBIDAE 
        

Sapajus nigritus macaco-prego 
  

X 
  

NT II 

PITHECIIDAE 
        

Callicebus nigrifrons sauá 
  

X 
  

NT 
 

ATELIDAE 
        

Alouatta guariba guariba X 
 

X 
  

LC II 

Brachyteles arachnoides muriqui-do-sul 
  

X X EM EM I 

RODENTIA 
        

SCIURIDAE 
        

Guerlinguetus aestuans caxinguelê X 
    

LC 
 

Guerlinguetus ingrami caxinguelê 
  

X 
    

CRICETIDAE 
        

Akodon sp. rato-do-chão 
 

X 
   

LC 
 

Akodon cursor rato-do-chão 
  

X 
  

LC 
 

Akodon serrensis rato-do-chão 
  

X 
  

LC 
 

Blarinomys breviceps rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

Brucepattersonius iheringi rato-do-chão 
  

X 
  

LC 
 

Calomys tener rato-do-chão 
  

X 
  

LC 
 

Delomys dorsalis rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Delomys sublineatus rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Euryoryzomys russatus rato-do-mato 
  

X X 
 

LC 
 

Holochilus brasiliensis rato-d'água 
  

X 
  

LC 
 

Juliomys pictipes rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Necromys lasiurus rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Nectomys squamipes rato-d'água 
  

X 
  

LC 
 

Oecomys catherinae rato-da-árvore 
  

X 
  

LC 
 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Oxymycterus dasytrichus rato-do-brejo 
  

X 
  

LC 
 

Rhipidomys mastacalis rato-da-árvore 
  

X 
  

LC 
 

Sooretamys angouya rato-do-mato 
  

X 
  

LC 
 

Thaptomys nigrita rato-do-chão 
  

X X 
 

LC 
 

CUNICULIDAE 
        

Cuniculus paca paca 
  

X 
  

LC 
 

ERETHIZONTIDAE 
        

Coendou insidiosus ouriço-cacheiro X 
 

X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

CAVIIDAE 
        

Cavia sp. preá X 
      

Cavia fulgida preá 
  

X 
  

LC 
 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara X 
 

X 
  

LC 
 

DASYPROCTIDAE 
        

Dasyprocta azarae cutia 
  

X 
  

DD 
 

ECHIMYIDAE 
        

Phyllomys aff. dasythrix rato-da-árvore 
  

X 
  

LC 
 

Phyllomys kerri rato-da-árvore 
  

X 
  

DD 
 

Phyllomys nigrispinus rato-da-árvore 
  

X 
  

LC 
 

Euryzygomatomys spinosus guirá 
  

X 
  

LC 
 

Trinomys dimidiatus rato-de-espinho 
  

X 
  

LC 
 

Trinomys iheringi rato-de-espinho 
  

X 
  

LC 
 

LAGOMORPHA 
        

LEPORIDAE 
        

Sylvilagus brasiliensis tapeti X X X 
  

LC 
 

Lepus capensis lebrão X 
    

LC 
 

CARNIVORA 
        

FELIDAE 
        

Leopardus sp. gato-do-mato X 
      

Leopardus geoffroyi gato-do-mato-grande 
  

X 
 

VU LC I 

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno 
 

X X X VU VU I 
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Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

Leopardus pardalis jaguatirica 
  

X 
  

LC I 

Leopardus wiedii gato-maracajá 
  

X X VU NT I 

Puma concolor onça-parda 
  

X X VU LC II 

Puma yagouaroundi gato-mourisco 
  

X 
 

VU LC II 

Panthera onca onça-pintada 
  

X X VU NT I 

CANIDAE 
        

Cerdocyon thous cachorro-do-mato X X X 
   

II 

MUSTELIDAE 
        

Lontra longicaudis lontra 
  

X 
  

NT I 

Pteronura brasiliensis ariranha 
  

X X VU EM 
 

Eira barbara irara X 
 

X 
  

LC 
 

Galictis cuja furão 
  

X 
  

LC 
 

PROCYONIDAE 
        

Nasua nasua quati X 
 

X 
  

LC 
 

Procyon cancrivorus mão-pelada X X X 
  

LC 
 

PERISSODACTYLA 
        

TAPIRIDAE 
        

Tapirus terrestris anta 
  

X X VU VU II 

ARTIODACTYLA 
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Taxon Nome popular 
Negrão; Valladares-

Pádua (2006) 
da Silva et al. 

(2017) 
SMA (2006) 

Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

TAYASSUIDAE 
        

Pecari tajacu cateto 
  

X 
  

LC II 

Tayassu pecari queixada 
  

X X VU VU II 

CERVIDAE 
        

Mazama sp. veado X 
      

Mazama americana veado-mateiro 
  

X X 
 

DD 
 

LEGENDA: STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº 60.133/2014, X – presença na lista, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – vulnerável, EN – em perigo, IUCN – Red List of 

Threatened Species, DD – dados deficientes, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçado, VU – vulnerável, EN – em perigo; CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – presença no Anexo 1, II – presença no Anexo II. 
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IX.2.2.3.2.2 Áreas de Influência (Área de Influência Indireta -AII; Área de Influência Direta - 

AID e Área Diretamente Afetada - ADA) 

A. 1ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO SECA) 

Após a realização da 1ª Campanha amostral, foram registrados oito mamíferos silvestres, 
distribuídos em seis ordens e sete diferentes famílias. A família Didelphidae apresentou a maior 
representatividade, com duas espécies registradas. As outras famílias estão representadas por 
apenas uma espécie, cada. Destaca-se que todas as espécies foram registradas através das 
metodologias destinadas à coleta de dados de mastofauna, e apenas Didelphis aurita foi 
registrado tanto dentro quanto fora do período amostral. Não houve registro de espécies 
exóticas, sendo todos os mamíferos de origem nativa brasileira. Também não houve registros 
de espécies que realizam movimentos migratórios. 

O Quadro IX.2.2.3.2.2-1 abaixo apresenta a lista geral de mamíferos registrados na AII, ADA e 
AID do empreendimento. Apresenta também o tipo de registro, endemismo, a origem das 
espécies, migração, endemismo, a guilda trófica, hábitos e hábitat, status de conservação a 
nível estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014), 
internacional (IUCN, 2018-1), a lista CITES (2017), que trata sobre o Comércio Internacional de 
Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, e se o registro foi feito 
dentro ou fora do período amostral. 
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Quadro IX.2.2.3.2.2-1 – Espécies registradas na AII, AID e ADA ao fim da 1ªC amostral 

Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

registro 
Origem Migração Endemismo 

Guilda 
trófica 

Habitat Locomoção 
Status de Conservação 

Quali Quanti SP MMA IUCN CITES 

DIDELPHIMORPHIA 
    

  
        

DIDELPHIDAE 
    

  
        

Didelphis aurita gambá X X AF, OD N  MA Fr, In, Go F Esc 
  

LC 
 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 
 

X AF N  
 

In, On F Esc 
  

LC 
 

PRIMATES 
    

  
        

ATELIDAE 
    

  
        

Alouatta guariba guariba 
 

X OD N  MA Fo, Fr F Ar 
  

LC II 

RODENTIA 
    

  
        

CAVIIDAE 
    

  
        

Hydrochoerus hydrochaeris capivara 
 

X RA N  
 

Hb SF SA 
  

LC 
 

CARNIVORA 
    

  
        

FELIDAE 
    

  
        

Leopardus pardalis jaguatirica 
 

X RA N  
 

Ca F Te X 
 

LC I 

CANIDAE 
    

  
        

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
 

X RA N  
 

In, On SF Te 
  

LC II 

PERISSODACTYLA 
    

  
        

TAPIRIDAE 
    

  
        

Tapirus terrestris anta X X RA N  
 

Hb, Fr F Te X VU VU II 
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Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

registro 
Origem Migração Endemismo 

Guilda 
trófica 

Habitat Locomoção 
Status de Conservação 

Quali Quanti SP MMA IUCN CITES 

ARTIODACTYLA 
    

  
        

CERVIDAE 
    

  
        

Mazama gouazoubira veado-catingueiro 
 

X RA N  
 

Fr, Hb F Te 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – Qualitativo, QUANTI – Quantitativo; TIPO DE REGISTRO: AF – Armadilha Fotográfica, RA – Rastro, OD – Observação Direta; ORIGEM: N – nativa; 

ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica; GUILDA TRÓFICA: On – Onívoro, Go – Fomívoros, Hb – Herbívoro, Fr – Frugívoro, In – Insetívoro, Fo – Folívoro, Ca - Carnívoro; HABITAT: F – Florestal, 

SF – Semi-Florestal; LOCOMOÇÃO: Esc – Escansorial, Ter – Terrestre, SA. – Semi-arborícola, Ar – Arborícola; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP - Decreto Estadual nº60.133/2014, X – 

Presença na lista, MMA – Portaria MMA nº444/2014: VU - Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species,LC – pouco preocupante, VU – Vulnerável, CITES - Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Presença no Anexo I II – Presença no Anexo II. 
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Ainda que o resultado aqui apresentado seja parcial, a riqueza encontrada está acima do 
encontrado por da Silva et al. (2017), porém, está abaixo de outros trabalhos também 
realizados em Floresta Ombrófila (NEGRÃO; VALLADARES-PÁDUA, 2006; SMA, 2006) e em 
trabalhos realizados em Floresta Estacional onde a riqueza varia de 13 a 14 espécies 
(CHIARELLO, 2000; SILVEIRA et al., 2003; ROCHA; DALPONTE, 2006). Contudo, é possível 
que com a execução da 2ªC a riqueza do presente estudo seja maior do que a apresentada até 
o momento. 

Comparando os dados utilizados para a composição da mastofauna na caracterização regional, 
onde a lista geral apresenta a família Cricetidae com a maior riqueza, com 18 espécies e um 
táxon à nível de gênero, seguida por Didelphidae, com 10 espécies, o presente estudo não 
registrou nenhum representante da família Cricetidae, e apenas duas espécies da família 
Didelphidae (Gráfico IX.2.2.3.2.2-1). Contudo, é importante ressaltar que ambas as famílias são 
compostas principalmente por pequenos marsupiais e roedores tanto arborícolas quanto de 
solo, animais que são registrados com maior facilidade por metodologias de captura, como 
armadilhas Tomahawk e Sherman (da SILVA et al., 2017; SMA, 2006). O presente estudo 
caracteriza a mastofauna com metodologias indiretas, ou seja, sem captura dos animais, o que 
desfavorece o registro de indivíduos das famílias acima citadas. 

Sobre os grandes mamíferos, os felídeos são destaque na lista da caracterização regional, com 
sete espécies e um táxon à nível de gênero, inclusive com registro de Panthera onça dentro da 
área do PESM (SMA, 2006). Até o presente momento apenas uma espécie de felino foi 
registrada na área de estudo, Leopardus pardalis. 

Felinos como a onça-parda (Puma concolor) e a onça-pintada (Panthera onca), predadores de 
topo na pirâmide alimentar, são espécies que desempenham importantes funções na regulação 
dos processos ecológicos (predador/presa), mantendo a diversidade de espécies e o equilíbrio 
dos ecossistemas (TERBORGH et al., 1999). Apesar de o estudo ter registrado apenas um 
felino por meio dos métodos amostrais determinados até o presente momento, a jaguatirica 
(Leopardus pardalis), em entrevista com seguranças e com o gestor do PESM – Núcleo 
Itutinga-Pilões, é relatado a presença de Puma concolor na área de estudo.  

Ainda assim, é necessário ressaltar que em paisagens fragmentadas, em geral, o grupo dos 
Carnívora ocorre com frequência e não apresenta preferência por habitat, pois a maioria de 
seus representantes possui grande mobilidade e habilidade em explorar ambientes 
antropizados (LYRA-JORGE et al., 2008), desde que próximos a manchas de vegetação nativa 
(LYRA-JORGE et al., 2010), e que essas espécies utilizem o conjunto de pequenos 
remanescentes florestais para suprir suas necessidades florestais e obtenção de recursos 
(OLIVEIRA; CASSARO, 2006), uma vez que os felídeos apresentam área de vida extensa, não 
se restringindo a um único remanescente. 

Com base nisso, e nas entrevistas acima citadas, é possível afirmar que a área de estudo 
tenha capacidade para abrigar outras espécies da Ordem Carnívora, especialmente os da 
família Felidae, além de Leopardus pardalis, registrado na Área 4, através de sua pegada. 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-1 – Riqueza por família considerando a 1ª Campanha amostral 

 
 

Sobre as espécies ameaçadas de extinção registradas após o fim da 1ª Campanha amostral, 
destaca-se Leopardus pardalis e Tapirus terrestris, presentes na lista estadual (Decreto 
Estadual nº 60.133/2014). Nas listas nacional (Portaria MMA 444/2014) e internacional (IUCN 
2018-1) está presente apenas a anta (Tapirus terrestris), classificada como Vulnerável em 
ambas listas. Por fim, presentes na lista CITES estão Alouatta guariba (Anexo II), Leopardus 
pardalis (Anexo I), Cerdocyon thous (Anexo II) e Tapirus terrestris (Anexo II).  

Com exceção do bugio (A. guariba) que possuí hábitos arborícolas e florestais, e com isso 
depende de fragmentos de vegetação grandes para habitar, os outros mamíferos ameaçados 
de extinção apresentam hábitos terrestres, e tem o costume de vagar grandes trechos, 
ocupando áreas florestadas e abertas. Com isso, podem ser avistados em outros pontos 
amostrais além dos que foram registrados, principalmente dentro do PESM, área de acesso 
restrito e sem movimentação de veículos e pessoas. 

Analisando as metodologias determinadas para inventariar a mastofauna na área do 
empreendimento, até o presente momento a metodologia de armadilhas fotográficas se 
mostrou pouco eficiente, registrando apenas duas das oito espécies marcadas na área de 
estudo (22%). Das três armadilhas fotográficas instaladas, apenas a armadilha presente na 
Área 4 teve sucesso, registrando duas espécies, Didelphis aurita e Philander frenatus. 
Contudo, a busca por registros indiretos mostrou-se eficaz, com 56% do total (Hydrochoerus 
hydrochaeris, Leopardus pardalis, Cerdocyon thous, Tapirus terrestris e Mazama gouazoubira). 
A observação direta de mamíferos também apresentou registro de duas espécies (Didelphis 
aurita e Alouatta guariba), ficando com 22% do total. A superioridade dos registros feitos por 
busca indireta pode estar relacionada com os transectos feitos dentro da área de estudo, 
conforme mostra a Figura IX.2.2.1-1. Foram amostradas diversas trilhas tanto na AII, AID 
quanto na ADA em diversos ambientes (borda da Represa Billings, Campos de Altitude, 
Floresta Ombrófila), o que permitiu a equipe de campo a um maior encontro com os indivíduos 
e os vestígios dos mesmos. 

O Gráfico IX.2.2.3.2.2-2 abaixo aponta de que forma os mamíferos foram registrados na área 
de estudo. 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-2 – Eficiência dos métodos amostrais utilizados para mastofauna durante a 1ª Campanha 

 
 

O Gráfico IX.2.2.3.2.2-3 apresenta a riqueza e abundância de mamíferos por área amostral 
após a execução da 1ª Campanha de amostragem. É válido destacar que a abundância foi 
relativizada, tomando como base a quantidade de pegadas registradas em diferentes trechos 
dos transectos amostrados. Muitas vezes não é possível estimar precisamente a abundância 
através de registros indiretos. 

As Áreas 3 e 4, apresentam maior abundância (quatro e nove registros, respectivamente), onde 
o maior número de anotações para uma espécie é de Cerdocyon thous em ambas as áreas. 
Em sequência, o maior valor de abundância aparece na Área 5, com três indivíduos 
registrados. Destaca-se que além dos trasectos terem sido percorridos, as Áreas 1, 4 e 5 
também tinham armadilhas fotográficas instaladas. No total, foram oito espécies de mamíferos 
registrados nas áreas amostrais e 18 indivíduos contabilizados. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-3 – Riqueza e abundância das áreas amostrais na 1ªC 
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Quanto à distribuição das espécies por Área amostral, observa-se no Quadro IX.2.2.3.2.2-2 
que Didelphis aurita, Cerdocyon thous, Tapirus terrestris e Mazama gouazoubira aparecem em 
ao menos duas Áreas amostrais, enquanto que Philander frenatus, Alouatta guariba, 
Hydrochoerus hydrochaeris e Leopardus pardalis foram registrados em apenas uma Área, 
cada. 

Quadro IX.2.2.3.2.2-2 – Espécies por Área amostral durante a 1ª Campanha 

Taxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Didelphis aurita 
 

X 
  

X 

Philander frenatus 
    

X 

Alouatta guariba 
    

X 

Hydrochoerus hydrochaeris X 
    

Leopardus pardalis 
   

X 
 

Cerdocyon thous 
  

X X 
 

Tapirus terrestris 
  

X 
  

Mazama gouazoubira 
  

X X 
 

 

As únicas Áreas amostrais que não tem acesso direto à água são as Áreas 4 e 5, localizadas 
dentro do PESM. As demais áreas estão cercadas pela Represa Billings, contudo, apenas nas 
Áreas 1 e 3 foi possível fazer o caminhamento na margem da represa em busca de vestígios 
de mamíferos, que dependam de água em seu estilo de vida. Essa informação corrobora com o 
apresentado acima. A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) foi registrada apenas na Área 1, 
na margem da Represa Billings, através de suas fezes. Outra espécie que depende usa 
ambientes aquáticos é a anta (Tapirus terrestris), que foi registrada na Área 3, através de sua 
pegada, e fora dos transectos, num trecho que liga as Áreas 4 e 5, também por registro de 
pegadas. 

As informações acima apresentadas também estão relacionadas com o modo de vida e o 
hábitat preferencial das espécies. As Áreas 4 e 5, localizadas dentro do PESM são as que 
apresentam vegetação em melhor estado de conservação. As espécies registradas na Área 4 
apresentam hábitos terrestres e preferência por hábitats semi-florestais (Cerdocyon thous e 
Mazama gouazoubira) e hábitos terrestres e preferência por hábitats florestais (Leopardus 
pardalis), enquanto que as espécies registradas na Área 5 apresentam hábitos escansóriais e 
preferência por hábitats florestais (família Didelphidae) e uma espécie de hábitos arborícolas e 
preferência por hábitats florestais (Alouatta guariba) (Gráfico IX.2.2.3.2.2-4 e Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-5). 

Já nas Áreas 1, 2 e 3, as espécies apresentam hábitos terrestres e preferência por hábitats 
semiaquáticos (Hydrochoerus hydrochaeris e Tapirus terrestris), hábitos terrestres e 
preferência por áreas semi-florestais (Cerdocyon thous e Mazama gouazoubira), e apenas 
umas espécies de hábitos escansoriais e hábitat florestal (Didelphis aurita) (Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-4 e Gráfico IX.2.2.3.2.2-5). 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-4 – Locomoção das espécies registradas durante a 1ª Campanha 

 
 

 
Gráfico IX.2.2.3.2.2-5 – Habitat preferencial das espécies registradas na 1ª Campanha 

 
 

Com relação aos hábitos alimentares, a análise abaixo seguiu o proposto por Paglia et al. 
(2012). Foi registrado até sete diferentes nichos para as espécies até o momento (Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-6). É válido ressaltar que uma espécie pode se enquadrar em mais de um nicho ao 
mesmo tempo. 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-6 – Guilda trófica das espécies registradas na 1ª Campanha 

 
 

Destaque para os frugívoros, com 26,7% do total (Didelphis aurita, Alouatta guariba, Tapirus 
terrestris e Mazama gouazoubira). Com 20% aparecem os nichos dos Herbívoros e Insetívoros. 
Os herbívoros são representados por Hydrochoerus hydrochaeris, Tapirus terrestris e Mazama 
gouazoubira, enquanto que os insetívoros estão representados por Didelphis aurita, Philander 
frenatus e Cerdocyon thous. 

Tradicionalmente, mamíferos terrestres não são considerados dispersores de sementes 
relevantes, como são conhecidos morcegos e aves (HERRERA, 1989; WILSON, 1993). 
Contudo, estudos recentes apontam que no contexto ecológico dos campos abandonados, 
bem como áreas degradadas com características similares, mamíferos frugívoros são os 
principais dispersores de sementes (FEDRIANI; DELIBES, 2009; MATÍAS et al., 2010; LÓPEZ-
BAO; GÓNZÁVEL-VARO, 2011; PEREA et al., 2013; PEREDO et al., 2013; SUÁREZ-
ESTEBAN et al., 2013). Esse comportamento está associado com uma série de características 
comportamentais e morfológicas, que faz com que os mamíferos frugívoros, principalmente os 
frugívoros carnívoros (taxonomicamente falando), sejam tão eficazes na dispersão (sensu 
SCHUPP et al., 2010). 

Os onívoros estão representados por 13,3% das espécies registradas (Philander frenatus e 
Cerdocyon thous), enquanto que as espécies de alimentação gomívora (Didelphis aurita), 
folívora (Alouatta guariba) e carnívora (Leopardus pardalis) estão representadas por apenas 
uma espécie cada (6,7% do total). 

A presença de onívoros na área de estudo pode ser explicada pela plasticidade alimentar das 
espécies. A maioria dos mamíferos de maior porte tende a explorar uma maior variedade de 
alimentos, combinando alimentos com alta e baixa taxa calórica, variando apenas na 
contribuição quantitativa desses recursos (MCNAB, 1986).  

O cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, é considerado uma espécie onívora e oportunista, o 
que sugere que sua diversidade alimentar está ligada com a oferta de recursos do ambiente 
(FACURE, 1996; JUAREZ; MARINHO-FILHO, 2002). Além de onívoro, é apontado como 
potencial dispersor de sementes. Testes de germinação com sete espécies de plantas do 

26,7%

20,0%

6,7%

13,3%

20,0%
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Insetívoro
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Cerrado mostraram que, para todas elas, a taxa de germinação foi maior ou igual a 50% 
(MOTTA-JUNIOR et al., 1994). 

Conforme citado anteriormente, apenas um representante da família Felidae (animais 
essencialmente carnívoros) foi registrado por meio das metodologias propostas (Leoparuds 
pardalis), contudo, em entrevistas com funcionários do PESM e de acordo com SMA (2006), foi 
relatada a presença de Puma concolor e Panthera onca dentro do Parque Estadual. 

Carnívoros são ecologicamente importantes, pois estão no topo da cadeia alimentar e podem 
regular populações de presas naturais, e dessa forma, influenciar em toda a dinâmica do 
ecossistema em que vivem. Na ausência desses predadores, suas presas naturais, como 
mamíferos herbívoros, roedores, aves, répteis e insetos, tendem a se multiplicar 
exponencialmente, podendo trazer sérios prejuízos ao meio ambiente (PITMAN; OLIVEIRA, 
2002). 

Os índices de diversidade para mastofauna, bem como o dendrograma de similaridade das 
áreas e a curva de rarefação serão apresentados baseando-se nos dados finais consolidados, 
com a unificação da primeira e segunda campanha de amostragem. Com isso, é necessário 
que a 2ªC seja executada para tais análises. 

B. 2ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO CHUVOSA) 

Após a realização da campanha amostral na estação chuvosa, seis mamíferos silvestres foram 
registrados. As espécies estão alocadas em quatro ordens e cinco diferentes famílias. Assim 
como na 1ª Campanha, a família Didelphidae se destacou, com registro de duas espécies. As 
outras famílias apresentam uma espécie, cada. Quanto as ordens, Carnívora se destaca, com 
a presença de duas famílias (Felidae e Canidae), enquanto as outras ordens apresentam 
apenas uma família, cada. Com exceção de Tapirus terrestris, registrado apenas 
qualitativamente, todas as outras espécies presentes na atual campanha foram registradas 
através das metodologias propostas. Não houve registro de espécies exóticas, sendo todos os 
mamíferos de origem nativa brasileira. Também não houve registros de espécies que realizam 
movimentos migratórios. Destaca-se que atenção especial foi dada a ordem Primates, contudo, 
durante a semana determinada para a coleta de dados nenhum primata foi avistado pela 
equipe de campi. 

A seguir, o Quadro IX.2.2.3.2.2-3 apresenta a lista de espécies registradas durante a 2ª 
Campanha, além do tipo de registro, endemismo, a origem das espécies, migração, 
endemismo, a guilda trófica, hábitos e hábitat, status de conservação a nível estadual (Decreto 
Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014), internacional (IUCN, 2018-1), a 
lista CITES (2017), que trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção, e se o registro foi feito dentro ou fora do período amostral. 
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Quadro IX.2.2.3.2.2-3 – Mamíferos silvestres registrados ao longo da 2ª Campanha amostral 

Taxon Nome popular 
Registro Tipo de 

Registro 
Origem Migração Endemismo 

Guilda 
trófica 

Habitat Locomoção 
Status de Conservação 

Quali Quanti SP MMA IUCN CITES 

DIDELPHIMORPHIA 
              

DIDELPHIDAE 
              

Didelphis aurita gambá 
 

X AF, OD N 
 

MA Fr, In, Go F Esc 
  

LC 
 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 
 

X AF N 
  

In, On F Esc 
  

LC 
 

CARNÍVORA 
              

FELIDAE 
              

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno 
 

X RA N 
  

Car F Te X VU VU I 

CANIDAE 
              

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
 

X RA N 
  

In, On SF Te 
  

LC II 

PERISSODACTYLA 
              

TAPIRIDAE 
              

Tapirus terrestris anta X 
 

RA N 
  

Hb, Fr F Te X VU VU II 

ARTIODACTYLA 
              

CERVIDAE 
              

Mazama gouazoubira veado-catingueiro 
 

X RA N 
  

Fr, Hb F Te 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – Qualitativo, QUANTI – Quantitativo; TIPO DE REGISTRO: AF – Armadilha Fotográfica, RA – Rastro, OD – Observação Direta; ORIGEM: N – nativa; 

ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica; GUILDA TRÓFICA: On – Onívoro, Go – Fomívoros, Hb – Herbívoro, Fr – Frugívoro, In – Insetívoro, Fo – Folívoro, Ca - Carnívoro; HABITAT: F – Florestal, 

SF – Semi-Florestal; LOCOMOÇÃO: Esc – Escansorial, Ter – Terrestre, SA. – Semi-arborícola, Ar – Arborícola; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP - Decreto Estadual nº60.133/2014, X – 

Presença na lista, MMA – Portaria MMA nº444/2014: VU - Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species,LC – pouco preocupante, VU – Vulnerável, CITES - Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Presença no Anexo I II – Presença no Anexo II 
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Tomando como base os dados levantados para a caracterização regional da mastofauna na 
área de estudo (da SILVA et al., 2017, NEGRÃO; VALLADARES-PÁDUA, 2006; SMA, 2006), 
os resultados da presente campanha apresentam-se bem abaixo quanto à riqueza de espécies. 
Ainda assim, é importante destacar que durante a semana dedicada à coleta de dados para a 
mastofauna na área de estudo, as condições climáticas apresentaram-se desfavoráveis às 
metodologias preconizadas. Houve muita neblina e chuva durante os períodos matutino e 
vespertino/crepuscular o que dificultou a execução da busca ativa por indivíduos, além da 
impossibilidade de se registrar pegadas, pois a chuva constante acabava por uniformizar o 
solo, apagando possíveis impressões. Além disso, as metodologias utilizadas no presente 
estudo não priorizam a captura de indivíduos, o que também influência na baixa riqueza 
quando comparado com os estudo acima citados. 

Quanto à riqueza das famílias amostradas, o mesmo padrão encontrado na 1ª Campanha pode 
ser observado aqui. A família Didelphidae novamente destacou-se da demais, com duas 
espécies registradas, Didelphis aurita e Philander frenatus. As demais famílias (Felidae, 
Canidae, Tapiridae e Cervidae) registraram uma única espécie, cada (Gráfico IX.2.2.3.2.2-7). 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-7 – Riqueza das famílias amostradas na 2ª Campanha amostral 

 
 

Ainda que a família Felidae tenha apenas um representante, Leopardus guttulus, destaca-se 
sua importância na área de estudo como uma espécie essencialmente carnívora que participa 
da cadeia alimentar controlando populações de presas, mantendo a diversidade de espécies e 
o equilíbrio dos ecossistemas (TERBORGH et al., 1999). 

Cinquenta por cento das espécies registradas na 2ª Campanha amostral estão enquadradas 
em alguma lista de ameaça. O gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) está presente na 
lista estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), classificado como Vulnerável nas listas 
nacional (Portaria MMA 444/2014) e internacional (IUCN 2018-1) e presente no Anexo I da lista 
CITES. O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) está presente no Anexo II da lista CITES, e a 
anta (Tapirus terrestris) está presente na lista estadual, e assim como L. guttulus, classificado 
como Vulnerável nas listas nacional e internacional. Para a lista CITES, a espécie aparece no 
Anexo II. 
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Destaca-se que L. guttulus e C. thous foram registrados nas Áreas 3 e 4, enquanto que T. 
terrestris foi registrado numa passagem de fauna entre as Áreas 4 e 5, fora do período 
amostral dedicado. Porém, conforme salientado nos resultados da estação seca (1ª 
Campanha), mamíferos terrestres possuem o hábito de frequentemente se locomover, sendo 
por vezes considerados animais vagantes. Com isso, e analisando as características das Áreas 
amostrais determinadas para execução das metodologias, e a área de estudo de forma geral, é 
possível afirmar que essas espécies também utilizem outras áreas além das onde foram 
registradas. 

A metodologia que apresentou a maior eficiência durante a estação chuvosa foi a de busca 
ativa por registros indiretos (57%), seguido pela metodologia de armadilhas-fotográficas, que 
registrou duas espécies (14%). A busca ativa por observação direta de indivíduos está 
representada por apenas 7% do total (Gráfico IX.2.2.3.2.2-8). Destaca-se que uma mesma 
espécie pode ter sido registrada por mais de um método amostral. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-8 – Registros por método amostral na 2ª Campanha 

 
 

As espécies registradas através de seus rastros foram Leopardus guttulus, Cerdocyon thous e 
Mazama gouazoubira (50% do total de espécies). A metodologia de observação direta teve 
registro de apenas uma espécie, L. guttulus. Cabe destacar que o indivíduo observado estava 
recém-morto próximo da entrada da trilha na Área 4, e por conta das condições em que a 
carcaça se encontrava, não foi registrado por fotografias. Por fim, a metodologia de armadilhas-
fotográficas registrou duas espécies, Didelphis aurita e Philander frenatus, ambas na Área 5. 
Contudo, a metodologia mostrou-se pouco eficaz, haja vista que das três armadilhas instaladas 
na área de estudo, apenas a localizada na Área 5 registrou mamíferos silvestres. A eficiência 
da amostragem feita por busca ativa está relacionada com os transectos determinados na área 
de estudo. Diversos ambientes foram percorridos pela equipe de campo como borda de mata, 
margem da Represa Billings, campos naturais e áreas protegidas dentro do PESM – Itutinga-
Pilões, o que aumentou as chances de encontrar tanto indivíduos quanto registros indiretos de 
mamíferos. 

O Gráfico IX.2.2.3.2.2-9 apresenta a riqueza e abundância de mamíferos por área amostral. É 
válido destacar que a abundância foi relativizada, tomando como base a quantidade de 
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pegadas registradas em diferentes trechos dos transectos amostrados. Muitas vezes não é 
possível estimar precisamente a abundância através de registros indiretos. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-9 – Riqueza e Abundância das Áreas amostrais na 2ª Campanha 

 
 

As Áreas 3 e 4 apresentam a mesma riqueza, com três espécies cada, porém a Área 4 se 
destacou quanto à abundância, com sete indivíduos registrados enquanto que a Área 3 teve 
registro de cinco indivíduos. Sobre a riqueza, as áreas acima citadas tiveram registro das 
mesmas espécies (C. thous, L. guttulus e M. gouazoubira). Assim como na 1ª Campanha, 
destaca-se que além dos transectos percorridos, nas Áreas 1, 4 e 5 foram instaladas 
armadilhas-fotográficas, aumentando assim a amostragem nessas áreas. 

Conforme citado acima, e com base no quadro que apresenta a distribuição das espécies pelas 
Áreas amostrais, nota-se que C. thous, L. guttulus e M. gouazoubira repetem-se nas Áreas 3 e 
4. Para a Área 5, que conta com duas espécies, destaca-se que os registros foram feitos 
apenas pelas armadilhas-fotográficas, mostrando que a busca ativa por registros diretos e 
indiretos mostrou-se ineficaz nessa Área amostral. Ainda que a Área esteja inserida num trecho 
de mata onde não há nenhum tipo de interferência humana, a descida pavimentada da serra 
não permitiu a visualização de rastros e evidências indiretas. 

Apesar da variedade de ambientes encontrados na Área 1 como a margem da Represa Billings 
e os transectos próximos aos fragmentos florestais, nenhuma espécie de mamífero foi 
registrada durante a estação chuvosa. A recente manutenção da faixa da PETROBRAS, 
observada pela equipe de campo, e a proximidade com moradias e estabelecimentos 
comerciais na Estrada da Xibóca (ADA do empreendimento), além das condições climáticas 
desfavoráveis (neblina e chuva) podem ter influência nos resultados da Área em questão. A 
mesma situação ocorreu com a Área 2, onde também não foi registrada nenhuma espécie. 

Já a Área 3 apresentava um trecho de campos abertos naturais, onde foi possível realizar os 
transectos. Ainda que com chuva e neblina, foi possível registrar pegadas durante a execução 
da metodologia. Além disso, a área é a que apresenta maior proximidade com as áreas 
restritas do PESM – Itutinga-Pilões, o que provavelmente traz mais segurança para a utilização 
das trilhas pelos mamíferos. Por fim, os transectos determinados para a execução das 

Página: 516



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-115 

 

metodologias na Área 4 situada dentro das áreas restritas do PESM – Itutinga-Pilões, também 
favoreceram o registro de evidências indiretas. 

Quadro IX.2.2.3.2.2-4 – Distribuição das espécies por Área amostral durante a 2ªC 

Taxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Didelphis aurita 
    

X 

Philander frenatus 
    

X 

Leopardus guttulus 
  

X 
  

Cerdocyon thous 
  

X X 
 

Mazama gouazoubira 
  

X 
  

 

A distribuição das espécies registradas além de estar relacionada diretamente com a 
localização das Áreas amostrais ao longo do traçado do empreendimento, também está 
relacionada com o hábitat e os hábitos de locomoção das espécies, conforme o Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-10 e o Gráfico IX.2.2.3.2.2-11 mostram. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-10 – Hábitat preferencial das espécies registradas na 2ª Campanha 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-11 – Tipo de locomoção das espécies registradas durante a 2ªC 

 
 

Nota-se que a grande maioria das espécies apresenta preferência por hábitats florestais e 
possuem hábitos de locomoção terrestre. Além disso, as áreas onde houve registro de 
mamíferos silvestres na estação chuvosa ou estão localizadas dentro do PESM – Itutinga-
Pilões onde o acesso é restrito e com isso a vegetação é mais conservada (Áreas 4 e 5) ou 
estão em proximidade com o parque e podem ser consideradas áreas adjacentes (Área 3). A 
única espécie que não apresenta hábitos de vida florestal é Cerdocyon thous, que foi 
registradas nos campos abertos naturais da Área 3 e nos fragmentos florestais da Área 4.  

Quanto ao hábito de locomoção (PAGLIA et al., 2012), as únicas espécies consideradas 
escansoriais foram registradas exclusivamente na Área 5 (Didelphis aurita e Philander 
frenatus), registradas através da armadilha fotográfica instalada. As outras espécies 
apresentam hábitos terrestres de locomoção, o que facilitou o registro de rastros, como por 
exemplo pegadas. 

Com relação aos hábitos alimentares (PAGLIA et al., 2012), os hábitos frugívoros e insetívoros 
se destacam dos demais, representados por 25% do total, cada. Na sequência, com 16,7% 
cada guilda, aparecem herbívoros e onívoros. Por fim, carnívoros e gomívoros tiveram menor 
destaque, representados por apenas 8,3% do total cada (Gráfico IX.2.2.3.2.2-12). 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-12 – Guilda trófica das espécies registradas durante a estação chuvosa (2ª Campanha) 

 
 

Para a 2ª Campanha amostral, destaca-se a presença de Leopardus guttulus como 
representante da guia dos carnívoros. Até pouco tempo atrás a espécie era reconhecida como 
subespécie de L. tirgrinus. Em estudo recente, Trigo et al. (2013) analisando material genético 
de populações localizadas ao sul e nordeste do Brasil demonstrou que se trata de duas 
espécies diferentes. A espécie ocorre nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil além do 
Paraguai e nordeste da Argentina, e ocupa tanto ambientes abertos como áreas com 
vegetação densa (NASCIMENTO, 2010). Sua alimentação consiste basicamente em aves, 
pequenos mamíferos como roedores e lagartos (WANG, 2002). 

As análises acerca dos índices de diversidade, além do dendrograma de similaridade e a curva 
de rarefação de espécies será apresentada no item a seguir, que fará uma análise conjunta 
dos resultados obtidos na 1ª e 2ª Campanhas amostrais. 

C. 1ª E 2ª CAMPANHAS AMOSTRAIS – DADOS CONSOLIDADOS 

Após a realização das duas campanhas de amostragem, abrangendo as estações seca e 
chuvosa, a lista final de mastofauna compreende nove mamíferos, distribuídos em seis ordens 
e sete diferentes famílias. Do total, três espécies (33,3%) foram registradas exclusivamente na 
1ª Campanha (Alouatta guariba, Hydrochoerus hydrochaeris e Leopardus pardalis), ao passo 
que a 2ª Campanha registrou apenas uma espécie exclusiva, Leopardus guttulus. Todos os 
registros feitos em campo foram dentro do período amostral. Não houve registro de espécies 
exóticas no presente estudo, portanto todas as espécies são consideradas de origem nativa 
brasileira. 

O Quadro IX.2.2.3.2.2-5 abaixo apresenta a lista geral de mamíferos registrados na AII, ADA e 
AID do empreendimento, ao final da 1ª e 2ª Campanha. Apresenta também o tipo de registro, 
endemismo, a origem das espécies, migração, endemismo, a guilda trófica, hábitos e hábitat, 
status de conservação a nível estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria 
MMA 444/2014), internacional (IUCN, 2018-1), a lista CITES (2017), que trata sobre o 
Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, e 
se o registro foi feito dentro ou fora do período amostral. 
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Quadro IX.2.2.3.2.2-5 – Lista geral de mamíferos registrados ao longo das duas campanhas amostrais 

Taxon 
Nome 

popular 

Registro 
Tipo de 
registro Origem Migração Endemismo 

Guilda 
trófica 

Habitat Loc. 
Status de Conservação 

Quali Quanti 1ª C 2ª C SP MMA IUCN CITES 

DIDELPHIMORPHIA 
               

DIDELPHIDAE 
               

Didelphis aurita gambá 1ªC 1ªC/2ªC AF, OD AF N 
 

MA Fr, In, Go F Esc 
  

LC 
 

Philander frenatus 
cuíca-de-

quatro-olhos  
1ªC/2ªC AF AF N 

  
In, On F Esc 

  
LC 

 

PRIMATES 
               

ATELIDAE 
               

Alouatta guariba guariba 
 

1ªC OD 
 

N 
 

MA Fo, Fr F Ar 
  

LC II 

RODENTIA 
               

CAVIIDAE 
               

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

capivara 
 

1ªC RA RA N 
  

Hb SF SA 
  

LC 
 

CARNIVORA 
               

FELIDAE 
               

Leopardus guttulus 
gato-do-

mato-
pequeno  

2ªC 
 

RA N 
  

Car F Te X VU VU I 

Leopardus pardalis jaguatirica 
 

1ªC RA 
 

N 
  

Ca F Te X 
 

LC I 

CANIDAE 
               

Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato  
1ªC/2ªC RA RA N 

  
In, On SF Te 

  
LC II 
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Taxon 
Nome 

popular 

Registro 
Tipo de 
registro Origem Migração Endemismo 

Guilda 
trófica 

Habitat Loc. 
Status de Conservação 

Quali Quanti 1ª C 2ª C SP MMA IUCN CITES 

PERISSODACTYLA 
               

TAPIRIDAE 
               

Tapirus terrestris anta 2ªC 1ªC RA RA N 
  

Hb, Fr F Te X VU VU II 

ARTIODACTYLA 
               

CERVIDAE 
               

Mazama gouazoubira 
veado-

catingueiro  
1ªC/2ªC RA RA N 

  
Fr, Hb F Te 

  
LC 

 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – Qualitativo, QUANTI – Quantitativo; TIPO DE REGISTRO: AF – Armadilha Fotográfica, RA – Rastro, OD – Observação Direta; ORIGEM: N – nativa; 

ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica; GUILDA TRÓFICA: On – Onívoro, Go – Fomívoros, Hb – Herbívoro, Fr – Frugívoro, In – Insetívoro, Fo – Folívoro, Ca - Carnívoro; HABITAT: F – Florestal, 

SF – Semi-Florestal; LOC. Locomoção: Esc – Escansorial, Ter – Terrestre, SA. – Semi-arborícola, Ar – Arborícola; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP - Decreto Estadual nº60.133/2014, X – 

Presença na lista, MMA – Portaria MMA nº444/2014: VU - Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species,LC – pouco preocupante, VU – Vulnerável, CITES - Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Presença no Anexo I II – Presença no Anexo II 
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São três as espécies presentes na lista estadual de fauna ameaçada (Decreto Estadual nº 
60.133/2014), Leopardus guttulus, L. pardalis e Tapirus terrestris. Além disso, L. guttulus e T. 
terrestris estão presentes nas listas nacional (Portaria MMA 444/2014) e internacional (IUCN, 
2018-1), classificadas como Vulnerável. Por fim, para a lista CITES, três espécies estão 
presentes no Anexo II (Alouatta guariba, Cerdocyon thous e Tapirus terrestris) e duas espécies 
no Anexo I (L. guttulus e L. pardalis). Com isso, destaca-se que tanto L. guttulus quanto T. 
terrestris estão presentes em todas as listas de fauna ameaçada de extinção aqui 
apresentadas. 

A ordem Carnívora apresentou maior representatividade ao fim do estudo, com duas famílias 
(Felidae e Canidae). Todas as outras ordens tiveram registro de apenas uma família (Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-13). Analisando as campanhas separadamente, as ordens foram representadas 
sempre por uma família, cada. Destaca-se que na execução da campanha na estação seca (1ª 
Campanha), houve registro exclusivo de duas ordens, Primates e Rodentia. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-13 – Representatividade das Ordens amostradas nas duas campanhas 

 
 

Fazendo a mesma análise para as Famílias, Didelphidae e Felidae destacam-se com duas 
espécies registradas, cada. Todas as outras famílias tiveram registro de apenas uma espécie. 
Analisando as campanhas separadamente, tanto a estação seca quanto a chuvosa registraram 
uma espécie por família. Novamente é importante dizer que a primeira campanha registrou 
uma espécie da família Atelidae (Alouatta guatriba) e uma espécie da família Cavidae, 
Hydrochoerus hydrochaeris, ausentes na 2ª Campanha (Gráfico IX.2.2.3.2.2-14). 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-14 – Representatividade das Famílias amostradas durante as estações seca e chuvosa 

 
 

O Gráfico IX.2.2.3.2.2-15 abaixo apresenta a representação gráfica da eficácia das 
metodologias determinadas para a coleta de dados de mastofauna. Após a realização das duas 
campanhas amostrais a busca ativa por registros indiretos foi a mais eficaz, registrando seis 
espécies através da identificação de pegadas. A metodologia de armadilhas fotográficas e a 
busca ativa por observação direta de mamíferos registraram duas espécies, cada. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-15 – Eficácia das metodologias utilizadas para o levantamento de mastofauna 

 
 

Analisando a 1ª e a 2ª Campanhas amostrais separadamente, a busca ativa por registros 
indiretos também se destaca, com cinco registros na estação seca (1ª Campanha) e quatro na 
estação chuvosa (2ª Campanha). Observação direta de mamíferos e armadilhas fotográficas 
registraram duas espécies cada na 1ª Campanha enquanto que na 2ª Campanha as 
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armadilhas fotográficas (duas espécies) superam os registros de observação direta (uma 
espécie). 

Quanto à riqueza e abundância por Área amostral (Gráfico IX.2.2.3.2.2-16), e a distribuição das 
espécies (Quadro IX.2.2.3.2.2-6), a Área 4 aparece em primeiro lugar, com cinco espécies 
presentes, seguida pela Área 3, com quatro espécies. As Áreas 1 e 2 tiveram a menor riqueza, 
com apenas uma espécie registrada. A Área 5 teve registro de três espécies. Olhando para a 
abundância relativa das espécies nas áreas, o mesmo padrão de riqueza é observado, com 
superioridade da Área 4 (16 registros), seguida pela Área 3 (nove registros) e pela Área 5 
(cinco registros), enquanto que as Áreas 1 e 2 apresentam a mesma abundância, um único 
indivíduo registrado em cada. 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-16 – Riqueza e Abundância geral por Área amostral 

 
 

Conforme descrito anteriormente nas análises da 1ª e 2ª Campanhas isoladas, a área de 
estudo e os transectos determinados para execução das metodologia favoreceram as buscas 
ativas por registros indiretos. Esse fato é corroborado pela análise de riqueza e abundância por 
áreas. As Áreas 1 e 2 que apresentaram menor riqueza e abundância estão localizadas em 
proximidade com estabelecimentos comerciais e residenciais tanto na Estrada da Xibóca 
quanto na Estrada Caminhos do Mar. Além disso, na Área 1, durante a execução da 1ª 
Campanha, a faixa da PETROBRAS que acompanha a ADA estava em manutenção, com 
frente de obras trabalhando. É possível que a movimentação de pessoas e máquinas tenha 
afugentado animais silvestres sensíveis à perturbação. Além disso, cabe destacar que as duas 
semanas dedicadas à coleta de dados não apresentaram boas condições climáticas, com 
chuva e neblina em grande parte do tempo. Quanto a Área 2, foi o único transecto percorrido 
100% em estrada pavimentada, além de não ter armadilha fotográfica instalada, o que também 
influenciou diretamente nos resultados. 

  

Página: 524



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-123 

 

Quadro IX.2.2.3.2.2-6 – Espécies por Área amostral 

Táxon Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Didelphis aurita 
 

X 
  

X 

Philander frenatus 
    

X 

Alouatta guariba 
    

X 

Hydrochoerus hydrochaeris X 
    

Leopardus guttulus 
  

X X 
 

Leopardus pardalis 
   

X 
 

Cerdocyon thous 
  

X X 
 

Tapirus terrestris 
  

X X 
 

Mazama gouazoubira 
  

X X 
 

 

Sobre o tipo de locomoção, a maioria das espécies se enquadram como Terrestres (55,5% do 
total), conforme indicado pelo Gráfico IX.2.2.3.2.2-17. Em seguida vem as espécies de hábitos 
de locomoção escansoriais (22,2%), e por fim aparecem as espécies de hábitos arborícolas e 
semiaquáticos, representadas por 11,1% do total, cada. Numa análise integrada com a 
distribuição das Áreas ao longo do traçado do empreendimento, e o tipo de registro das 
espécies, é possível afirmar que todas as espécies de locomoção Terrestres foram registradas 
através da busca ativa por registros indiretos (pegadas). 

Atenção especial foi dada à ordem Primates, pois são espécies que dependem essencialmente 
de florestas para locomoção, alimentação e outras atividades. Contudo, a única espécie de 
hábitos arborícolas foi registrada na execução da 1ª Campanha amostral, Alouatta guariba, no 
trecho da descida da serra, na Área 5. Foi avistado um indivíduo da espécie se deslocando 
pela copa das árvores em fragmento de Floresta Ombrófila Densa.  

Das nove espécies registradas em campo, apenas duas (22,2% do total) não apresentam 
preferência por hábitats essencialmente florestais, Hydrochoerus hydrochaeris e Cerdocyon 
thous. Além disso, as Áreas 4 e 5, localizadas em trecho de acesso restrito dentro do PESM – 
Itutinga-Pilões registraram quatro (44,4%) e três (33,3%) espécies de hábitos florestais. Outra 
área que se destacou quanto às espécies florestais foi a Área 3, localizada em proximidade 
com o PESM, o que pode ter influenciado nos registros, por ser uma área anexa ao parque e 
apresentar menor perturbação que as Áreas 1 e 2 (Gráfico IX.2.2.3.2.2-18). 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-17 – Tipo de locomoção das espécies registradas ao longo das duas campanhas 

amostrais 

 
 

 
Gráfico IX.2.2.3.2.2-18 – Hábitat preferencial das espécies registradas ao fim das duas campanhas amostrais 

 
 

São sete as guildas tróficas onde se enquadram as espécies registradas ao longo das estações 
seca e chuvosa (PAGLIA et al., 2012). É necessário salientar que uma espécie pode estar 
enquadrada em mais de uma guilda trófica ao mesmo tempo (Gráfico IX.2.2.3.2.2-19). 

Destas, destacam-se a guilda da frugivoria (quatro espécies registradas, Didelphis aurita, 
Alouatta guariba, Tapirus terrestris e Mazama gouazoubira), seguida pela guilda insetívora (D. 
aurita, Philander frenatus e Cerdocyon thous) e herbívora (Hydrochoerus hydrochaeris, T. 
terrestris e M. gouazoubira). A guilda dos onívoros (P. frenatus e C. thous) e carnívoros 
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(Leopardus guttulus e L. pardalis) estão representadas por duas espécies, cada. Por fim, as 
guildas dos gomívoros (D. aurita) e folívoros (A. guariba) tiveram apenas uma espécie 
registrada. 

Dentre as guildas tróficas registradas, ressalta-se a importância dos carnívoros como 
componentes ecológicos do ecossistema, controlando populações de presas, e influenciando 
nos processos de dispersão de sementes e na diversidade da comunidade (TERBORGH, 
1992). Assegurando a manutenção das populações de grandes carnívoros, protegem-se outras 
espécies de um mesmo ecossistema (SOULÉ; TERBORGH, 1999). O presente estudo 
registrou duas espécies da família Felidae (carnívoros essenciais), Leopardus guttulus e 
Leopardus pardalis. Além disso, ambas espécies aparecem na lista estadual de fauna 
ameaçada (Decreto estadual nº 60.133/2014), e presentes no Anexo I da lista CITES (CITES, 
2017). 

Gráfico IX.2.2.3.2.2-19 – Guilda trófica das espécies registradas ao longo das duas campanhas amostrais 

 
 

Ainda que os valores de riqueza e abundância tenham sido baixos quando comparado com 
outros estudos (p. ex. FELITI, 2014, TABANEZ et al., 2005; GARRIDO, 2005; VIDOLIN; 
BRAGA, 2004; SMA, 2006, FELITI, 2016), e que as Áreas 1 e 2 tenham registro de apenas 
uma espécie de mamífero silvestre, cada, os índices de diversidade foram calculados 
considerando as cinco Áreas amostrais (Tabela IX.2.2.3.2.2-1). 
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Tabela IX.2.2.3.2.2-1 – Índices de Diversidade calculados para as cinco áreas amostrais na 2ª Campanha 

Índices Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Taxa_S 1 1 4 4 3 

Individuals 1 1 9 15 5 

Dominance_D 1 1 0,333 0,493 0,360 

Shannon_H 0 0 1,215 0,953 1,055 

Equitability_J 0 0 0,876 0,688 0,960 

 

Conforme citado acima, na realização da 2ª Campanha (estação chuvosa), as Áreas 1 e 2 não 
apresentaram registros de integrantes da mastofauna. Com isso, a riqueza e abundância 
dessas áreas está representada pelos resultados obtidos durante a execução da 1ª Campanha. 
Ainda assim, o valor de Dominância para cada Área é máximo (D=1), e a Diversidade de 
Shannon e Equabilidade é zero. Dessa forma serão analisadas apenas as Áreas 3, 4 e 5. Além 
das más condições climáticas na semana destinada à coleta de dados de mastofauna, a Área 2 
é a única que teve seu transecto realizado 100% em estrada pavimentada, o que impossibilitou 
a visualização de pegadas e evidências indiretas. Não houve instalação de armadilhas-
fotográficas na Área 2 também, o que deve ser considerado, haja vista que a Área 5 teve 
registros de mamíferos apenas pela metodologia de armadilhas de foto. 

Mesmo com baixos valores de Dominância, a Área 4 apresenta é a que apresenta maior valor 
para o índice (D=0,493), o que indica uma menor diversidade de espécies. Fato que pode ser 
explicado pelo alto valor de abundância e baixa riqueza na área em questão. Já a Área 3 
apresenta o menor valor no índice (D=0,333), com três espécies registradas e cinco indivíduos, 
sugerindo uma maior diversidade. 

Sobre a Diversidade de Shannon, a Àrea 4 apresenta o menor valor (H=0,953), enquanto que a 
Àrea 3 apresentou o maior valor (H=1,215), sugerindo que o índice sofre influencia direta da 
riqueza de espécies em cada área amostral. A Área 5 apresentou valor para a Diversidade de 
Shannon igual a H=1,055. 

Por fim, a Equabilidade mostra se as espécies estão distribuídas de forma igualitária dentro das 
áreas amostradas. Se todas as espécies tiverem a mesma abundância, os valores obtidos 
serão o máximo possível (J=1). A Área 5 teve registro de apenas duas espécies, e cinco 
indivíduos, e portanto seu valor de equabilidade é J=0,960, o maior considerando as Áreas 3, 4 
e 5. A Área 3 apresentou valor igual a J=0,688 e a Área 4, J=0,876. 

A fim de se avaliar a semelhança de cada área amostral quanto a comunidade de mamíferos, 
gerou-se um coeficiente de similaridade (Bray-Curtis), que indica, baseados em resultados 
brutos, as áreas que mais se assemelham (Gráfico IX.2.2.3.2.2-20). 
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Gráfico IX.2.2.3.2.2-20 – Dendrograma de Similaridade de mastofauna após as duas campanhas amostrais 

 
Como era esperado, baseando-se na distribuições das espécies pelas Áreas amostrais, as 
Áreas 3 e 4 mostram-se muito semelhantes, com valor próximo ao máximo (S=0,9). Ambas as 
áreas apresentavam campos naturais abertos ao longo dos transectos realizados, além da 
formação vegetacional parecida, o que pode ter influenciado no registro das espécies em 
ambas as áreas. Ainda que com um valor médio (S=0,5), as Áreas 2 e 5 mostram-se 
semelhantes. A Área 1 não teve semelhança com nenhuma outra área quanto a composição 
da mastofauna. 

Por fim, apresenta-se a curva do coletor para avaliar se o esforço amostram desprendido para 
o levantamento de répteis e anfíbios na área de estudo foi satisfatório. A linha vermelha 
significa a curva real e o intervalo em azul, a confiabilidade (95% de confiabilidade das 
informações apresentadas pelo Programa). Assim, quanto menor for o intervalo entre as curvas 
azuis, maior é a confiabilidade dos dados para a eficiência do esforço amostral (Gráfico 
IX.2.2.3.2.2-21).  

Gráfico IX.2.2.3.2.2-21 – Curva de rarefação das espécies de mastofauna registradas ao longo das duas 

campanhas amostrais 
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Nota-se que ainda que as curvas azuis não estejam em proximidade com a curva vermelha, 
não há tendência para estabilização. É importante ressaltar que para a coleta de dados em 
campo, pequenos trechos dentro do traçado foram escolhidos, com base no estado dos 
fragmentos de vegetação, a proximidade com a ADA do empreendimento e a facilidade de 
acesso pela equipe de campo. Com base na curva acima apresentada, e na região que será 
implantado o empreendimento, considerando principalmente a área do PESM, é provável que a 
área abrigue uma mastofauna mais rica do que a aqui apresentada. Porém, devido ás más 
condições climáticas durante a execução das duas campanhas amostrais, o resultado 
apresenta-se satisfatório. 

IX.2.2.3.2.3 Conclusão 

Os mamíferos registrados em campo apresentam ampla distribuição geográfica, e de maneira 
geral hábitos de vida generalistas, o que os permite ocupar diversos ambientes seja para 
refúgio, caça ou residência. Ainda assim, a grande maioria das espécies apresenta hábitos de 
vida florestais, destacando o único primata registrado em campo (Área 5), Alouatta guariba. 

Apesar de amplamente distribuídos geograficamente, três espécies estão presentes na lista de 
fauna ameaçada do Estado de São Paulo, sendo todos os integrantes da família Felidae 
(Leopardus guttulus e L. pardalis) e o único representante da família Tapiridae (Tapirus 
terrestris). Além disso, para as listas nacional (Portaria MMA 44/2014) e internacional (IUCN, 
2018-1) L. guttulus e T. terrestris estão classificados como Vulnerável. Por fim, considerando a 
lista CITES, novamente os representantes da família Felidae estão presentes no Anexo I (L. 
guttulus e L. pardalis) e C. thous e T. terrestris estão presentes no Anexo II.  

A guilda trófica das espécies em sua maioria é representada por mamíferos frugívoros, 
seguidos por insetívoros e herbívoros. De maneira geral, as espécies onívoras consomem os 
alimentos disponíveis nos ambientes, enquanto que espécies de hábitos especialistas não 
possuem essa plasticidade. Os onívoros foram representados por apenas duas espécies, 
indicando que a mastofauna presente na área do estudo apresenta hábitos alimentares mais 
especialistas do que generalistas. 

Quatro espécies merecem destaque, Leopardus guttulus, Leopardus pardalis e Tapirus 
terrestris, seja pelos hábitos alimentares, pela importância na cadeia trófica ou pela 
sensibilidade às perturbações humanas que as colocam em diversas listas de fauna ameaçada 
de extinção. Com isso, pode ser consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental dentro do 
estudo. Além disso, o bugio (Alouatta guariba) é uma espécie de primata arborícola, 
essencialmente dependente de florestas para sua sobrevivência, e por sua sensibilidade 
quanto à fragmentação e perda de hábitat, também pode ser considerada uma espécie 
bioindicadora. 

Quanto ao habitat preferencial, 77,7% das espécies estão relacionadas a ambientes florestais, 
enquanto que apenas 22,2% aos ambientes semi-florestais. Não houve registro de espécies 
que priorizam ambientes abertos durante a condução dos estudos nas duas campanhas. 

As espécies de hábitos de vida terrestres são destaque no estudo, com 55,5% do total dos 
registros. Na sequencia aparecem as espécies de hábitos escansorial com 22,2% do total. 
Com um registro cada, as espécies de hábitos semiaquáticos e arborícolas aparecem com 
apenas 11,1% do total cada. 

A metodologia de armadilhas-fotográficas mostrou-se pouco eficaz, haja vista que obteve 
sucesso em apenas uma área amostral (Área 5), onde registrou apenas duas espécies 
(Didelphis aurita e Philander frenatus). Contudo os caminhamentos em transectos mostraram-
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se eficazes, já que a maioria dos registros foi feitos a partir de rastros e observação direta dos 
indivíduos. 

As Áreas 3 e 4 apresentaram maior abundância com relação às outras (nove e 15 indivíduos 
registrados, respectivamente). Já as Áreas 1 e 2, apresentaram menor riqueza e abundância, 
com apenas uma espécie e um indivíduo registrado em cada. Quanto aos índices de 
Diversidade, as Áreas 1 e 2 não apresentaram valores consideráveis para análise, conforme 
citado acima. A Área 3 apresentou o menor valor de Dominância e o maior valor para Índice de 
Shannon, podendo ser considerada uma área de passagem de mamíferos silvestres dentro da 
área de estudo. 

A curva de rarefação não apresentou tendência à estabilização, indicando a possibilidade de 
novos registros para a área de estudo. 

IX.2.2.3.3 Avifauna 

Atualmente, o Brasil contabiliza 1919 espécies de aves em seu território, sendo 1692 espécies 
residentes e 277 espécies endêmicas do território brasileiro (PIACENTINI et al., 2015). Além 
disso, são o grupo zoológico com o maior número de espécies ameaçadas no Brasil (160 
táxons) (SILVEIRA; STRAUBE, 2008). No Estado de São Paulo, são reconhecidas 793 
espécies de aves, distribuídas em 25 ordens e 85 famílias, o que corresponde a 
aproximadamente 45% das aves brasileiras (SILVEIRA; UEZU, 2011). 

As aves estão entre os grupos animais mais bem estudados entre os vertebrados, devido à 
diversidade de espécies existentes, ao hábito preferencialmente diurno, ao padrão colorido que 
chama atenção, e por responderem rapidamente às mudanças ambientais em seus habitats, 
servindo de indicadores biológicos (FAVRETTO et al., 2008; VALADÃO et al., 2006). Ainda 
assim, são carismáticas, e desenvolvem um importante papel como espécies-bandeira, 
chamando atenção para questões ambientais (SILVA; MAMEDE, 2005). 

Além de serem indicadores ambientais, as aves também “prestam” diversos serviços ao meio 
ambiente como polinização, realizada em sua grande parte por espécies da família Trochilidae, 
dispersão de sementes, realizado por inúmeras espécies frugívoras de diversos portes, como 
os jacus (Cracidae), os tucanos (Ramphastidae), sabiás (Turdidae) e as cotingas (Cotingidae), 
e controle de pragas, na maioria das vezes associados a aves de hábitos alimentares 
insetívoros como as andorinhas (Hirundinidae) e aves carnívoras como as corujas (Strigidae e 
Tytonidae) que se alimentam de roedores (MENEZES, 2012). 

Na Mata Atlântica, as aves estão representadas por 891 espécies, distribuídas em 26 ordens 
diferentes. Desse total, 688 espécies são consideradas residentes, 351 táxons endêmicos e 
233 espécies enquadradas em algum nível de ameaça mundial e/ou nacional. Representam o 
grupo de vertebrados com maior riqueza geral, endemismos e ameaças dentro do bioma 
(LIMA, 2013). 

Contudo, ainda que o bioma abrigue centenas de espécies ameaçadas de extinção, e que sua 
vegetação original esteja reduzida drasticamente, é baixo o número de espécies extintas na 
Mata Atlântica (BROOKS; BALMFORD, 1996; BROOKS et al., 1999; PIMM 2000). Embora seja 
esperado que muitas espécies se extingam no futuro, há um intervalo de tempo que permite 
tomadas de decisões a fim de evitar tais extinções (BROOKS et al., 1999). 
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IX.2.2.3.3.1 Caracterização Regional 

A caracterização da avifauna na região onde está inserido o futuro empreendimento baseou-se 
em trabalhos acadêmicos, publicações científicas, além das listas das espécies de aves 
registradas nos municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão, disponíveis no portal virtual 
Wiki Aves (www.wikiaves.com.br), considerando três de outubro de 2018 como data de 
pesquisa. 

Agnello (2007) em trabalho realizado no PESM – Núcleo Itutinga-Pilões (antigo Núcleo 
Cubatão), registrou 168 espécies de aves, distribuídas em doze ordens e 41 diferentes 
famílias. A família de maior destaque foi Thraupidae (n=24), seguida por Furnariidae (n=14), e 
Trochilidae e Thamnophilidae, ambas com 13 espécies registradas, cada. Avilla, Gussoni e 
Sansolo (2017) em levantamento qualitativo realizado nas áreas de visitação pública do PESM 
– Núcleo Itutinga-Pilões, registraram 118 espécies de aves, distribuídas em 14 ordens e 40 
famílias. Destaca-se que o levantamento foi realizado em áreas públicas, em um trecho do 
PESM localizado no município de Cubatão apenas. 

Com base no portal virtual Wiki Aves (consulta realizada em 03/10/2018), a lista de aves do 
município de São Bernardo do Campo (https://www.wikiaves.com.br/cidade.php?c=3548708) e 
do município de Cubatão (https://www.wikiaves.com.br/cidade.php?c=3513504), apresentam 
294 e 234 espécies, respectivamente. Contudo, é válido pontuar que Cubatão apresenta 
fitofisionomias diferentes das amostradas no presente estudo. Com isso, a lista de espécies do 
município apresenta maior riqueza e diversidade, pela maior diversidade de habitats que 
abrigam a avifauna, como os manguezais e restingas litorâneas. A compilação de dados, a 
listagem geral das aves de possível ocorrência para a AII do empreendimento é de 394 
espécies. 

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, 31 estão presentes na lista estadual de fauna 
ameaçada (Decreto Estadual nº 60.133/2014), oito ameaçadas a nível nacional (Portaria MMA 
444/2014), 26 a nível internacional (IUCN, 2018-1) e 45 espécies presentes na lista CITES, que 
trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas 
de Extinção.  

O Quadro IX.2.2.3.3.1-1 abaixo apresenta a lista geral de espécies levantadas para a 
caracterização regional da avifauna na região do empreendimento e seu status de conservação 
conforme citado acima. 
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Quadro IX.2.2.3.3.1-1 – Lista das aves de potencial ocorrência na AII, com base em levantamento de dados secundários 

Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

TINAMIFORMES 
         

TINAMIDAE 
         

Tinamus solitarius macuco X 
 

X X X 
 

NT I 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu X 
 

X X 
  

LC 
 

ANSERIFORMES 
         

ANHIMIDAE 
         

Anhima cornuta anhumã 
 

X 
  

X 
 

LC 
 

ANATIDAE 
         

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira X X 
    

LC 
 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla 
 

X 
    

LC 
 

Dendrocygna viduata irerê X X 
    

LC 
 

Coscoroba coscoroba capororoca 
 

X 
    

LC 
 

Cairina moschata pato-do-mato X X 
    

LC 
 

Amazonetta brasiliensis ananaí X X 
    

LC 
 

Anas georgica marreca-parda 
 

X 
    

LC 
 

Anas bahamensis marreca-toicinho X X 
    

LC 
 

Anas discors marreca-de-asa-azul 
 

X 
    

LC 
 

GALLIFORMES 
         

CRACIDAE 
         

Penelope obscura jacuguaçu X X X 
   

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

ODONTOPHORIDAE 
         

Odontophorus capueira uru X 
 

X X 
  

LC 
 

PODICIPEDIFORMES 
         

PODICIPEDIDAE 
         

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador X X 
    

LC 
 

Podicephorus major mergulhão-grande 
 

X 
    

LC 
 

PHOENICOPTERIFORMES 
         

PHOENICOPTERIDAE 
         

Phoenicopterus chilensis flamingo-chileno 
 

X 
    

NT 
 

SULIFORMES 
         

FREGATIDAE 
         

Fregata magnificens tesourão X X 
 

X 
  

LC 
 

SULIDAE 
         

Sula leucogaster atobá-pardo 
 

X 
    

LC 
 

PHALACROCORACIDAE 
         

Nannopterum brasilianus biguá X X 
    

LC 
 

ANHINGIDAE 
         

Anhinga anhinga biguatinga X X 
    

LC 
 

PELICANIFORMES 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

ARDEIDAE 
         

Tigrisoma lineatum socó-boi 
 

X 
    

LC 
 

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco X X 
    

LC 
 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa 
 

X 
  

X 
 

LC 
 

Butorides striata socozinho X X 
    

LC 
 

Bubulcus ibis garça-vaqueira X X 
    

LC 
 

Ardea cocoi garça-moura X X 
    

LC 
 

Ardea alba garça-branca X X 
    

LC 
 

Syrigma sibilatrix maria-faceira X X 
    

LC 
 

Egretta thula garça-branca-pequena X X 
    

LC 
 

Egretta caerulea garça-azul 
 

X 
    

LC 
 

THRESKIORNITHIDAE 
         

Eudocimus ruber guará 
 

X 
    

LC 
 

Plegadis chihi caraúna 
 

X 
    

LC 
 

Mesembrinibis cayennensis coró-coró X X 
    

LC 
 

Phimosus infuscatus tapicuru 
 

X 
 

X 
  

LC 
 

Theristicus caudatus curicaca 
 

X 
    

LC 
 

Platalea ajaja colhereiro X X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

CATHARTIFORMES 
         

CATHARTIDAE 
         

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha X X 
    

LC 
 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela X X 
    

LC 
 

Coragyps atratus urubu X X 
 

X 
  

LC 
 

ACCIPITRIFORMES 
         

PANDIONIDAE 
         

Pandion haliaetus águia-pescadora X X 
    

LC 
 

ACCIPITRIDAE 
         

Leptodon cayanensis gavião-gato X X 
    

LC 
 

Chondrohierax uncinatus gavião-caracoleiro 
 

X 
    

LC 
 

Elanoides forficatus gavião-tesoura X 
     

LC 
 

Elanus leucurus gavião-peneira X X 
    

LC 
 

Harpagus diodon gavião-bombachinha X 
  

X 
  

LC 
 

Accipiter striatus tauató-miúdo X 
 

X 
   

LC 
 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande X 
     

LC 
 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro X X 
    

LC 
 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo X X 
    

LC 
 

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno 
 

X X X X VU VU 
 

Urubitinga urubitinga gavião-preto 
 

X X 
   

LC 
 

Rupornis magnirostris gavião-carijó X X X X 
  

LC 
 

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha X X 
  

X 
 

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Parabuteo leucorrhous gavião-de-sobre-branco X 
     

LC 
 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco X X 
    

LC 
 

Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande X X X 
 

X 
 

NT 
 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta X X 
    

LC 
 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco X X 
  

X 
 

LC 
 

Spizaetus melanoleucus gavião-pato X 
  

X X 
 

LC 
 

GRUIFORMES 
         

ARAMIDAE 
         

Aramus guarauna carão X X 
    

LC 
 

RALLIDAE 
         

Aramides mangle saracura-do-mangue 
 

X 
  

X 
 

LC 
 

Aramides cajaneus saracura-três-potes 
 

X 
    

LC 
 

Aramides saracura saracura-do-mato X X X X 
  

LC 
 

Amaurolimnas concolor saracura-lisa 
  

X 
   

LC 
 

Pardirallus nigricans saracura-sanã X X 
    

LC 
 

Laterallus melanophaius sanã-parda 
 

X 
    

LC 
 

Gallinula galeata galinha-d'água X X 
    

LC 
 

Porphyriops melanops galinha-d'água-carijó 
 

X 
  

X 
 

LC 
 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul X X 
    

LC 
 

Fulica armillata carqueja-de-bico-manchado 
 

X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

CHARADRIIDAE 
         

Vanellus chilensis quero-quero X X 
    

LC 
 

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando 
 

X 
    

LC 
 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira 
 

X 
    

LC 
 

Charadrius modestus batuíra-de-peito-tijolo 
 

X 
    

LC 
 

RECURVIROSTRIDAE 
         

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas X X 
    

LC 
 

SCOLOPACIDAE 
         

Gallinago paraguaiae narceja X X 
    

LC 
 

Actitis macularius maçarico-pintado 
 

X 
    

LC 
 

Tringa solitaria maçarico-solitário X 
     

LC 
 

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela 
 

X 
    

LC 
 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela X X 
    

LC 
 

Arenaria interpres vira-pedras 
 

X 
    

LC 
 

Calidris pusilla maçarico-rasteirinho 
 

X 
   

EN NT 
 

Calidris minutilla maçariquinho 
 

X 
    

LC 
 

Calidris melanotos maçarico-de-colete X 
     

LC 
 

Calidris himantopus maçarico-pernilongo 
 

X 
    

LC 
 

JACANIDAE 
         

Jacana jacana jaçanã X X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

LARIDAE 
         

Larus dominicanus gaivotão 
 

X 
    

LC 
 

STERNIDAE 
         

Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho 
 

X 
   

VU LC 
 

Thalasseus acuflavidus trinta-réis-de-bando 
 

X 
  

X 
   

Thalasseus maximus trinta-réis-real 
 

X 
  

X EN LC 
 

RYNCHOPIDAE 
         

Rynchops niger talha-mar X X 
    

LC 
 

COLUMBIFORMES 
         

COLUMBIDAE 
         

Columbina talpacoti rolinha X X 
 

X 
  

LC 
 

Columba livia pombo-doméstico X X 
    

LC 
 

Patagioenas picazuro asa-branca X X 
 

X 
  

LC 
 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa X 
  

X 
  

LC 
 

Zenaida auriculata avoante X 
     

LC 
 

Leptotila verreauxi juriti-pupu X X 
    

LC 
 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca X 
 

X 
   

LC 
 

Geotrygon montana pariri 
  

X 
   

LC 
 

CUCULIFORMES 
         

CUCULIDAE 
         

Piaya cayana alma-de-gato X X X X 
  

LC 
 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado X X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
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Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler X X 
    

LC 
 

Crotophaga ani anu-preto X X 
    

LC 
 

Guira guira anu-branco X 
     

LC 
 

Tapera naevia saci 
 

X 
    

LC 
 

STRIGIFORMES 
         

TYTONIDAE 
         

Tyto furcata suindara 
 

X 
    

LC II 

STRIGIDAE 
         

Megascops choliba corujinha-do-mato X 
     

LC II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira X X 
    

LC II 

Asio clamator coruja-orelhuda X X 
    

LC II 

NYCTIBIIFORMES 
         

NYCTIBIIDAE 
         

Nyctibius aethereus mãe-da-lua-parda 
  

X 
 

X EN LC 
 

Nyctibius griseus urutau X X 
    

LC 
 

CAPRIMULGIDAE 
         

Podager nacunda corucão 
 

X 
    

LC 
 

APODIFORMES 
         

APODIDAE 
         

Cypseloides fumigatus taperuçu-preto 
   

X 
  

LC 
 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca X X X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento 
  

X 
   

LC 
 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal X 
  

X 
  

LC 
 

TROCHILIDAE 
         

Ramphodon naevius beija-flor-rajado 
 

X X X 
  

NT II 

Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno X 
 

X 
   

LC II 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro 
 

X 
 

X 
  

LC II 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado X 
 

X 
   

LC II 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada X 
 

X 
   

LC II 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura X X X 
   

LC II 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza 
 

X X X 
  

LC II 

Florisuga fusca beija-flor-preto X X X X 
  

LC II 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta X X 
 

X 
  

LC II 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete X 
     

LC II 

Lophornis chalybeus topetinho-verde X X 
    

NT II 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho X 
     

LC II 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta X X X X 
  

LC II 

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado 
  

X 
   

LC II 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco X 
     

LC II 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca X X X 
   

LC II 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde X X 
 

X 
  

LC II 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul X 
 

X 
   

LC II 

Heliodoxa rubricauda beija-flor-rubi X 
 

X 
   

LC II 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
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Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista X 
 

X 
   

LC II 

TROGONIFORMES 
         

TROGONIDAE 
         

Trogon viridis surucuá-grande-de-barriga-amarela X X X X 
  

LC 
 

Trogon surrucura surucuá-variado X X X 
   

LC 
 

Trogon rufus surucuá-dourado X X X 
   

LC 
 

CORACIIFORMES 
         

ALCEDINIDAE 
         

Megaceryle torquata martim-pescador-grande X X 
    

LC 
 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde X X 
    

LC 
 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 
 

X 
    

LC 
 

MOMOTIDAE 
         

Baryphthengus ruficapillus juruva X 
     

LC 
 

BUCCONIDAE 
         

Nystalus chacuru joão-bobo X 
     

LC 
 

PICIFORMES 
         

RAMPHASTIDAE 
         

Ramphastos toco tucanuçu X 
     

LC II 

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto X X X X X 
 

VU II 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde X X X X 
  

LC 
 

Selenidera maculirostris araçari-poca 
 

X X X X 
 

LC 
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WikiAves (2018) Agnello 
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Status de Conservação 
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Pteroglossus bailloni araçari-banana 
  

X 
 

X 
 

NT 
 

PICIDAE 
         

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado X 
     

LC 
 

Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira X X X X 
  

LC 
 

Melanerpes candidus pica-pau-branco X X 
 

X 
  

LC 
 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela 
  

X X 
  

LC 
 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó X X X X 
  

LC 
 

Piculus flavigula pica-pau-bufador 
 

X X 
   

LC 
 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado X 
     

LC 
 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado X X X 
   

LC 
 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo X 
     

LC 
 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela X X X X 
  

LC 
 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca X 
     

LC 
 

FALCONIFORMES 
         

FALCONIDAE 
         

Caracara plancus carcará X X 
    

LC II 

Milvago chimachima carrapateiro X X 
    

LC II 

Herpetotheres cachinnans acauã X X 
    

LC II 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
  

X 
   

LC II 

Falco sparverius quiriquiri X X 
    

LC II 

Falco femoralis falcão-de-coleira X X 
    

LC II 

Falco peregrinus falcão-peregrino X X 
    

LC II 

Página: 543



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-142 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

PSITTACIFORMES 
         

PSITTACIDAE 
         

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena X 
   

X 
 

LC II 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã X 
     

LC II 

Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha X 
     

NT II 

Pyrrhura frontalis tiriba X X X X 
  

LC II 

Forpus xanthopterygius tuim X X X X 
  

LC II 

Brotogeris tirica periquito-verde X X X X 
  

LC II 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú X X 
    

LC I 

Pionus maximiliani maitaca X X X X 
  

LC II 

Amazona brasiliensis papagaio-de-cara-roxa 
  

X 
 

X 
 

NT II 

Amazona amazonica curica 
  

X 
 

X 
 

LC II 

Amazona aestiva papagaio X X 
 

X 
  

LC II 

PASSERIFORMES 
         

THAMNOPHILIDAE 
         

Terenura maculata zidedê X 
 

X X 
  

LC 
 

Myrmotherula unicolor choquinha-cinzenta 
   

X X 
 

NT 
 

Rhopias gularis choquinha-de-garganta-pintada X 
 

X X 
  

LC 
 

Dysithamnus stictothorax choquinha-de-peito-pintado 
 

X X X 
  

NT 
 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa X 
 

X X 
  

LC 
 

Dysithamnus xanthopterus choquinha-de-asa-ferrugem X 
     

LC 
 

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha 
 

X X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata X X X 
   

LC 
 

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó X X 
 

X 
  

LC 
 

Batara cinerea matracão X 
 

X 
   

LC 
 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora X 
 

X 
   

LC 
 

Mackenziaena severa borralhara 
  

X 
   

LC 
 

Biatas nigropectus papo-branco 
  

X 
 

X 
 

VU 
 

Myrmoderus loricatus formigueiro-assobiador 
  

X 
   

LC 
 

Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota X X 
 

X 
  

LC 
 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul X 
 

X X 
  

LC 
 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho X 
 

X 
 

X 
 

LC 
 

Drymophila malura choquinha-carijó X 
     

LC 
 

CONOPOPHAGIDAE 
         

Conopophaga lineata chupa-dente X 
 

X 
   

LC 
 

Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta 
 

X X X 
  

LC 
 

GRALLARIIDAE 
         

Grallaria varia tovacuçu X 
 

X 
   

LC 
 

RHINOCRYPTIDAE 
         

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
   

X 
  

NT 
 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto 
  

X 
   

LC 
 

FORMICARIIDAE 
         

Formicarius colma galinha-do-mato 
   

X 
  

LC 
 

Chamaeza meruloides tovaca-cantadora 
  

X 
   

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

SCLERURIDAE 
         

Sclerurus scansor vira-folha 
  

X 
   

LC 
 

DENDROCOLAPTIDAE 
         

Dendrocincla turdina arapaçu-liso X X X X 
  

LC 
 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde X X X X 
  

LC 
 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado X X X X 
  

LC 
 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado X 
     

LC 
 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado 
  

X 
   

LC 
 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul X 
     

LC 
 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande X 
 

X X 
  

LC 
 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca X 
 

X X 
  

LC 
 

XENOPIDAE 
         

Xenops minutus bico-virado-miúdo X 
 

X 
   

LC 
 

Xenops rutilans bico-virado-carijó X 
 

X X 
  

LC 
 

FURNARIIDAE 
         

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama 
 

X 
    

LC 
 

Furnarius rufus joão-de-barro X X 
    

LC 
 

Lochmias nematura joão-porca X 
 

X 
   

LC 
 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco X 
 

X 
   

LC 
 

Anabazenops fuscus trepador-coleira X 
 

X 
   

LC 
 

Anabacerthia amaurotis limpa-folha-miúdo X 
 

X 
   

NT 
 

Anabacerthia lichtensteini limpa-folha-ocráceo 
  

X 
   

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
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Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Philydor atricapillus limpa-folha-coroado X 
 

X X 
  

LC 
 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia X 
 

X X 
  

LC 
 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho X 
 

X 
   

LC 
 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete X 
 

X 
   

LC 
 

Cichlocolaptes leucophrus trepador-sobrancelha X 
 

X 
   

LC 
 

Phacellodomus erythrophthalmus joão-botina-da-mata X 
     

LC 
 

Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo X 
     

LC 
 

Certhiaxis cinnamomeus curutié X X 
    

LC 
 

Synallaxis ruficapilla pichororé X X X 
   

LC 
 

Synallaxis cinerascens pi-puí 
  

X 
   

LC 
 

Synallaxis frontalis petrim X 
     

LC 
 

Synallaxis spixi joão-teneném X X X 
   

LC 
 

Cranioleuca pallida arredio-pálido X 
     

LC 
 

Cranioleuca sp. 
   

X 
     

PIPRIDAE 
         

Manacus manacus rendeira X X 
 

X 
  

LC 
 

Ilicura militaris tangarazinho X 
 

X 
   

LC 
 

Chiroxiphia caudata tangará X X X X 
  

LC 
 

OXYRUNCIDAE 
         

Oxyruncus cristatus araponga-do-horto X 
     

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

ONYCHORHYNCHIDAE 
         

Onychorhynchus swainsoni maria-leque-do-sudeste 
  

X 
 

X 
 

VU 
 

Myiobius barbatus assanhadinho 
 

X 
    

LC 
 

TITYRIDAE 
         

Schiffornis virescens flautim X 
 

X 
   

LC 
 

Laniisoma elegans chibante 
 

X 
  

X 
 

NT 
 

Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda X X 
    

LC 
 

Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto X X 
    

LC 
 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde 
  

X 
   

LC 
 

Pachyramphus castaneus caneleiro X 
     

LC 
 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto X 
 

X 
   

LC 
 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto X 
 

X X 
  

LC 
 

COTINGIDAE 
         

Carpornis cucullata corocoxó X 
 

X 
   

LC 
 

Phibalura flavirostris tesourinha-da-mata X 
     

NT 
 

Pyroderus scutatus pavó X X 
 

X X 
 

LC 
 

Procnias nudicollis araponga X X 
 

X X 
 

VU 
 

PLATYRINCHIDAE 
         

Platyrinchus mystaceus patinho X X X X 
  

LC 
 

TACHURISIDAE 
         

Tachuris rubrigastra papa-piri 
 

X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

RHYNCHOCYCLIDAE 
         

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza X 
 

X 
   

LC 
 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo X 
 

X X 
  

LC 
 

Phylloscartes sp. 
   

X 
     

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta X 
 

X X 
  

LC 
 

Todirostrum poliocephalum teque-teque 
 

X 
 

X 
  

LC 
 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio X X 
    

LC 
 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó X X X 
   

LC 
 

Myiornis auricularis miudinho X 
 

X X 
  

LC 
 

Hemitriccus obsoletus catraca 
  

X 
   

LC 
 

Hemtriccus orbitatus tiririzinho-do-mato 
  

X 
   

NT 
 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha X 
     

LC 
 

TYRANNIDAE 
         

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro X X X X 
  

LC 
 

Camptostoma obsoletum risadinha X X 
    

LC 
 

Elaenia spectabilis guaracava-grande X 
     

LC 
 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto X 
     

LC 
 

Elaenia mesoleuca tuque X 
     

LC 
 

Elaenia obscura tucão X 
     

LC 
 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela 
  

X 
   

LC 
 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso X 
     

LC 
 

Phyllomyias fasciatus piolhinho X X X 
   

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Serpophaga subcristata alegrinho X 
 

X 
   

LC 
 

Serpophaga nigricans joão-pobre 
 

X 
    

LC 
 

Attila phoenicurus capitão-castanho X 
 

X 
   

LC 
 

Attila rufus capitão-de-saíra X X X X 
  

LC 
 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata X 
  

X 
  

LC 
 

Myiarchus sp. 
   

X 
     

Myiarchus swainsoni irré X 
     

LC 
 

Myiarchus ferox maria-cavaleira X X 
    

LC 
 

Rhytipterna simplex vissiá X 
     

LC 
 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi X X 
 

X 
  

LC 
 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro X X 
    

LC 
 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado X X X X 
  

LC 
 

Megarynchus pitangua neinei X 
  

X 
  

LC 
 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho X X 
 

X 
  

LC 
 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca X 
     

LC 
 

Tyrannus melancholicus suiriri X X X X 
  

LC 
 

Tyrannus savana tesourinha X X 
    

LC 
 

Empidonomus varius peitica X X 
 

X 
  

LC 
 

Myiophobus fasciatus filipe X 
     

LC 
 

Pyrocephalus rubinus príncipe X X 
    

LC 
 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada X X 
    

LC 
 

Arundinicola leucocephala freirinha X X 
    

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo X 
     

LC 
 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 
  

X 
   

LC 
 

Lathrotriccus euleri enferrujado X X X X 
  

LC 
 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento X 
 

X 
   

LC 
 

Lessonia rufa colegial 
 

X 
    

LC 
 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado X 
     

LC 
 

Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha X X 
    

LC 
 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno X X 
    

LC 
 

Xolmis velatus noivinha-branca X 
     

LC 
 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta 
      

LC 
 

VIREONIDAE 
         

Cyclarhis gujanensis pitiguari X X X X 
  

LC 
 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado X 
 

X 
   

LC 
 

Vireo chivi juruviara X X X X 
  

LC 
 

CORVIDAE 
         

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo X 
     

LC 
 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça X 
     

LC 
 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã X 
     

LC 
 

HIRUNDINIDAE 
         

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa X X X X 
  

LC 
 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora X X X X 
  

LC 
 

Progne tapera andorinha-do-campo X X X 
   

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 
 

X 
    

LC 
 

TROGLODYTIDAE 
         

Troglodytes musculus corruíra X X X X 
  

LC 
 

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-bico-grande X X 
 

X 
  

LC 
 

DONACOBIIDAE 
         

Donacobius atricapilla japacanim 
 

X 
    

LC 
 

POLIOPTILIDAE 
         

Ramphocaenus melanurus chirito 
 

X 
 

X 
  

LC 
 

TURDIDAE 
         

Turdus flavipes sabiá-una X X X X 
  

LC 
 

Turdus leucomelas sabiá-branco X 
 

X X 
  

LC 
 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira X X X X 
  

LC 
 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca X X 
 

X 
  

LC 
 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 
  

X 
   

LC 
 

Turdus albicollis sabiá-coleira X X X X 
  

LC 
 

MIMIDAE 
         

Mimus saturninus sabiá-do-campo X X 
    

LC 
 

MOTACILLIDAE 
         

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor 
 

X 
    

LC 
 

PASSERELLIDAE 
         

Zonotrichia capensis tico-tico X X X X 
  

LC 
 

PARULIDAE 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Setophaga pitiayumi mariquita X X X X 
  

LC 
 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra X X X X 
  

LC 
 

Basileuterus culicivorus pula-pula X X X X 
  

LC 
 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador X 
     

LC 
 

Myiothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho X X X X 
  

LC 
 

ICTERIDAE 
         

Cacicus chrysopterus japuíra X 
     

LC 
 

Cacicus haemorrhous guaxe X X X X 
  

LC 
 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto X 
     

LC 
 

Agelasticus cyanopus carretão X X 
    

LC 
 

Chrysomus ruficapillus garibaldi X X 
    

LC 
 

Agelaioides badius asa-de-telha X 
     

LC 
 

Molothrus bonariensis chupim X 
  

X 
  

LC 
 

MITROSPINGIDAE 
         

Orthogonys chloricterus catirumbava X X X X 
  

LC 
 

THRAUPIDAE 
         

Orchesticus abeillei sanhaçu-pardo X 
 

X 
   

NT 
 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva X X X 
   

LC 
 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade X 
 

X 
   

LC 
 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste X 
     

LC 
 

Tangara seledon saíra-sete-cores X X X X 
  

LC 
 

Tangara cyanocephala saíra-militar X X X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Tangara desmaresti saíra-lagarta X 
 

X 
   

LC 
 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento X X 
 

X 
  

LC 
 

Tangara cyanoptera sanhaçu-de-encontro-azul X 
 

X X 
  

NT 
 

Tangara cyanoventris saíra-dourarinha 
  

X 
   

LC 
 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro X X X X 
  

LC 
 

Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo X X X X 
  

LC 
 

Tangara peruviana saíra-sapucaia 
 

X 
 

X X VU VU 
 

Tangara cayana saíra-amarela X 
 

X X 
  

LC 
 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto X 
     

LC 
 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho X 
 

X 
   

LC 
 

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue 
 

X 
  

X 
 

NT 
 

Sicalis flaveola canário-da-terra X X 
    

LC 
 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu X 
 

X X 
  

LC 
 

Chlorophanes spiza saí-verde 
  

X 
   

LC 
 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto X 
     

LC 
 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem X 
 

X X 
  

LC 
 

Volatinia jacarina tiziu X X 
    

LC 
 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete X X X 
   

LC 
 

Lanio cristatus tiê-galo 
 

X X X 
  

LC 
 

Tachyphonus coronatus tiê-preto X X X X 
  

LC 
 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue X X 
 

X 
  

LC 
 

Tersina viridis saí-andorinha X X X 
   

LC 
 

Página: 554



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-153 

 

Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Dacnis cayana saí-azul X X X X 
  

LC 
 

Coereba flaveola cambacica X X X X 
  

LC 
 

Sporophila lineola bigodinho X 
     

LC 
 

Sporophila frontalis pixoxó X 
   

X VU VU 
 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo 
 

X 
    

LC 
 

Sporophila nigricollis baiano X 
     

LC 
 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas X X 
    

LC 
 

Sporophila caerulescens coleirinho X X 
    

LC 
 

Sporophila albogularis golinho 
 

X 
    

LC 
 

Sporophila leucoptera chorão 
 

X 
    

LC 
 

Sporophila angolensis curió X X 
  

X 
 

LC 
 

Saltator similis trinca-ferro X X X 
   

LC 
 

Saltator fuliginosus bico-de-pimenta X 
 

X X 
  

LC 
 

Microspingus lateralis quete-do-sudeste 
  

X 
   

LC 
 

Thlypopsis sordida saí-canário X X 
    

LC 
 

Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado 
 

X 
  

X 
 

LC 
 

CARDINALIDAE 
         

Habia rubica tiê-de-bando X 
 

X X 
  

LC 
 

FRINGILLIDAE 
         

Spinus magellanicus pintassilgo X 
     

LC 
 

Euphonia chlorotica fim-fim X 
 

X 
   

LC 
 

Euphonia violacea gaturamo X X X X 
  

LC 
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Taxon Nome popular 
WikiAves (2018) Agnello 

(2007) 
Avilla, Gussoni; 
Sansolo (2017) 

Status de Conservação 

S.B.C Cubatão SP BR IUCN CITES 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei X 
     

LC 
 

Euphonia pectoralis ferro-velho X X X X 
  

LC 
 

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira X 
 

X 
   

LC 
 

ESTRILDIDAE 
         

Estrilda astrild bico-de-lacre X X 
    

LC 
 

PASSERIDAE 
         

Passer domesticus pardal X X 
    

LC 
 

LEGENDA: WIKIAVES: S.B.C. – São Bernardo do Campo; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; EN – Em Perigo, IUCN – 

Red List of Threatened Species (2018-1),LC – pouco preocupante, NT – Quase Preocupante, VU - vulnerável, CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 

Perigo de Extinção, I – Presença no Anexo I II – Presença no Anexo II. 
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IX.2.2.3.3.2 Áreas de Influência (Área de Influência Indireta -AII; Área de Influência Direta - 

AID e Área Diretamente Afetada - ADA) 

A. 1ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO SECA) 

Após os cinco dias destinados à primeira campanha amostral, foram registradas 147 espécies 
de aves, distribuídas em 22 ordens e 48 famílias. Do total de espécies registradas, 129 foram 
através da metodologia de Listas de Mackinnon, e as 18 espécies restantes foram registradas 
fora do período amostral dedicado à avifauna. O Quadro IX.2.2.3.3.2-1 a seguir apresenta a 
lista de aves registradas na 1ª Campanha de amostragem, a origem de cada ave registrada, 
padrões de migração, suas respectivas guilda tróficas, endemismo, habitat, sensibilidade 
ambiental quanto às perturbações ambientais e status de conservação baseando-se nas listas 
estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014) e internacional 
(IUCN 2018-1) de espécies ameaçadas de extinção, além da lista CITES (2017), que trata 
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção. 
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Quadro IX.2.2.3.3.2-1 – Aves registradas na AII, AID e ADA do empreendimento durante a 1ª Campanha amostral 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

TINAMIFORMES 
              

TINAMIDAE 
              

Tinamus solitarius macuco 
 

X AUD N 
 

oni MA F M X 
 

NT I 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu 
 

X AUD N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

ANSERIFORMES 
              

ANATIDAE 
              

Amazonetta brasiliensis ananaí X 
 

OD N 
 

oni 
 

U B 
  

LC 
 

GALLIFORMES 
              

CRACIDAE 
              

Penelope obscura jacuguaçu X 
 

OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

ODONTOPHORIDAE 
              

Odontophorus capueira uru X X AUD N 
 

oni MA F A 
  

LC 
 

PODICIPEDIFORMES 
              

PODICIPEDIDAE 
              

Podilymbus podiceps 
mergulhão-

caçador 
X X AUD N 

 
oni 

 
U M 

  
LC 

 

SULIFORMES 
              

FREGATIDAE 
              

Fregata magnificens tesourão 
 

X OD N 
 

pis 
 

M A 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

PHALACROCORACIDAE 
              

Nannopterum brasilianus biguá X X OD N 
 

pis 
 

U, M B 
  

LC 
 

PELECANIFORMES 
              

ARDEIDAE 
              

Ardea cocoi garça-moura 
 

X OD N 
 

oni 
 

U B 
  

LC 
 

Ardea alba garça-branca X X OD N 
 

oni 
 

U, M B 
  

LC 
 

Egretta thula 
garça-branca-

pequena 
X X OD N 

 
oni 

 
U, M B 

  
LC 

 

CATHARTIFORMES 
              

CATHARTIDAE 
              

Cathartes burrovianus 
urubu-de-cabeça-

amarela  
X OD N 

 
det 

 
AA M 

  
LC 

 

Coragyps atratus urubu X X OD N 
 

det 
 

G B 
  

LC 
 

ACCIPITRIFORMES 
              

ACCIPITRIDAE 
              

Elanoides forficatus gavião-tesoura 
 

X OD N MPR car 
 

F M 
  

LC 
 

Elanus leucurus gavião-peneira 
 

X OD N 
 

car 
 

AA B 
  

LC 
 

Amadonastur lacernulatus 
gavião-pombo-

pequeno  
X AUD N 

 
car MA F A X VU VU 

 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 
 

X AUD N 
 

car 
 

G B 
  

LC 
 

Spizaetus tyrannus 
gavião-pega-

macaco  
X AUD N 

 
car 

 
F M X 

 
LC 

 

Página: 559



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-158 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

GRUIFORMES 
              

ARAMIDAE 
              

RALLIDAE 
              

Aramides saracura saracura-do-mato X X AUD/OD N 
 

oni MA F, U M 
  

LC 
 

Gallinula galeata galinha-d'água X 
 

OD N 
 

oni 
 

U B 
  

LC 
 

CHARADRIIFORMES 
              

CHARADRIIDAE 
              

Vanellus chilensis quero-quero X X AUD/OD N 
 

oni 
 

G B 
  

LC 
 

SCOLOPACIDAE 
              

Gallinago undulata narcejão X 
  

N 
 

her 
 

U A 
  

LC 
 

COLUMBIFORMES 
              

COLUMBIDAE 
              

Columbina talpacoti rolinha X 
  

N 
 

gra 
 

G B 
  

LC 
 

Patagioenas picazuro asa-branca X X AUD/OD N 
 

oni 
 

G M 
  

LC 
 

Patagioenas cayennensis pomba-galega 
 

X AUD/OD N 
 

fru 
 

F M 
  

LC 
 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa 
 

X AUD N 
 

fru MA F A 
  

LC 
 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
 

X AUD N 
 

fru 
 

F B 
  

LC 
 

CUCULIFORMES 
              

CUCULIDAE 
              

Piaya cayana alma-de-gato 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

STRIGIFORMES 
              

STRIGIDAE 
              

Megascops choliba corujinha-do-mato X 
  

N 
 

car 
 

F, AA B 
  

LC II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira X 
  

N 
 

car 
 

AA B 
  

LC II 

NYCTIBIIFORMES 
              

NYCTIBIIDAE 
              

Nyctibius griseus urutau X 
  

N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

CAPRIMULGIFORMES 
              

CAPRIMULGIDAE 
              

Nyctidromus albicollis bacurau X 
  

N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura X 
  

N 
 

ins 
 

AA B 
  

LC 
 

Hydropsalis forcipata bacurau-tesourão X 
  

N 
 

ins MA F, NA M 
  

LC 
 

APODIFORMES 
              

APODIDAE 
              

Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-

coleira-branca 
X X 

 
N 

 
ins 

 
G B 

  
LC 

 

Chaetura meridionalis 
andorinhão-do-

temporal 
X X 

 
N MGT ins 

 
G B 

  
LC 

 

TROCHILIDAE 
              

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-
garganta-rajada  

X 
 

N 
 

nec MA F M 
  

LC II 

Florisuga fusca beija-flor-preto 
 

X 
 

N MPR nec 
 

F M 
  

LC II 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-
bico-vermelho  

X 
 

N 
 

nec 
 

AA B 
  

LC II 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-
fronte-violeta  

X 
 

N 
 

nec MA F M 
  

LC II 

Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-

branco  
X 

 
N 

 
nec 

 
F B 

  
LC II 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-

banda-branca 
X X 

 
N 

 
nec MA F B 

  
LC II 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-

garganta-verde  
X 

 
N 

 
nec MA AA B 

  
LC II 

TROGONIFORMES 
              

TROGONIDAE 
              

Trogon surrucura surucuá-variado X X 
 

N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

CORACIIFORMES 
              

ALCEDINIDAE 
              

Megaceryle torquata 
martim-pescador-

grande 
X 

  
N 

 
pis 

 
U B 

  
LC 

 

Chloroceryle amazona 
martim-pescador-

verde  
X 

 
N 

 
pis 

 
U B 

  
LC 

 

PICIFORMES 
              

RAMPHASTIDAE 
              

Ramphastos dicolorus 
tucano-de-bico-

verde 
X 

  
N 

 
oni MA F M 

  
LC 

 

PICIDAE 
              

Picumnus temminckii 
picapauzinho-de-

coleira  
X 

 
N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Página: 562



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-161 

 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-
verde-carijó  

X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Colaptes melanochloros 
pica-pau-verde-

barrado  
X 

 
N 

 
oni 

 
F, AA B 

  
LC 

 

Celeus flavescens 
pica-pau-de-

cabeça-amarela  
X 

 
N 

 
oni MA F M 

  
LC 

 

FALCONIFORMES 
              

FALCONIDAE 
              

Caracara plancus carcará X X 
 

N 
 

car 
 

G B 
  

LC II 

Milvago chimachima carrapateiro 
 

X 
 

N 
 

car 
 

G B 
  

LC II 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
 

X 
 

N 
 

car 
 

F M 
  

LC II 

PSITTACIFORMES 
              

PSITTACIDAE 
              

Pyrrhura frontalis tiriba X 
  

N 
 

fru QE F M 
  

LC II 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 
 

X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC I 

Pionus maximiliani maitaca X X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC II 

PASSERIFORMES 
              

THAMNOPHILIDAE 
              

Terenura maculata zidedê 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Rhopias gularis 
choquinha-de-

garganta-pintada  
X 

 
N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-
asa-vermelha  

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Thamnophilus ruficapillus 
choca-de-chapéu-

vermelho  
X 

 
N 

 
ins 

 
AA, U B 

  
LC 

 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 
 

X 
 

N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó X 
  

N 
 

ins MA F A 
  

LC 
 

Batara cinerea matracão X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Mackenziaena leachii 
borralhara-

assobiadora 
X X 

 
N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Myrmoderus squamosus 
papa-formiga-de-

grota  
X 

 
N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Drymophila ochropyga 
choquinha-de-

dorso-vermelho  
X 

 
N 

 
ins MA F M X 

 
NT 

 

Drymophila malura choquinha-carijó X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

CONOPOPHAGIDAE 
              

Conopophaga lineata chupa-dente 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Conopophaga melanops 
cuspidor-de-

máscara-preta 
X 

  
N 

 
ins MA F A 

  
LC 

 

GRALLARIIDAE 
              

Grallaria varia tovacuçu X X 
 

N 
 

ins MA F A 
  

LC 
 

RHINOCRYPTIDAE 
              

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

NT 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

FORMICARIIDAE 
              

Chamaeza campanisona tovaca-campainha 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

F A 
  

LC 
 

DENDROCOLAPTIDAE 
              

Dendrocincla turdina arapaçu-liso 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde X X 
 

N 
 

ins QE F M 
  

LC 
 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 
 

X 
 

N 
 

ins QE F A 
  

LC 
 

XENOPIDAE 
              

Xenops minutus bico-virado-miúdo 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

FURNARIIDAE 
              

Lochmias nematura joão-porca 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

U, F M 
  

LC 
 

Automolus leucophthalmus 
barranqueiro-de-

olho-branco  
X 

 
N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Synallaxis ruficapilla pichororé X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Synallaxis spixi joão-teneném X X 
 

N 
 

ins 
 

AA B 
  

LC 
 

PIPRIDAE 
              

Chiroxiphia caudata tangará 
 

X 
 

N 
 

oni MA F B 
  

LC 
 

TITYRIDAE 
              

Schiffornis virescens flautim X X 
 

N 
 

oni QE F M 
  

LC 
 

Pachyramphus validus 
caneleiro-de-
chapéu-preto  

X 
 

N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

COTINGIDAE 
              

Carpornis cucullata corocoxó X 
  

N 
 

oni MA F A 
  

NT 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

RHYNCHOCYCLIDAE 
              

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-
cabeça-cinza  

X 
 

N 
 

oni QE F M 
  

LC 
 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

Phylloscartes ventralis 
borboletinha-do-

mato  
X 

 
N 

 
ins 

 
F M 

  
LC 

 

Tolmomyias sulphurescens 
bico-chato-de-
orelha-preta  

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Myiornis auricularis miudinho 
 

X 
 

N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha X X 
 

N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

TYRANNIDAE 
              

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

AA B 
  

LC 
 

Camptostoma obsoletum risadinha 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Serpophaga subcristata alegrinho 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Attila rufus capitão-de-saíra X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 
 

X 
 

N MPR ins 
 

F B 
  

LC 
 

Myiarchus swainsoni irré 
 

X 
 

N MPR ins 
 

F B 
  

LC 
 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

AA B 
  

LC 
 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi X X 
 

N MPR oni 
 

G B 
  

LC 
 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 
 

X 
 

N MPR ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

Tyrannus melancholicus suiriri X 
  

N MPR ins 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Tyrannus savana tesourinha 
 

X 
 

N MPR ins 
 

AA B 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Lathrotriccus euleri enferrujado X X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Knipolegus nigerrimus 
maria-preta-de-

garganta-
vermelha  

X 
 

N 
 

ins MA AN, F M 
  

LC 
 

VIREONIDAE 
              

Cyclarhis gujanensis pitiguari X X 
 

N 
 

oni 
 

F, AA B 
  

LC 
 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 
 

X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Vireo chivi juruviara X X 
 

N MPR oni 
 

F B 
  

LC 
 

HIRUNDINIDAE 
              

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-

pequena-de-casa 
X X 

 
N 

 
ins 

 
G B 

  
LC 

 

Stelgidopteryx ruficollis 
andorinha-
serradora 

X X 
 

N MPR ins 
 

AA B 
  

LC 
 

Progne chalybea andorinha-grande 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

AA M 
  

LC 
 

TROGLODYTIDAE 
              

Troglodytes musculus corruíra X X 
 

N 
 

ins 
 

G B 
  

LC 
 

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-

bico-grande  
X 

 
N 

 
ins 

 
F B 

  
LC 

 

TURDIDAE 
              

Turdus flavipes sabiá-una 
 

X 
 

N MGT oni 
 

F M 
  

LC 
 

Turdus leucomelas sabiá-branco 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira X X 
 

N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 
 

X 
 

N MPR oni 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Turdus albicollis sabiá-coleira 
 

X 
 

N 
 

oni QE F M 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

PASSERELLIDAE 
              

Zonotrichia capensis tico-tico X X 
 

N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

PARULIDAE 
              

Setophaga pitiayumi mariquita X X 
 

N 
 

ins 
 

F, AA M 
  

LC 
 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra X X 
 

N 
 

ins 
 

AA, U B 
  

LC 
 

Basileuterus culicivorus pula-pula X X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Myiothlypis leucoblephara 
pula-pula-
assobiador 

X X 
 

N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

ICTERIDAE 
              

Cacicus chrysopterus japuíra 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

Molothrus bonariensis chupim X 
  

N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

THRAUPIDAE 
              

Pipraeidea melanonota saíra-viúva 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade X X 
 

N 
 

oni 
 

F, NA B 
  

LC 
 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

Tangara seledon saíra-sete-cores 
 

X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara cyanocephala saíra-militar 
 

X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara desmaresti saíra-lagarta 
 

X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 
 

X 
 

N 
 

fru 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Tangara cyanoptera 
sanhaço-de-
encontro-azul  

X 
 

N 
 

fru MA F B 
  

NT 
 

Conirostrum speciosum 
figuinha-de-rabo-

castanho  
X 

 
N 

 
ins 

 
F B 

  
LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 
 

X 
 

N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete 
 

X 
 

N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Lanio cristatus tiê-galo 
 

X 
 

N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tachyphonus coronatus tiê-preto X X 
 

N 
 

oni MA F B 
  

LC 
 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 
 

X 
 

N 
 

fru MA F, AA B 
  

LC 
 

Coereba flaveola cambacica X X 
 

N 
 

nec 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Sporophila frontalis pixoxó 
 

X 
 

N 
 

gra MA F M X VU VU 
 

Saltator similis trinca-ferro 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

Microspingus lateralis quete-do-sudeste 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

FRINGILLIDAE 
              

Euphonia pectoralis ferro-velho 
 

X 
 

N 
 

oni MA F M 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo; QUANTI – quantitativo, TIPO DE REGISTRO: AUD – auditivo, OD – observação direta; ORIGEM: N – nativa; MIGRAÇÃO: MPR – movimentos 

parcialmente migratórios, MGT – movimentos migratórios; GUILDA TRÓFICA: oni – onívoro, fru – frugívoro, ins – insetívoro, gra –granívoro, pis – piscívoro, nec – nectarívoro, det – 

detritívoro, car – carnívoro; ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica, SENSIBILIDADE AMBIENTAL: B – baixa, M – média, A – alta; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual 

nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçada, VU – vulnerável; CITES - 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Anexo I, II – Anexo II. 
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Até o presente momento, a família Thraupidae se destaca das demais quanto à riqueza, com 
registro de 18 espécies. Em seguida aparece a família Thamnophilidae, com 13 espécies 
anotadas. Trabalhos realizados em regiões neotropicais (MOTTA-JUNIOR, 1990; ANJOS; 
BÓÇON, 1999; ANJOS, 2001), destacam os tiranídeos como a família mais rica dentre os 
passeriformes, e por seus representantes possuírem ampla variação morfológica e 
comportamental, o que os permite ocupar diversos ambientes (TRAYLOR; FITZPATRICK, 
1982; SILVA, 1995; CINTRA, 1997), e se adaptar com maior facilidade a ambientes já 
alterados pelo homem (MOTTA-JUNIOR, 1990; ANJOS; BÓÇON, 1999; KRÜGEL; ANJOS, 
2000; ANJOS, 2001, EFE et al., 2001; GUILHERME, 2001). Contudo, ainda que apenas os 
dados da primeira campanha estejam sendo analisados, os tiranídeos apresentaram baixa 
riqueza, com apenas 12 espécies (Gráfico IX.2.2.3.3.2-1). 

Comparando os dados obtidos na 1ª Campanha de amostragem com os trabalhos consultados 
para compor a lista de aves da caracterização regional (AGNELLO, 2007; AVILLA, GUSSONI; 
SANSOLO, 2017; WIKI AVES (São Bernardo do Campo e Cubatão)), o presente estudou 
registrou dez espécies ainda não descritas nas consultas acima citadas, sendo elas, Gallinago 
undulata, Patagioneas cayennensis, Nyctidromus albicollis, Hydropsalis torquata, Hydropsalis 
forcipata, Thamnophilus ruficapillus, Chamaeza campanisona, Phylloscartes ventralis, Progne 
chalybea e Schistochlamys ruficapillus. Destaca-se que com a execução da 2ªC amostral e um 
esforço amostral ainda maior, o número de novas espécies para a região poderá aumentar. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-1 – Famílias mais bem representadas durante a 1ª Campanha amostral 

 
 

Todas as espécies registradas durante a 1ª Campanha são de origem nativa brasileira. Além 
disso, o Gráfico IX.2.2.3.3.2-2 abaixo apresenta a representação gráfica das espécies quanto 
aos hábitos de migração, seguindo o proposto por Somenzari et al. (2018). 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-2 – Hábitos migratórios das espécies registradas em campo 

 
 

Atualmente, a lista oficial de aves presentes em território brasileiro (PIACENTINI et al., 2015), 
apresenta 198 espécies com algum tipo de hábitos de migração (SOMENZARI et al., 2018). 
Desse total, 99 espécies (50%) são representadas pelas seguintes famílias: Tyrannidae (n=33), 
Scolopacidae (n=21), Procellaridae (n=20), Thraupidae (n=13) e Anatidae (n=12). 

O presente estudo registrou duas espécies com hábitos migratórios e 11 espécies com hábitos 
parcialmente migratórios. Quanto às espécies de hábitos parcialmente migratórios (MPR), seis 
pertencem à família Tyrannidae (Legatus leucophaius, Myiarchus swainsoni, Pitangus 
sulphuratus, Myiodynastes maculatus, Tyrannus melancholicus e Tyrannus savana), uma 
espécie pertencente à família Accipitridae (Elanoides forficatus), um beija-flor da família 
Trochilidae (Florisuga fusca), um representante da família Hirundinidae (Stelgidopteryx 
ruficollis) uma da família Vireonidae (Vireo chivi) e um Turdidae (Turdus amaurochalinus). 
Sobre as espécies de hábitos migratórios (MGT), os representantes são Chaetura meridionalis 
(Apodidae) e Turdus flavipes (Turdidae). É provável que com a relização da 2ª Campanha de 
amostragem, o números de aves migratórias aumente. 

Quanto às ameaças de extinção, até a presente campanha, foram registradas cinco espécies 
presentes na lista estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), Tinamus solitarius, 
Amadonastur lacernulatus, Spizaetus tyrannus, Drymophila ochropyga e Sporophila frontalis. 
Na lista nacional (Portaria MMA 444/2014) estão presentes duas espécies, Amadonastur 
lacernulatus e Sporophila frontalis, ambas classificadas como “Vulnerável”. Quanto as espécies 
presentes na lista internacional (IUCN, 2018-1), duas estão descritas como “Vulnerável”, 
Amadonastur lacernulatus e Sporophila frontalis e cinco espécies como “Quase ameaçada”, 
Tinamus solitarius, Drymophila ochropyga, Eleoscytalopus indigoticus, Carpornis cucullata e 
Tangara cyanoptera. Por fim, Tinamus solitarius e Pionopsitta pileata estão presentes no Anexo 
I da lista CITES, enquanto que todos os integrantes das famílias Strigidae, Trochilidae, 
Falconidae e Psittacidae (com exceção de P. pileata, presente no Anexo I) estão presentes no 
Anexo II. 

A classificação das espécies endêmicas e quase-endêmicas do bioma Mata Atlântica baseou-
se em Lima (2013). Foram classificadas as espécies e subespécies que ocupam a Mata 
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Atlântica de Sudeste, conforme apresentado pelo autor. Com isso, das 147 espécies 
registradas na 1ª Campanha amostral, 54 são consideradas endêmicas de Mata Atlântica e 
seis espécies quase-endêmicas (Gráfico IX.2.2.3.3.2-3). 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-3 – Classificação de endemismos, segundo Lima (2013) 

 
 

Há vários métodos para se determinar a guilda alimentar das aves. Análise do conteúdo 
gástrico com admissão de solução salina ou tártaro emético (e.g. MALLET RODRIGUES et al., 
1997; GOMES et al., 2001; DURÃES; MARINI, 2005; LOPES 2005); análise das fezes, com 
aprisionamento da ave em sacos de pano com papel filtro no fundo (e.g. PINESCHI 1990), 
análise das pelotas (e.g. SILVA-PORTO; CERQUEIRA 1990; MOTTA-JÚNIOR; TADDEI 1992; 
MOTTA-JÚNIOR; TALAMONI 1996), e através da observação direta no campo (e.g. 
FRANCISCO; GALETTI, 2001; MARINI; CAVALCANTI, 2001; MALLET-RODRIGUES, 2001; 
FAUSTINO; MACHADO, 2006). No presente estudo, a guilda trófica das espécies registradas 
foi classificada seguindo o proposto por Willis (1979) e Sick (1997), e também baseada em 
observações diretas em campo. 

Nota-se que a maioria das aves (45%) apresenta padrões alimentares insetívoros (Gráfico 
IX.2.2.3.3.2-4). Os onívoros aparecem em segundo lugar, com 29% do total de espécies. Esse 
padrão também pode ser observado em outros trabalhos realizados (ARGEL-DE-OLIVEIRA 
1995; SCHERER et al., 2005; TELINO-JÚNIOR et al., 2005; VALADÃO et al., 2006), onde 
insetívoros e onívoros se destacam das demais guildas tróficas. Quanto maior a variedade de 
espécies vegetais em uma floresta tende-se a ser maior a variedade de recursos alimentares 
disponíveis, o que é fundamental para elevar a riqueza de aves. O modo pela qual as aves 
obtêm seus recursos difere entre as espécies e entre os microhábitats, e uma ave pode ter 
diferente nível de sucesso conforme o substrato e estrato onde está atuando. (HOLMES, 
1990a). 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-4 – Guilda trófica das espécies registradas durante a 1ªC amostral 

 
 

Sick (1997) relata que a alta porcentagem de insetívoros é um padrão comumente observado 
em regiões tropicais. Além disso, muitas aves listadas no estudo (Vanellus chilensis, 
Hirundinea ferruginea, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Troglodytes musculus e 
outras) se beneficiam com a antropização e áreas abertas devido à eliminação de seus 
predadores naturais e abundância de alimentos. A alta presença de onívoros também é 
esperada em ambientes alterados (WILLIS, 1979), servindo como um efeito tampão contra as 
variações no suprimento de alimentos nesses ambientes. 

Além disso, ainda que as famílias Furnariidae e Dendrocolaptidae tenham pouco destaque 
quanto ao número de espécies até o presente momento, sabe-se que são aves 
predominantemente insetívoras, assim como a família Thmanophilidae (n=13), composta por 
aves insetívoras especialistas (AGUIAR; COLTRO-JUNIOR, 2008), e uma das famílias 
neotropicais com maior riqueza de espécies (ZIMMER; ISLER, 2003). Esse fato pode estar 
relacionado com a capacidade da vegetação presente nas áreas de influência (AII, AID e ADA) 
do empreendimento em abrigar uma avifauna de hábitos mais sensível e específica quanto à 
sua alimentação e estilo de vida. 

Foi analisado a sensibilidade ambiental das espécies quanto as perturbações ambientais, 
seguindo o proposto por Stotz et al. (2006). Cabe ressaltar que ainda que o autor e colaborares 
sejam um norte para análises de sensibilidade ambiental de avifauna, atualmente alguns dados 
apresentam-se defasados comparando com o observado em campo. Com isso, é importante 
dizer que Stotz et al. (2006) serve como a principal base para julgar as sensibilidades, mas não 
pode ser interpretado ao pé da letra em alguns casos. 

Nota-se que a comunidade de aves registrada durante a 1ª Campanha amostral apresenta em 
geral baixa e média sensibilidade quanto às perturbações ambientais, com 47% e 46% do total, 
respectivamente. As aves de alta sensibilidade estão representadas por 11 espécies, ou 7% do 
total (Gráfico IX.2.2.3.3.2-5). O resultado aqui apresentado, ainda que parcial, está de acordo 
com outros trabalhos realizados em Mata Atlântica (MANHÃES; LOURES-RIBEIRO, 2011; 
COSTA, 2008; TEIXEIRA, 2016), onde as espécies de baixa e média sensibilidade se 
destacam quanto às de maior sensibilidade. É necessário destacar que com a realização da 
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2ªC a composição da avifauna na área do empreendimento poderá sofrer alterações, alterando 
as análises que estão sendo apresentadas para a presente campanha. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-5 – Sensibilidade ambiental das espécies registradas na 1ª Campanha 

 
 

A comunidade de aves presente nas áreas de influência do empreendimento durante a estação 
seca (1ª Campanha) foi analisada quanto ao habitat preferencial (LIMA, 2013). As aves foram 
distribuídas nas seguintes categorias: Ambientes Abertos Antrópicos, Florestas, Ambientes 
Úmidos, Ambientes Abertos Naturais, Espécie Generalista e Ambientes Marinhos, costeiros 
(Gráfico IX.2.2.3.3.2-6). 

A categoria de ambientes florestais se sobressai sobre as demais, com 107 espécies 
registradas. Em seguida aparecem as aves que utilizam ambientes abertos antrópicos, com 33 
registros. Aves que dependem de ambientes úmidos e espécies generalistas vêm em seguida, 
com 14 e 12 espécies, respectivamente. Os ambientes naturais abertos (n=3) e ambientes 
marinhos, costeiros (n=4) tiveram menor representatividade. 

Analisando os dados acima apresentados com a sensibilidade ambiental das espécies, nota-se 
que 82% das espécies de alta sensibilidade ambiental apresentam hábitos de vida florestais, e 
94% das espécies de média sensibilidade também tem preferências florestais. Essa relação 
entre sensibilidade ambiental e habitat preferencial das espécies sugere que quanto maior e 
mais bem preservados forem os fragmentos de vegetação dentro da área de estudo, maior 
serão as chances de encontrar espécies mais sensíveis quanto à perturbação ambiental. 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-6 – Habitat preferencial das espécies registradas durante a 1ª Campanha 

 
 

Com base na execução da metodologia de Listas de Mackinnon, foi possível gerar um Índice 
de Frequência nas Listas – IFL (Tabela IX.2.2.3.3.2-1 à Tabela IX.2.2.3.3.2-5), que apresenta 
uma abundância relativa das espécies registradas na área de estudo, com base na execução 
da 1ª Campanha apenas. Durante a confecção das listas, atenção especial foi dada às 
espécies de hábitos gregários, pois se contados de forma indevida, poderão ser subestimadas, 
fazendo com que o estudo apresente uma falsa amostragem da comunidade de aves. Destaca-
se que foram feitas listas individuais para cada um dos pontos amostrais definidos para a 
coleta de dados. Com isso é possível estabelecer uma comparação da composição da avifauna 
em cada um das áreas amostradas. Ressalta-se que para o cálculo de IFL nas áreas amostrais 
foram consideradas apenas as aves registradas através da metodologia de Listas de 
Mackinnon, não incluindo os registros feitos fora do período dedicado ao esforço amostral. 
Além disso, para os três primeiros dias de amostragem (Áreas 1, 2 e 3), as condições 
climáticas foram desfavoráveis para a observação de aves, com muito vento durante todo o 
dia, o que inibiu a atividade do grupo em questão e dificultou a percepção das vocalizações 
pela equipe de campo. 

Tabela IX.2.2.3.3.2-1 – IFL das espécies registradas na Área 1 durante a 1ª Campanha 

Área 1 Listas IFL 

B. culicivorus 6 0,500 

C. gujanensis 6 0,500 

P. plumbeiceps 5 0,417 

T. rufiventris 5 0,417 

S. griseicapillus 4 0,333 

S. ruficapilla 4 0,333 

A. saracura 3 0,250 

C. flaveola 3 0,250 

D. mentalis 3 0,250 
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Área 1 Listas IFL 

L. amaurochalinus 3 0,250 

M. leucoblephara 3 0,250 

M. squamosus 3 0,250 

S. virescens 3 0,250 

T. caerulescens 3 0,250 

V. chivi 3 0,250 

C. chrysopterus 2 0,167 

C. obsoletum 2 0,167 

C. plancus 2 0,167 

E. thula 2 0,167 

P. cyanoleuca 2 0,167 

P. leucoptera 2 0,167 

P. picazuro 2 0,167 

P. pileata 2 0,167 

P. podiceps 2 0,167 

S. spixi 2 0,167 

T. coronatus 2 0,167 

T. sayaca 2 0,167 

V. chilensis 2 0,167 

X. minutus 2 0,167 

A. alba 1 0,083 

A. cocoi 1 0,083 

B. cinerea 1 0,083 

C. amazona 1 0,083 

C. atratus 1 0,083 

C. flavescens 1 0,083 

C. lineata 1 0,083 

C. meridionalis 1 0,083 

C. obsoletus 1 0,083 

C. speciosum 1 0,083 

D. ochropyga 1 0,083 

G. galeata 1 0,083 

H. poicilotis 1 0,083 

H. ruficapilla 1 0,083 

L. euleri 1 0,083 

M. chimachima 1 0,083 

M. rufiventris 1 0,083 

N. brasilianum 1 0,083 
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Área 1 Listas IFL 

O. capueira 1 0,083 

P. aurulentus 1 0,083 

P. maximiliani 1 0,083 

P. plumbea 1 0,083 

P. sulphuratus 1 0,083 

S. pitiayumi 1 0,083 

S. tyrannus 1 0,083 

T. albicollis 1 0,083 

T. maculata 1 0,083 

T. melanops 1 0,083 

T. savana 1 0,083 

T. sulphurescens 1 0,083 

T. surrucura 1 0,083 

V. spilogaster 1 0,083 

X. fuscus 1 0,083 

Z. capensis 1 0,083 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-2 – IFL das espécies registradas na Área 2 durante a 1ª Campanha 

Área 2 Listas IFL 

B. culicivorus 4 0,444 

C. flaveola 4 0,444 

C. gujanensis 4 0,444 

P. plumbeiceps 4 0,444 

T. coronatus 4 0,444 

T. rufiventris 4 0,444 

Z. capensis 4 0,444 

A. saracura 3 0,333 

C. caudata 3 0,333 

C. longirostris 3 0,333 

D. mentalis 3 0,333 

L. nematura 3 0,333 

M. leucoblephara 3 0,333 

V. spilogaster 3 0,333 

A. rufus 2 0,222 

B. cinerea 2 0,222 

C. atratus 2 0,222 

C. plancus 2 0,222 
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Área 2 Listas IFL 

E. forficatus 2 0,222 

G. aequinoctialis 2 0,222 

P. picazuro 2 0,222 

S. ruficapilla 2 0,222 

S. spixi 2 0,222 

T. caerulescens 2 0,222 

V. chilensis 2 0,222 

V. chivi 2 0,222 

A. alba 1 0,111 

C. lineata 1 0,111 

C. obsoletum 1 0,111 

H. nidipendulus 1 0,111 

H. poicilotis 1 0,111 

L. amaurocephalus 1 0,111 

L. euleri 1 0,111 

M. auricularis 1 0,111 

M. leachii 1 0,111 

M. squamosus 1 0,111 

P. cyanoleuca 1 0,111 

P. eurynome 1 0,111 

P. leucoptera 1 0,111 

P. maximiliani 1 0,111 

S. subcristata 1 0,111 

S. virescens 1 0,111 

T. surrucura 1 0,111 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-3 – IFL das espécies registradas na Área 3 durante a 1ª Campanha 

Área 3 Listas IFL 

C. gujanensis 5 0,714 

G. aequinoctialis 5 0,714 

P. sulphuratus 5 0,714 

C. atratus 4 0,571 

M. leucoblephara 4 0,571 

T. caerulescens 4 0,571 

C. obsoletum 3 0,429 

S. spixi 3 0,429 

V. chivi 3 0,429 
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Área 3 Listas IFL 

H. nidipendulus 2 0,286 

P. podiceps 2 0,286 

S. ruficapillus 2 0,286 

S. ruficollis 2 0,286 

T. rufiventris 2 0,286 

T. sayaca 2 0,286 

Z. capensis 2 0,286 

B. cinerea 1 0,143 

S. diadematus 1 0,143 

A. saracura 1 0,143 

A. versicolor 1 0,143 

B. culicivorus 1 0,143 

C. flaveola 1 0,143 

C. longirostris 1 0,143 

C. melanochloros 1 0,143 

C. obsoletus 1 0,143 

D. mentalis 1 0,143 

F. magnifiscens 1 0,143 

L. verreauxi 1 0,143 

M. chimachima 1 0,143 

M. leachii 1 0,143 

P. plumbeiceps 1 0,143 

S. frontalis 1 0,143 

S. ruficapilla 1 0,143 

T. amaurochalinus 1 0,143 

T. surrucura 1 0,143 

V. chilensis 1 0,143 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-4 – IFL das espécies registradas na Área 4 durante a 1ª Campanha 

Área 4 Listas IFL 

M. leucoblephara 10 0,588 

C. gujanensis 7 0,412 

H. nidipendulus 7 0,412 

S. virescens 7 0,412 

A. versicolor 6 0,353 

B. cinerea 6 0,353 

D. malura 6 0,353 
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Área 4 Listas IFL 

C. caudata 5 0,294 

P. plumbeiceps 5 0,294 

T. caerulescens 5 0,294 

T. rufiventris 5 0,294 

A. fimbriata 4 0,235 

G. aequinoctialis 4 0,235 

L. albicollis 4 0,235 

S. diadematus 4 0,235 

C. obsoletus 3 0,176 

M. leachii 3 0,176 

P. melanonota 3 0,176 

P. picazuro 3 0,176 

T. coronatus 3 0,176 

V. chivi 3 0,176 

A. rufus 2 0,118 

A. saracura 2 0,118 

B. culicivorus 2 0,118 

C. flaveola 2 0,118 

C. lineata 2 0,118 

D. mentalis 2 0,118 

F. fusca 2 0,118 

L. euleri 2 0,118 

O. capueira 2 0,118 

P. cayennensis 2 0,118 

P. chalybea 2 0,118 

P. eurynome 2 0,118 

S. ruficapilla 2 0,118 

S. spixi 2 0,118 

T. cyanoptera 2 0,118 

T. surrucura 2 0,118 

V. chilensis 2 0,118 

Z. capensis 2 0,118 

A. leucophthalmus 1 0,059 

C. atratus 1 0,059 

C. burrovianus 1 0,059 

C. campanisona 1 0,059 

C. chrysopterus 1 0,059 

C. flavescens 1 0,059 
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Área 4 Listas IFL 

C. longirostris 1 0,059 

C. meridionalis 1 0,059 

C. plancus 1 0,059 

D. ochropyga 1 0,059 

E. indigoticus 1 0,059 

E. leucurus 1 0,059 

H. ruficapilla 1 0,059 

L. leucophaius 1 0,059 

M. chimachima 1 0,059 

M. ferox 1 0,059 

M. lateralis 1 0,059 

M. squamosus 1 0,059 

P. frontalis 1 0,059 

P. leucoptera 1 0,059 

P. pileata 1 0,059 

P. temminckii 1 0,059 

P. ventralis 1 0,059 

R. gularis 1 0,059 

S. similis 1 0,059 

S. zonaris 1 0,059 

T. amaurochalinus 1 0,059 

T. flavipes 1 0,059 

T. musculus 1 0,059 

T. ruficapillus 1 0,059 

X. fuscus 1 0,059 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-5 – IFL das espécies registradas na Área 5 durante a 1ª Campanha 

Área 5 Listas IFL 

V. chivi 9 0,900 

B. culicivorus 8 0,800 

C. caudata 4 0,400 

G. varia 4 0,400 

A. rufus 3 0,300 

C. flaveola 3 0,300 

C. gujanensis 3 0,300 

L. euleri 3 0,300 

P. temminckii 3 0,300 
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Área 5 Listas IFL 

S. ruficollis 3 0,300 

T. surrucura 3 0,300 

B. cinerea 2 0,200 

C. obsoletus 2 0,200 

E. pectoralis 2 0,200 

L. amaurocephalus 2 0,200 

L. verreauxi 2 0,200 

M. leachii 2 0,200 

S. zonaris 2 0,200 

T. cyanocephala 2 0,200 

T. cyanoptera 2 0,200 

T. leucomelas 2 0,200 

T. solitarius 2 0,200 

V. chilensis 2 0,200 

A. lacernulatus 1 0,100 

C. longirostris 1 0,100 

D. mentalis 1 0,100 

H. nidipendulus 1 0,100 

H. poicilotis 1 0,100 

H. ruficapilla 1 0,100 

H. rufimarginatus 1 0,100 

L. cristatus 1 0,100 

M. chimachima 1 0,100 

M. maculatus 1 0,100 

M. ruficollis 1 0,100 

M. squamosus 1 0,100 

M. swainsoni 1 0,100 

P. cayana 1 0,100 

P. leucoptera 1 0,100 

P. melanonota 1 0,100 

P. picazuro 1 0,100 

P. sulphuratus 1 0,100 

R. dicolorus 1 0,100 

R. gularis 1 0,100 

R. magnirostris 1 0,100 

S. pitiayumi 1 0,100 

S. virescens 1 0,100 

T. desmaresti 1 0,100 
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Área 5 Listas IFL 

T. glaucopis 1 0,100 

T. melanops 1 0,100 

T. rufiventris 1 0,100 

T. seledon 1 0,100 

T. sulphurescens 1 0,100 

X. fuscus 1 0,100 

Z. capensis 1 0,100 

 

Num recorte com as cinco espécies com maior valor de IFL em cada área, nota-se que 
Cyclarhis gujanensis destaca-se das demais aparecendo em quatro das cinco áreas amostrais. 
Basileuterus culicivorus apresenta índice alto em três das cinco áreas. O pitiguari (C. 
gujanensis) apresenta baixa sensibilidade quanto às perturbações ambientais (STOTZ et al., 
1996) e habita áreas florestadas e ambientes abertos antrópicos (LIMA, 2013), enquanto que o 
pula-pula (B. culicivorus) ocupa apenas ambientes florestados (LIMA, 2013) e possuí média 
sensibilidade ambiental (STOTZ et al., 1996). Nesse mesmo recorte, verifica-se que a maioria 
das espécies com os maiores valores de IFL apresentam hábitos de vida florestais e baixa 
sensibilidade ambiental.  

Na Área 4 registrou-se quatro espécies de alta sensibilidade ambiental (Odontophorus 
capueira, Patagioenas cayennensis, Chamaeza campanisona e Xiphorhynchus fuscus), sendo 
a área com mais espécies nessa categoria. A Área 5 registrou três espécies (Amadonastur 
lacernulatus, Grallaria varia e Xiphorhynchus fuscus). Essas duas áreas somam seis das setes 
espécies de alta sensibilidade ambiental registradas pela metodologia de Listas de Mackinnon 
(aproximadamente 86%), enquanto que as Áreas 1, 2 e 3 somadas, apresentam 43% das 
espécies de alta sensibilidade registradas na execução da metodologia proposta, sendo elas 
Odontophorus capueira, Xiphorhynchus fuscus e Fregata magnifiscens. Destaca-se que o 
tesourão (F. magnifiscens), espécie tipicamente costeira/marinha foi registrado sobrevoando a 
área de estudo apenas na Área 3. 

Os dados acima citados estão diretamente relacionados com a determinação dos pontos 
amostrais para a coleta de dados. As Áreas 1, 2 e 3 estão inseridas na Estrada da Xibóca e na 
Estrada Caminhos do Mar, que são vias públicas e de livre acesso. Na Estrada da Xibóca 
(Área 1) foi constatado a presença de diversos cães domésticos, chácaras e restaurantes. 
Além disso, durante o período de coleta de dados a faixa da PETROBRAS que em alguns 
trechos cruza com a ADA, estava em manutenção, com movimentação de máquinas e equipe 
de obras. As Áreas 2 e 3, inseridas na Estrada Caminhos do Mar apresentaram movimentação 
considerável de veículos automotores (carros, caminhões e ônibus), pescadores e ciclistas 
durante os dias destinados à coleta de dados, o que parece ser a dinâmica diária local. Além 
disso, as condições climáticas também desfavoreceram o encontro com as aves. 

As Áreas 4 e 5 estão inseridas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itutinga-
Pilões, que compreende 43,8 mil hectares de extensão de áreas protegidas (SMA, 2018). Com 
isso, era esperado que as duas áreas inseridas nesse contexto abrigassem uma avifauna mais 
exigente que as outras áreas amostrais. Além disso, a Área 4 apresentou uma maior variedade 
de fitofisionomias em seu transecto, e variações de altitude, conforme pode ser observado na 
Figura IX.2.2.1-1. Foram percorridos trechos de Floresta Ombrófila Densa e trechos de 
Campos de Altitude (SMA, 2006), o que traz uma maior variedade de micro-habitats para as 
espécies. A Área 5 é a descida da serra pela Estrada Velha de Santos, o que permitiu uma 
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amostragem em diferentes altitudes, até o nível do mar na sede da núcleo, em Cubatão, ainda 
que o transecto determinado para execução das metodologias tenham comprimento total de 
1,5 km. 

O Gráfico IX.2.2.3.3.2-7 abaixo apresenta a riqueza e abundância de aves para cada ponto de 
amostragem. Ainda que os valores sejam parciais, considerando apenas a 1ª Campanha, a 
Área 4 se destaca conforme esperado, apresentando os maiores valores tanto de riqueza 
quanto de abundância. Em seguida, aparece a Área 1, com os segundos maiores valores. Os 
menores valores são observados na Área 3, contudo, ainda que a área tenha apresentado 
baixos valores para riqueza e abundância, e interferências climáticas negativas para o encontro 
com as aves (vento e garoa) tenham atrapalhado a coleta de dados, a Área registrou uma 
espécie de alta sensibilidade ambiental (Fregata magnifiscens) e uma espécie ameaçada de 
extinção nas três listas de fauna analisadas no presente estudo (Sporophila frontalis), o que 
sugere que a área apresenta capacidade para abrigar espécies sensíveis às pressões 
humanas. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-7 – Riqueza e abundância por área amostral das espécies registradas na 1ª Campanha 

 
 

Os índices de diversidade para avifauna, bem como o dendrograma de similaridade das áreas 
e a curva de rarefação serão apresentados baseando-se nos dados finais consolidados, com a 
unificação da primeira e segunda campanha de amostragem. Com isso, é necessário que a 
2ªC seja executada para tais análises. 

B. 2ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM (ESTAÇÃO CHUVOSA) 

Ao final da 2ª Campanha amostral, o número de aves registradas nas áreas de influência do 
empreendimento é de 133. Do total, 86 registros foram exclusivos das Listas de Mackinnon e 
11 registros exclusivos das observações não sistematizadas pela área de estudo. Abaixo, o 
Quadro IX.2.2.3.3.2-2 apresenta a lista de aves registradas na 2ª Campanha de amostragem, a 
origem de cada ave registrada, padrões de migração, suas respectivas guilda tróficas, 
endemismo, habitat, sensibilidade ambiental quanto às perturbações ambientais e status de 
conservação baseando-se nas listas estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional 
(Portaria MMA 444/2014) e internacional (IUCN 2018-1) de espécies ameaçadas de extinção, 
além da lista CITES (2017), que trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 
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Quadro IX.2.2.3.3.2-2 – Espécies registradas durante a execução da 2ª Campanha de amostragem 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

TINAMIFORMES 
              

TINAMIDAE 
              

Tinamus solitarius macuco X X AUD N 
 

oni MA F M X 
 

NT I 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu 
 

X AUD N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

ANSERIFORMES 
              

ANATIDAE 
              

Amazonetta brasiliensis ananaí X 
 

OD N 
 

oni 
 

U B 
  

LC 
 

GALLIFORMES 
              

CRACIDAE 
              

Penelope obscura jacuguaçu X 
 

OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

ODONTOPHORIDAe 
              

Odontophorus capueira uru X X AUD N 
 

oni MA F A 
  

LC 
 

PODICIPEDIFORMES 
              

PODICIPEDIDAE 
              

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador X X OD N 
 

oni 
 

U M 
  

LC 
 

SULIFORMES 
              

PHALACROCORACIDAE 
              

Nannopterum brasilianus biguá X X OD N 
 

pis 
 

U, M B 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

PELECANIFORMES 
              

ARDEIDAE 
              

Bubulcus ibis garça-vaqueira 
 

X OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

Ardea cocoi garça-moura 
 

X OD N 
 

oni 
 

U B 
  

LC 
 

Ardea alba garça-branca X X OD N 
 

oni 
 

U, M B 
  

LC 
 

Egretta thula 
garça-branca-

pequena 
X X OD N 

 
oni 

 
U, M B 

  
LC 

 

CATHARTIFORMES 
              

CATHARTIDAE 
              

Coragyps atratus urubu X X OD N 
 

det 
 

G B 
  

LC 
 

ACCIPITRIFORMES 
              

ACCIPITRIDAE 
              

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro X 
 

OD N MPR car 
 

U B 
    

GRUIFORMES 
              

ARAMIDAE 
              

Aramus guarauna carão 
 

X AUD N 
 

oni 
 

U M 
    

RALLIDAE 
              

Aramides saracura saracura-do-mato X X AUD/OD N 
 

oni MA F, U M 
  

LC 
 

Galinulla galeata galinha-d'água 
 

X 
 

N 
 

oni 
 

U B 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

CHARADRIIFORMES 
              

CHARADRIIDAE 
              

Vanellus chilensis quero-quero X X AUD/OD N 
 

oni 
 

G B 
  

LC 
 

COLUMBIFORMES 
              

COLUMBIDAE 
              

Columbina talpacoti rolinha 
 

X OD N 
 

gra 
 

G B 
  

LC 
 

Patagioenas picazuro asa-branca X X AUD/OD N 
 

oni 
 

G M 
  

LC 
 

Patagioenas cayennensis pomba-galega 
 

X AUD/OD N 
 

fru 
 

F M 
  

LC 
 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa 
 

X OD N 
 

fru MA F A 
  

LC 
 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
 

X AUD N 
 

fru 
 

F B 
  

LC 
 

Geotrygon montana pariri 
 

X AUD N 
 

fru 
 

F M 
    

CUCULIFORMES 
              

CUCULIDAE 
              

Piaya cayana alma-de-gato 
 

X AUD N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

Coccyzus euleri 
papa-lagarta-de-

euler  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
F M 

    

STRIGIFORMES 
              

STRIGIDAE 
              

Megascops choliba corujinha-do-mato X 
 

AUD N 
 

car 
 

F, AA B 
  

LC II 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

NYCTIBIIFORMES 
              

NYCTIBIIDAE 
              

Nyctibius griseus urutau X 
 

AUD N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

CAPRIMULGIFORMES 
              

CAPRIMULGIDAE 
              

Nyctidromus albicollis bacurau X 
 

AUD N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

APODIFORMES 
              

APODIDAE 
              

Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-coleira-

branca  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
G B 

  
LC 

 

Chaetura meridionalis 
andorinhão-do-

temporal  
X AUD/OD N MGT ins 

 
G B 

  
LC 

 

TROCHILIDAE 
              

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-
garganta-rajada  

X AUD/OD N 
 

nec MA F M 
  

LC II 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho  
X AUD/OD N 

 
nec 

 
AA B 

  
LC II 

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-

violeta  
X OD N 

 
nec MA F M 

  
LC II 

Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-

branco  
X AUD N 

 
nec 

 
F B 

  
LC II 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-banda-

branca  
X OD N 

 
nec MA F B 

  
LC II 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-

garganta-verde  
X OD N 

 
nec MA AA B 

  
LC II 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

TROGONIFORMES 
              

TROGONIDAE 
              

Trogon rufus surucuá-dourado 
 

X AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
    

Trogon surrucura surucuá-variado X X AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

PICIFORMES 
              

RAMPHASTIDAE 
              

Ramphastos dicolorus 
tucano-de-bico-

verde  
X AUD/OD N 

 
oni MA F M 

  
LC 

 

PICIDAE 
              

Picumnus temminckii 
picapauzinho-de-

coleira  
X AUD/OD N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-verde-

carijó  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
F M 

  
LC 

 

Piculus flavigula pica-pau-bufador 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F A 
    

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Celeus flavescens 
pica-pau-de-cabeça-

amarela  
X AUD N 

 
oni MA F M 

  
LC 

 

FALCONIFORMES 
              

FALCONIDAE 
              

Caracara plancus carcará X X OD N 
 

car 
 

G B 
  

LC II 

Milvago chimachima carrapateiro 
 

X OD N 
 

car 
 

G B 
  

LC II 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

PSITTACIFORMES 
              

PSITTACIDAE 
              

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 
 

X AUD N 
 

fru MA F M 
  

LC I 

Pionus maximiliani maitaca 
 

X AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

LC II 

PASSERIFORMES 
              

THAMNOPHILIDAE 
              

Rhopias gularis 
choquinha-de-

garganta-pintada  
X AUD N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó 
 

X AUD N 
 

ins MA F A 
  

LC 
 

Batara cinerea matracão X X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Mackenziaena leachii 
borralhara-

assobiadora  
X AUD N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Myrmoderus squamosus 
papa-formiga-de-

grota  
X AUD/OD N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 
 

X AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Drymophila malura choquinha-carijó 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

CONOPOPHAGIDAE 
              

Conopophaga lineata chupa-dente 
 

X AUD N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

GRALLARIIDAE 
              

Grallaria varia tovacuçu 
 

X AUD N 
 

ins MA F A 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

DENDROCOLAPTIDAE 
              

Dendrocincla turdina arapaçu-liso 
 

X OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde X X AUD/OD N 
 

ins QE F M 
  

LC 
 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 
 

X AUD/OD N 
 

ins QE F A 
  

LC 
 

XENOPIDAE 
              

Xenops minutus bico-virado-miúdo 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

FURNARIIDAE 
              

Furnarius rufus joão-de-barro X  OD N  ins  AA B   LC  

Lochmias nematura joão-porca 
 

X AUD N 
 

ins 
 

U, F M 
  

LC 
 

Automolus leucophthalmus 
barranqueiro-de-

olho-branco  
X AUD N 

 
ins MA F M 

  
LC 

 

Philydor rufum 
limpa-folha-de-testa-

baia   
AUD N 

 
ins 

 
F M 

    

Synallaxis ruficapilla pichororé X X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Synallaxis spixi joão-teneném X X AUD/OD N 
 

ins 
 

AA B 
  

LC 
 

PIPRIDAE 
              

Chiroxiphia caudata tangará 
 

X AUD N 
 

oni MA F B 
  

LC 
 

TITYRIDAE 
              

Schiffornis virescens flautim X X AUD/OD N 
 

oni QE F M 
  

LC 
 

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto 
 

X AUD/OD N MPR oni 
 

F B 
    

Pachyramphus validus 
caneleiro-de-
chapéu-preto  

X OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

COTINGIDAE 
              

Carpornis cucullata corocoxó 
 

X AUD/OD N 
 

oni MA F A 
  

NT 
 

Pyroderus scutatus pavó 
 

X OD N 
 

fru QE F M 
    

RHYNCHOCYCLIDAE 
              

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-
cabeça-cinza  

X OD N 
 

oni QE F M 
  

LC 
 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 
 

X AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

Tolmomyias sulphurescens 
bico-chato-de-
orelha-preta  

X AUD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó X X AUD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Myiornis auricularis miudinho 
 

X AUD N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha X X AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

LC 
 

TYRANNIDAE 
              

Camptostoma obsoletum risadinha 
 

X AUD N 
 

ins 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Elaenia mesoleuca tuque 
 

X AUD/OD N 
 

ins 
 

F B 
    

Elaenia obscura tucão 
 

X AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
    

Attila rufus capitão-de-saíra X X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Myiarchus swainsoni irré 
 

X AUD/OD N MPR ins 
 

F B 
  

LC 
 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi X X AUD/OD N MPR oni 
 

G B 
  

LC 
 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 
 

X AUD/OD N MPR ins 
 

F, AA B 
  

LC 
 

Megarhynchus pitangua neinei 
 

X AUD N 
 

oni 
 

F B 
    

Tyrannus melancholicus suiriri X X OD N MPR ins 
 

AA, F B 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Tyrannus savana tesourinha X 
 

OD N MPR ins 
 

AA B 
  

LC 
 

Empidonomus varius peitica 
 

X AUD/OD N MPR ins 
 

AA, F B 
    

Myiobius fasciatus filipe 
 

X AUD N MPR ins 
 

AA B 
    

Lathrotriccus euleri enferrujado X X AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Knipolegus nigerrimus 
maria-preta-de-

garganta-vermelha  
X OD N 

 
ins MA AN, F M 

  
LC 

 

VIREONIDAE 
              

Cyclarhis gujanensis pitiguari X X AUD/OD N 
 

oni 
 

F, AA B 
  

LC 
 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 
 

X AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

Vireo chivi juruviara X X AUD/OD N MPR oni 
 

F B 
  

LC 
 

HIRUNDINIDAE 
              

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-pequena-

de-casa  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
G B 

  
LC 

 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora X X AUD/OD N MPR ins 
 

AA B 
  

LC 
 

TROGLODYTIDAE 
              

Troglodytes musculus corruíra X X AUD/OD N 
 

ins 
 

G B 
  

LC 
 

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-bico-

grande  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
F B 

  
LC 

 

TURDIDAE 
              

Turdus flavipes sabiá-una 
 

X AUD N MGT oni 
 

F M 
  

LC 
 

Turdus leucomelas sabiá-branco 
 

X AUD N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira X X AUD/OD N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 
 

X AUD/OD N MPR oni 
 

AA, F B 
  

LC 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Turdus albicollis sabiá-coleira 
 

X AUD N 
 

oni QE F M 
  

LC 
 

PASSERELLIDAE 
              

Zonotrichia capensis tico-tico X X AUD/OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

PARULIDAE 
              

Setophaga pitiayumi mariquita X X AUD N 
 

ins 
 

F, AA M 
  

LC 
 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra X X AUD/OD N 
 

ins 
 

AA, U B 
  

LC 
 

Basileuterus culicivorus pula-pula X X AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Myiothlypis leucoblephara 
pula-pula-
assobiador 

X X AUD N 
 

ins MA F M 
  

LC 
 

ICTERIDAE 
              

Cacicus chrysopterus japuíra 
 

X AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

LC 
 

Molothrus bonariensis chupim X 
 

OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

LC 
 

THRAUPIDAE 
              

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade X X AUD/OD N 
 

oni 
 

F AN B 
  

LC 
 

Tangara seledon saíra-sete-cores 
 

X AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara cyanocephala saíra-militar 
 

X AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara desmaresti saíra-lagarta 
 

X AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 
 

X AUD/OD N 
 

fru 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Tangara cyanoptera 
sanhaço-de-
encontro-azul  

X OD N 
 

fru MA F B 
  

NT 
 

Tangara ornata 
sanhaço-de-

encontro-amarelo  
X AUD N 

 
fru MA F M 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidae 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Conirostrum speciosum 
figuinha-de-rabo-

castanho  
X AUD/OD N 

 
ins 

 
F B 

  
LC 

 

Sicalis flaveola canário-da-terra 
 

X OD N 
 

gra 
 

AA B 
    

Volatinia jacarina tiziu X X OD N 
 

gra 
 

AA B 
    

Trichothraupis melanops tiê-de-topete 
 

X AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

LC 
 

Lanio cristatus tiê-galo 
 

X AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

LC 
 

Tachyphonus coronatus tiê-preto X X AUD/OD N 
 

oni MA F B 
  

LC 
 

Dacnis cayana saí-azul 
 

X OD N 
 

fru 
 

AA, F B 
    

Coereba flaveola cambacica 
 

X AUD/OD N 
 

nec 
 

AA, F B 
  

LC 
 

Sporophila lineola bigodinho X 
 

OD N MPR gra 
 

AA B 
    

Saltator similis trinca-ferro 
 

X AUD N 
 

oni 
 

F B 
  

LC 
 

CARDINALIDAE 
              

Habia rubica tiê-de-bando 
 

X AUD N 
 

fru 
 

F A 
    

FRINGILLIDAE 
              

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei X 
 

AUD N 
 

fru 
 

F B 
    

Euphonia pectoralis ferro-velho 
 

X OD N 
 

oni MA F M 
  

LC 
 

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo; QUANTI – quantitativo, TIPO DE REGISTRO: AUD – auditivo, OD – observação direta; ORIGEM: N – nativa; MIGRAÇÃO: MPR – movimentos 

parcialmente migratórios, MGT – movimentos migratórios; GUILDA TRÓFICA: oni – onívoro, fru – frugívoro, ins – insetívoro, gra –granívoro, pis – piscívoro, nec – nectarívoro, det – 

detritívoro, car – carnívoro; ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica, SENSIBILIDADE AMBIENTAL: B – baixa, M – média, A – alta; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual 

nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçada, VU – vulnerável; CITES - 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Anexo I, II – Anexo II. 
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Todas as espécies registradas são de origem nativa brasileira. A família Thraupidae se 
destacou das demais, sendo representada por 18 espécies. Na sequencia aparece a família 
Tyrannidae, com 13 registros, e a família Thamnophilidae, com nove espécies registradas 
durante a estação chuvosa (Gráfico IX.2.2.3.3.2-8). Comparando os dados obtidos durante a 2ª 
Campanha de amostragem com as listas de aves apresentadas no item de Caracterização 
Regional, houve apenas um novo registro, Patagioenas cayennensis. 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-8 – Representatividade das famílias amostradas durante a 2ª Campanha amostral 
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Quanto aos padrões migratórios das espécies registradas (SOMENZARI et al., 2018), o Gráfico 
IX.2.2.3.3.2-9 traz a representação gráfica dos resultados da 2ª Campanha. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-9 – Padrões de migração das espécies registradas durante a 2ªC 

 
 

Apenas duas espécies apresentam hábitos migratórios (Chaetura meridionalis e Turdus 
flavipes), enquanto que 13 espécies realizam migrações parciais (Rostrhamus sociabilis, 
Pachyramphus polychopterus, Myiarchus swainsoni, Pitangus sulphuratus, Myiodynastes 
maculatus, Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana, Empidonomus varius, Myiobius 
fasciatus, Vireo chivi, Stelgidopteryx ruficollis, Turdus amaurochalinus e Sporophila lineola). 

Conforme destacado nos resultados da 1ª Campanha, os tiranídeos estão entre as famílias 
com o maior número de representantes com hábitos de migração (SOMENZARI et al., 2018). O 
mesmo padrão pode ser observado aqui, onde os tiranídeos representam 46,6% das espécies 
que realizam movimentos parcialmente migratórios (MPR) da 2ª Campanha. Por outro lado, a 
família Thraupidae, que também se destaca pelo número de integrantes que realizam migração 
(n=13) (SOMENZARI et al., 2018), teve apenas um representante amostrado na estação 
chuvosa. As outras famílias aqui representadas são Accipitridae, Tityridae, Vireonidae, 
Hirundinidae e Turdidae, todas com um representante cada. Quanto às espécies que realizam 
movimentos migratórios (MGT), apenas duas espécies foram registradas, Chaetura 
meridionalis (Apodidae) e Turdus flavipes (Turdidae). 

Apenas uma espécie registrada na 2ª Campanha está presente na lista estadual de fauna 
ameaçada de extinção (Decreto Estadual nº 60.133/2014), Tinamus solitarius. Não houve 
registro para a lista nacional (Portaria MMA 444/2014). Quanto a lista internacional (IUCN 
2018-1), três espécies aparecem classificadas como Quase-Ameaçadas (Tinamus solitarius, 
Carpornis cucullata e Tangara cyanoptera). Por fim, presentes no Anexo I da lista CITES estão 
Tinamus solitarius e Pionopsitta pileata, enquanto que todos os integrantes das famílias 
Strigidae, Trochilidae, Falconidae e Psittacidae (com exceção de P. pileata, presente no Anexo 
I) estão presentes no Anexo II. 

A avaliação das espécies endêmicas e quase-endêmicas seguindo o proposto por Lima (2013) 
é apresentada no Gráfico IX.2.2.3.3.2-10 abaixo. Novamente destaca-se que o autor 
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considerou as espécies e as subespécies que ocupam a Mata Atlântica do sudeste brasileiro 
para a classificação. Sendo assim, o presente estudo também se baseou da mesma forma 
para trazer os resultados e análises. Do total de espécies registradas na 2ª Campanha, 46 são 
consideradas endêmicas e seis quase-endêmicas à Mata Atlântica. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-10 – Relação dos endemismos de Mata Atlântica para as aves da 2ª Campanha 

 
 

Sobre a análise da guilda trófica das espécies registradas durante a estação chuvosa (2ª 
Campanha), a classificação de guildas baseou-se novamente no proposto por Willis (1979) e 
Sick (1997), e também em observações diretas em campo (Gráfico IX.2.2.3.3.2-11). 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-11 – Guilda trófica das espécies registradas durante a estação chuvosa (2ª Campanha) 

 
 

As aves de hábitos alimentares insetívoros estão representadas por 42% do total, sendo a 
guilda alimentar com o maior número de espécies. Na sequência aparecem as aves de hábitos 
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alimentares onívoros, com 32% do total. A família Thraupidae é conhecida pelo grande número 
de espécies que se alimentam de frutos, as aves popularmente chamadas de “sanhaços”. 
Contudo, ainda que a família apresente a maior riqueza entre as famílias registradas em 
campo, os frugívoros estão representados por apenas 13% do total. Destaca-se que além dos 
traupídeos, outras famílias também possuem representantes frugívoros, como Cotingidae, 
Ramphastidae, algumas espécies das família Columbidae entre outros. 

Os resultados obtidos estão de acordo com a área de estudo, onde predomina a formação 
vegetacional de Floresta Ombrófila Densa, o que provavelmente favoreceu o encontro com 
espécies que ocupam esses ambientes, seja em borda de floresta (Áreas 1, 2 e 3) ou áreas 
mais preservadas (Áreas 4 e 5). Esse fato corrobora com a presença de poucos indivíduos de 
hábitos alimentares piscívoros e detritívoros, que costumam ocupar ambientes abertos e 
próximos a corpos-d’agua. Ainda que as Áreas 1, 2 e 3 estejam em proximidade com a 
Represa Billings, a grande movimentação de pescadores nas bordas da represa em diversos 
pontos, pode ter influenciado negativamente no encontro com aves que ocupam esses 
ambientes. Aves de hábitos piscívoros e detritívoros estão representadas por 1% do total, 
cada. 

Sobre a sensibilidade ambiental das espécies quanto às perturbações no meio ambiente 
(STOTZ et al., 1996) (Gráfico IX.2.2.3.3.2-12), destaque maior vai para as espécies de baixa 
sensibilidade, representadas por 49% do total. Na sequência aparecem as aves de média 
sensibilidade, com 45%. Por fim, e em menor número estão as aves de alta sensibilidade 
quanto às modificações no ambiente natural. Foram registradas oito espécies, representadas 
por 6% do total de aves presentes na 2ª Campanha. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-12 – Sensibilidade ambiental das espécies registradas durante a 2ª Campanha 

 
 

Era esperado que a maioria das espécies apresentasse baixa sensibilidade, tendo em vista que 
a maioria dos transectos realizados nos pontos amostrais (Áreas 1, 2, e 3) foram percorrendo 
bordas de fragmentos florestais, como na Estrada da Xibóca e na Estrada Caminhos do Mar. 

A análise da preferências das espécies quanto à ocupação de hábitat (LIMA, 2013), é 
apresentada graficamente no Gráfico IX.2.2.3.3.2-13 abaixo. As aves foram distribuídas nas 
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seguintes categorias: Ambientes Abertos Antrópicos, Florestas, Ambientes Úmidos, Ambientes 
Abertos Naturais, Espécie Generalista e Ambientes Marinhos, costeiros. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-13 – Hábitat preferencial das espécies registradas na 2ª Campanha amostral 

 
 

Nota-se que as aves de hábitos florestais representam a grande maioria, com 100 espécies. Na 
sequência aparecem as aves com preferência por ambientes abertos antrópicos, com 
representação por 29 espécies. Ambientes úmidos e espécies generalistas vem na sequência, 
com 12 e 11 espécies, respectivamente. Os ambientes marinhos e costeiros estão 
representados por apenas três espécies, enquanto que a categoria de ambientes úmidos é que 
teve o menor número de representantes, com apenas duas espécies. 

Destaca-se que dentro da categoria de hábitat Florestal encontam-se todas as espécies de alta 
sensibilidade ambiental registradas durante a estação chuvosa (2ª Campanha). Além disso, 
das 60 espécies que apresentam média sensibilidade ambiental, 57 delas estão classificadas 
como preferência pelo hábitat florestal. Por outro lado, as espécies de baixa sensibilidade 
ambiental estão distribuídas em todas categorias de hábitat apresentadas na figura acima. 

Com base na execução da metodologia de Listas de Mackinnon, gerou-se um Índice de 
Frequência nas Listas – IFL (Tabela IX.2.2.3.3.2-6 à Tabela IX.2.2.3.3.2-10), apresentando a 
abundância relativa das espécies registradas na área de estudo. Atenção especial foi dada às 
espécies de hábitos gregários, pois se contados de forma indevida, poderão ser subestimadas, 
fazendo com que o estudo apresente uma falsa amostragem da comunidade de aves. Destaca-
se que foram feitas listas individuais para cada um dos pontos amostrais definidos para a 
coleta de dados. Com isso é possível estabelecer uma comparação da composição da avifauna 
em cada um das áreas amostradas. 
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Tabela IX.2.2.3.3.2-6 – IFL das espécies registradas na Área 1 durante a 2ª Campanha 

Área 1 Listas IFL 

V. chivi 8 0,533 

C. gujanensis 7 0,467 

B. culicivorus 7 0,467 

M. leucoblephara 7 0,467 

S. virescens 6 0,400 

P. plumbeiceps 5 0,333 

X. fuscus 5 0,333 

C. caudata 5 0,333 

M. squamosus 5 0,333 

D. mentalis 5 0,333 

M. swainsoni 4 0,267 

S. griseicapillus 4 0,267 

T. surrucura 4 0,267 

T. rufiventris 4 0,267 

P. leucoptera 3 0,200 

C. plancus 3 0,200 

S. similis 3 0,200 

H. poicilotis 3 0,200 

C. obsoletus 3 0,200 

V. chilensis 3 0,200 

L. verreauxi 3 0,200 

M. maculatus 3 0,200 

T. solitarius 2 0,133 

P. picazuro 2 0,133 

P. temminckii 2 0,133 

L. amaurocephalus 2 0,133 

P. sulphuratus 2 0,133 

A. cocoi 2 0,133 

E. thula 2 0,133 

P. aurulentus 2 0,133 

C. obsoletum 2 0,133 

A. saracura 2 0,133 

L. euleri 2 0,133 

T. melancholicus 2 0,133 

R. dicolorus 2 0,133 

P. scutatus 2 0,133 

C. flaveola 2 0,133 
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Área 1 Listas IFL 

T. albicollis 2 0,133 

T. rufus 1 0,067 

G. varia 1 0,067 

T. melanops 1 0,067 

T. caerulescens 1 0,067 

C. chrysopterus 1 0,067 

P. validus 1 0,067 

T. ornata 1 0,067 

C. lucidus 1 0,067 

T. sulphurescens 1 0,067 

M. auricularis 1 0,067 

C. cucullata 1 0,067 

T. desmaresti 1 0,067 

A. guarauna 1 0,067 

A. fimbriata 1 0,067 

V. spilogaster 1 0,067 

S. spixi 1 0,067 

T. flavipes 1 0,067 

T. coronatus 1 0,067 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-7 – IFL das espécies registradas na Área 2 durante a 2ª Campanha 

Área 2 Listas IFL 

T. caerulescens 10 0,526 

T. coronatus 10 0,526 

V. chivi 8 0,421 

C. caudata 8 0,421 

S. virescens 8 0,421 

B. culicivorus 7 0,368 

P. plumbeiceps 7 0,368 

C. gujanensis 6 0,316 

S. similis 5 0,263 

C. flaveola 5 0,263 

S. spixi 5 0,263 

C. atratus 5 0,263 

P. leucoptera 5 0,263 

M. swainsoni 4 0,211 

M. maculatus 4 0,211 
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Área 2 Listas IFL 

A. rufus 4 0,211 

S. ruficapilla 4 0,211 

M. leucoblephara 4 0,211 

H. poicilotis 3 0,158 

L. euleri 3 0,158 

E. thula 3 0,158 

D. mentalis 3 0,158 

T. rufiventris 3 0,158 

C. obsoletus 3 0,158 

T. desmaresti 3 0,158 

C. cucullata 2 0,105 

S. pitiayumi 2 0,105 

P. picazuro 2 0,105 

P. eurynome 2 0,105 

P. pileata 2 0,105 

C. obsoletum 2 0,105 

L. nematura 2 0,105 

X. fuscus 2 0,105 

P. sulphuratus 2 0,105 

G. aequinoctialis 2 0,105 

Z. capensis 2 0,105 

H. nidipendulus 2 0,105 

P. maximiliani 2 0,105 

G. galeata 2 0,105 

S. diadematus 2 0,105 

P. cayennensis 1 0,053 

T. leucomelas 1 0,053 

P. temminckii 1 0,053 

T. surrucura 1 0,053 

R. gularis 1 0,053 

D. cayana 1 0,053 

P. polychopterus 1 0,053 

G. montana 1 0,053 

C. speciosum 1 0,053 

L. amaurocephalus 1 0,053 

E. mesoleuca 1 0,053 

C. longirostris 1 0,053 

A. saracura 1 0,053 
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Área 2 Listas IFL 

C. chrysopterus 1 0,053 

V. spilogaster 1 0,053 

T. melanops 1 0,053 

T. sayaca 1 0,053 

T. cyanocephala 1 0,053 

A. alba 1 0,053 

P. validus 1 0,053 

B. ibis 1 0,053 

N. brasilianum 1 0,053 

P. podiceps 1 0,053 

C. flavescens 1 0,053 

E. varius 1 0,053 

B. cinerea 1 0,053 

T. albicollis 1 0,053 

L. albicollis 1 0,053 

A. leucophthalmus 1 0,053 

M. rufiventris 1 0,053 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-8 – IFL das espécies registradas na Área 3 durante a 2ª Campanha 

Área 3 Listas IFL 

M. leucoblephara 8 0,889 

B. culicivorus 7 0,778 

C. gujanensis 6 0,667 

T. caerulescens 5 0,556 

V. chivi 5 0,556 

C. longirostris 5 0,556 

G. aequinoctialis 5 0,556 

L. verreauxi 4 0,444 

P. picazuro 4 0,444 

P. plumbeiceps 4 0,444 

D. mentalis 3 0,333 

E. obscura 3 0,333 

C. caudata 2 0,222 

S. virescens 2 0,222 

C. chrysopterus 2 0,222 

M. swainsoni 1 0,111 

T. rufiventris 1 0,111 
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Área 3 Listas IFL 

C. atratus 1 0,111 

S. similis 1 0,111 

S. ruficapilla 1 0,111 

P. eurynome 1 0,111 

C. lucidus 1 0,111 

M. fasciatus 1 0,111 

A. fimbriata 1 0,111 

C. obsoletum 1 0,111 

H. nidipendulus 1 0,111 

V. jacarina 1 0,111 

S. spixi 1 0,111 

P. cayennensis 1 0,111 

C. obsoletus 1 0,111 

P. sulphuratus 1 0,111 

E. pectoralis 1 0,111 

S. diadematus 1 0,111 

T. amaurochalinus 1 0,111 

M. maculatus 1 0,111 

G. galeata 1 0,111 

L. euleri 1 0,111 

C. speciosum 1 0,111 

G. montana 1 0,111 

A. alba 1 0,111 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-9 – IFL das espécies registradas na Área 4 durante a 2ª Campanha 

Área 4 Listas IFL 

M. leucoblephara 8 0,667 

V. chivi 8 0,667 

B. culicivorus 7 0,583 

S. similis 5 0,417 

C. gujanensis 5 0,417 

G. aequinoctialis 4 0,333 

T. caerulescens 4 0,333 

S. spixi 4 0,333 

P. eurynome 4 0,333 

P. plumbeiceps 4 0,333 

T. rufiventris 4 0,333 
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Área 4 Listas IFL 

M. swainsoni 4 0,333 

H. nidipendulus 4 0,333 

C. caudata 4 0,333 

C. atratus 4 0,333 

C. obsoletus 3 0,250 

P. leucoptera 3 0,250 

B. cinerea 3 0,250 

D. malura 3 0,250 

S. virescens 2 0,167 

Z. capensis 2 0,167 

A. rufus 2 0,167 

P. cayennensis 2 0,167 

D. mentalis 2 0,167 

V. chilensis 2 0,167 

L. euleri 2 0,167 

T. leucomelas 1 0,083 

A. fimbriata 1 0,083 

A. versicolor 1 0,083 

H. poicilotis 1 0,083 

T. coronatus 1 0,083 

T. flavipes 1 0,083 

C. flavescens 1 0,083 

S. ruficapilla 1 0,083 

L. nematura 1 0,083 

M. leachii 1 0,083 

M. squamosus 1 0,083 

M. rufiventris 1 0,083 

P. polychopterus 1 0,083 

M. chimachima 1 0,083 

L. verreauxi 1 0,083 

C. obsoletum 1 0,083 

S. zonaris 1 0,083 

V. spilogaster 1 0,083 

P. maximiliani 1 0,083 

S. lineola 1 0,083 

P. plumbea 1 0,083 
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Tabela IX.2.2.3.3.2-10 – IFL das espécies registradas na Área 5 durante a 2ª Campanha 

Área 5 Listas IFL 

B. culicivorus 14 0,778 

V. chivi 11 0,611 

S. zonaris 10 0,556 

T. rufiventris 9 0,500 

T. surrucura 6 0,333 

T. cyanocephala 6 0,333 

C. gujanensis 6 0,333 

T. seledon 6 0,333 

C. meridionalis 5 0,278 

L. cristatus 5 0,278 

C. flaveola 5 0,278 

C. caudata 4 0,222 

M. maculatus 4 0,222 

A. saracura 4 0,222 

P. picazuro 4 0,222 

D. mentalis 4 0,222 

M. swainsoni 4 0,222 

A. rufus 3 0,167 

C. obsoletus 3 0,167 

T. glaucopis 3 0,167 

T. sayaca 3 0,167 

X. fuscus 3 0,167 

P. obscura 3 0,167 

P. flavigula 3 0,167 

P. eurynome 2 0,111 

T. solitarius 2 0,111 

S. ruficapilla 2 0,111 

T. amaurochalinus 2 0,111 

P. leucoptera 2 0,111 

L. amaurocephalus 2 0,111 

R. dicolorus 2 0,111 

P. maximiliani 2 0,111 

P. cyanoleuca 2 0,111 

Z. capensis 2 0,111 

T. melanops 2 0,111 

G. montana 1 0,056 

T. caerulescens 1 0,056 
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Área 5 Listas IFL 

C. longirostris 1 0,056 

T. musculus 1 0,056 

K. nigerrimus 1 0,056 

H. guttatus 1 0,056 

O. capueira 1 0,056 

C. euleri 1 0,056 

M. squamosus 1 0,056 

S. griseicapillus 1 0,056 

P. pileata 1 0,056 

C. plancus 1 0,056 

T. flavipes 1 0,056 

L. nematura 1 0,056 

P. polychopterus 1 0,056 

G. varia 1 0,056 

B. cinerea 1 0,056 

V. spilogaster 1 0,056 

H. rubica 1 0,056 

T. coronatus 1 0,056 

C. speciosum 1 0,056 

C. lineata 1 0,056 

S. flaveola 1 0,056 

C. atratus 1 0,056 

C. talpacoti 1 0,056 

D. cayana 1 0,056 

T. sulphurescens 1 0,056 

M. pitangua 1 0,056 

D. turdina 1 0,056 

S. pitiayumi 1 0,056 

P. temminckii 1 0,056 

P. rufum 1 0,056 

 

Fazendo o mesmo recorte da 1ª Campanha, com as cinco primeiras espécies em cada uma 
das tabelas apresentadas acima, Vireo chivi se destaca, presente em todas as tabelas. Outra 
espécie que cabe ressaltar é Basileuterus culicivorus, presente em quatro das cinco tabelas 
entre os maiores valores de IFL. Por fim, Cyclarhis gujanensis e Myiothlypis leucoblephara 
estão presentes em três das cinco tabelas apresentadas. Todas as espécies acima citadas 
possuem hábitos florestais (LIMA, 2013), contudo, os representantes da família Vireonidae (C. 
gujanensis e V. chivi) apresentam baixa sensibilidade ambiental, enquanto que os 
representantes da família Parulidae (B. culicivorus e M. leucoblephara) apresentam média 
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sensibilidade (STOTZ et al., 1996). Ainda assim, as quatro espécies são facilmente 
encontradas em pequenos fragmentos florestais e bordas de mata. 

A Área amostral com maior número de registros de espécies de alta sensibilidade foi a Área 5, 
com 62,5% do total (Odontophorus capueira, Piculus flavigula, Xiphorhynchus fuscus, 
Hypoedaleus guttatus e Habia rubica). Em seguida aparece a Área 1, com 37,5% das aves de 
alta sensibilidade ambiental registradas (Xiphorhynchus fuscus, Grallaria varia e Carpornis 
cucullata). A Área 2 registrou 25% (Xiphorhynchus fuscus e Carpornis cucullata) e a Área 4 
apenas 12,5%, com apenas uma espécie (Patagioenas plumbea). Nota-se que a Área 3 não 
registrou nenhuma ave de alta sensibilidade ambiental durante a estação chuvosa. É 
importante salientar que o dia destinado para a coleta de dados na Área 3 apresentou 
condições climáticas extremamente desfavoráveis para o encontro com indivíduos da avifauna. 
O tempo permaneceu chuvoso, com vento e neblina durante o período matutino e vespertino, o 
que influenciou nos resultados acima apresentados. Destaca-se também que a mesma espécie 
pode ter sido registrada em mais de uma Área amostral, conforme apresentado. 

As Áreas 4 e 5 estão inseridas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itutinga-
Pilões, e compreende 43,8 mil hectares de extensão de áreas protegidas (SMA, 2018), o que 
favorece o encontro com espécies que necessitam de micro-habitats mais preservados e com 
estruturas vegetacionais mais complexas. 

Foi comparado a riqueza e abundância das espécies nos cinco pontos de amostragem (Gráfico 
IX.2.2.3.3.2-14).  

Gráfico IX.2.2.3.3.2-14 – Riqueza e abundância por área amostral das espécies registradas na 2ª Campanha 

 
 

A Área 2 destaca-se das demais quanto aos valores de riqueza e abundância, com 70 espécies 
registradas e 190 contatos. A Área 5 apresenta a segunda maior riqueza e abundância, com 
registro de 67 espécies e 180 contatos. A Área 1 aparece na sequência, com 56 espécies 
registradas e 150 contatos, enquanto que a Área 4 teve registro de 47 espécies e 120 contatos. 
Por fim, a Área 3 aparece com os menores valores de riqueza e abundância, com apenas 40 
espécies e 90 contatos. Novamente é importante ressaltar que o dia destinado à coleta de 
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dados na Área 3 apresentou condições climáticas desfavoráveis para o encontro com a 
avifauna, o que influenciou diretamente nos resultados obtidos. 

Os índices de diversidade para avifauna, bem como o dendrograma de similaridade das áreas 
e a curva de rarefação serão apresentados baseando-se nos dados finais consolidados, com a 
unificação da primeira e segunda campanha de amostragem. 

C. 1ª E 2ª CAMPANHAS AMOSTRAIS – DADOS CONSOLIDADOS 

Após a realização das duas campanhas de amostragem nas áreas de influência do 
empreendimento, compreendendo as estações seca e chuvosa, o número total de aves 
registradas é de 172 espécies, distribuídas em 50 famílias e 22 diferentes ordens. Do total, 104 
espécies (60,4%) são registros exclusivos da execução das Listas de Mackinnon, enquanto 
que 18 espécies (10,4%) foram registradas apenas durante as observações não-
sistematizadas, tanto nas Àreas amostrais, quanto no trajeto de deslocamento entre áreas, 
dentro das áreas de influência. 

Analisando os registros por campanha amostral, 38 espécies foram registradas exclusivamente 
na 1ª Campanha (estação seca) e 23 espécies exclusivamente na 2ª Campanha (estação 
chuvosa). O Quadro IX.2.2.3.3.2-3 abaixo apresenta a lista geral de espécies registradas nas 
áreas de influência do empreendimento, se o registro foi feito de forma qualitativa ou 
quantitativa e em qual campanha de amostragem, o tipo de registro, a origem de cada ave 
registrada, padrões de migração, suas respectivas guilda tróficas, endemismo, habitat, 
sensibilidade ambiental quanto às perturbações ambientais e status de conservação baseando-
se nas listas estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (Portaria MMA 444/2014) e 
internacional (IUCN 2018-1) de espécies ameaçadas de extinção, além da lista CITES (2017), 
que trata sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção. 
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Quadro IX.2.2.3.3.2-3 – Lista geral das aves registradas ao longo das duas campanhas de amostragem 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

TINAMIFORMES 
              

TINAMIDAE 
              

Tinamus solitarius macuco 2ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

oni MA F M X 
 

N
T 

I 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F B 
  

L
C  

ANSERIFORMES 
              

ANATIDAE 
              

Amazonetta brasiliensis ananaí 1ªC / 2ªC 
 

OD N 
 

oni 
 

U B 
  

L
C  

GALLIFORMES 
              

CRACIDAE 
              

Penelope obscura jacuguaçu 1ªC / 2ªC 
 

OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

ODONTOPHORIDAE 
              

Odontophorus capueira uru 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

oni MA F A 
  

L
C  

PODICIPEDIFORMES 
              

PODICIPEDIDAE 
              

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC OD N 
 

oni 
 

U M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

SULIFORMES 
              

FREGATIDAE 
              

Fregata magnificens tesourão 
 

1ªC OD N 
 

pis 
 

M A 
  

L
C  

PHALACROCORACIDAE 
              

Nannopterum brasilianus biguá 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC OD N 
 

pis 
 

U, M B 
  

L
C  

PELECANIFORMES 
              

ARDEIDAE 
              

Bubulcus ibis garça-vaqueira 
 

2ªC OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

L
C  

Ardea cocoi garça-moura 
 

1ªC / 2ªC OD N 
 

oni 
 

U B 
  

L
C  

Ardea alba garça-branca 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC OD N 
 

oni 
 

U, M B 
  

L
C  

Egretta thula garça-branca-pequena 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC OD N 
 

oni 
 

U, M B 
  

L
C  

CATHARTIFORMES 
              

CATHARTIDAE 
              

Cathartes burrovianus 
urubu-de-cabeça-

amarela  
1ªC OD N 

 
det 

 
AA M 

  

L
C  

Coragyps atratus urubu 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC OD N 
 

det 
 

G B 
  

L
C  

Página: 613



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-212 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

ACCIPITRIFORMES 
              

ACCIPITRIDAE 
              

Elanoides forficatus gavião-tesoura 
 

1ªC OD N MPR car 
 

F M 
  

L
C  

Elanus leucurus gavião-peneira 
 

1ªC OD N 
 

car 
 

AA B 
  

L
C  

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 2ªC 
 

OD N MPR car 
 

U B 
  

L
C  

Amadonastur lacernulatus 
gavião-pombo-

pequeno  
1ªC AUD N 

 
car MA F A X 

V
U 

V
U  

Rupornis magnirostris gavião-carijó 
 

1ªC AUD/OD N 
 

car 
 

G B 
  

L
C  

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 
 

1ªC AUD N 
 

car 
 

F M X 
 

L
C  

GRUIFORMES 
              

ARAMIDAE 
              

Aramus guarauna carão 
 

2ªC AUD N 
 

oni 
 

U M 
  

L
C  

RALLIDAE 
              

Aramides saracura saracura-do-mato 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni MA F, U M 
  

L
C  

Gallinula galeata galinha-d'água 1ªC 
 

AUD N 
 

oni 
 

U B 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

CHARADRIIFORMES 
              

CHARADRIIDAE 
              

Vanellus chilensis quero-quero 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

G B 
  

L
C  

SCOLOPACIDAE 
              

Gallinago undulata narcejão 1ªC 
 

AUD N 
 

her 
 

U A 
  

L
C  

COLUMBIFORMES 
              

COLUMBIDAE 
              

Columbina talpacoti rolinha 1ªC 2ªC OD N 
 

gra 
 

G B 
  

L
C  

Patagioenas picazuro asa-branca 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

G M 
  

L
C  

Patagioenas cayennensis pomba-galega 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru 
 

F M 
  

L
C  

Patagioenas plumbea pomba-amargosa 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

fru MA F A 
  

L
C  

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

fru 
 

F B 
  

L
C  

Geotrygon montana pariri 
 

2ªC AUD N 
 

fru 
 

F M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

CUCULIFORMES 
              

CUCULIDAE 
              

Piaya cayana alma-de-gato 
 

1ªC / 2ªC OD N 
 

oni 
 

F B 
  

L
C  

Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler 
 

2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

STRIGIFORMES 
              

STRIGIDAE 
              

Megascops choliba corujinha-do-mato 1ªC / 2ªC 
 

AUD N 
 

car 
 

F, AA B 
  

L
C 

II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 1ªC 
 

OD N 
 

car 
 

AA B 
  

L
C 

II 

NYCTIBIIFORMES 
              

NYCTIBIIDAE 
              

Nyctibius griseus urutau 1ªC / 2ªC 
 

AUD N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

L
C  

CAPRIMULGIFORMES 
              

CAPRIMULGIDAE 
              

Nyctidromus albicollis bacurau 1ªC / 2ªC 
 

AUD N 
 

ins 
 

F, AA B 
  

L
C  

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura 1ªC 
 

AUD N 
 

ins 
 

AA B 
  

L
C  

Hydropsalis forcipata bacurau-tesourão 1ªC 
 

OD N 
 

ins MA F, NA M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

APODIFORMES 
              

APODIDAE 
              

Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-coleira-

branca 
1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
ins 

 
G B 

  

L
C  

Chaetura meridionalis 
andorinhão-do-

temporal 
1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N MGT ins 

 
G B 

  

L
C  

TROCHILIDAE 
              

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-
garganta-rajada  

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

nec MA F M 
  

L
C 

II 

Florisuga fusca beija-flor-preto 
 

1ªC OD N MPR nec 
 

F M 
  

L
C 

II 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
nec 

 
AA B 

  

L
C 

II 

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-

violeta  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
nec MA F M 

  

L
C 

II 

Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-

branco  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
nec 

 
F B 

  

L
C 

II 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-banda-

branca 
1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
nec MA F B 

  

L
C 

II 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-

verde  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
nec MA AA B 

  

L
C 

II 

TROGONIFORMES 
              

TROGONIDAE 
              

Trogon rufus surucuá-dourado 
 

2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

Trogon surrucura surucuá-variado 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

Página: 617



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-216 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

CORACIIFORMES 
              

ALCEDINIDAE 
              

Megaceryle torquata 
martim-pescador-

grande 
1ªC 

 
AUD N 

 
pis 

 
U B 

  

L
C  

Chloroceryle amazona 
martim-pescador-

verde  
1ªC OD N 

 
pis 

 
U B 

  

L
C  

PICIFORMES 
              

RAMPHASTIDAE 
              

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 1ªC 2ªC AUD/OD N 
 

oni MA F M 
  

L
C  

PICIDAE 
              

Picumnus temminckii 
picapauzinho-de-

coleira  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
ins MA F M 

  

L
C  

Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-verde-

carijó  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
ins 

 
F M 

  

L
C  

Piculus flavigula pica-pau-bufador 
 

2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F A 
  

L
C  

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Colaptes melanochloros 
pica-pau-verde-

barrado  
1ªC AUD N 

 
oni 

 
F, AA B 

  

L
C  

Celeus flavescens 
pica-pau-de-cabeça-

amarela  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
oni MA F M 

  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

FALCONIFORMES 
              

FALCONIDAE 
              

Caracara plancus carcará 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

car 
 

G B 
  

L
C 

II 

Milvago chimachima carrapateiro 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

car 
 

G B 
  

L
C 

II 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
 

1ªC AUD N 
 

car 
 

F M 
  

L
C 

II 

PSITTACIFORMES 
              

PSITTACIDAE 
              

Pyrrhura frontalis tiriba 1ªC 
 

AUD N 
 

fru QE F M 
  

L
C 

II 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

fru MA F M 
  

L
C 

I 

Pionus maximiliani maitaca 1ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

fru MA F M 
  

L
C 

II 

PASSERIFORMES 
              

THAMNOPHILIDAE 
              

Terenura maculata zidedê 
 

1ªC AUD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Rhopias gularis 
choquinha-de-

garganta-pintada  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
ins MA F M 

  

L
C  

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-asa-
vermelha  

1ªC AUD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Thamnophilus ruficapillus 
choca-de-chapéu-

vermelho  
1ªC AUD N 

 
ins 

 
AA, U B 

  

L
C  

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

L
C  

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó 1ªC 2ªC AUD N 
 

ins MA F A 
  

L
C  

Batara cinerea matracão 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Mackenziaena leachii 
borralhara-

assobiadora 
1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
ins MA F M 

  

L
C  

Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Drymophila ochropyga 
choquinha-de-dorso-

vermelho  
1ªC AUD N 

 
ins MA F M X 

 

N
T  

Drymophila malura choquinha-carijó 1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

CONOPOPHAGIDAE 
              

Conopophaga lineata chupa-dente 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Conopophaga melanops 
cuspidor-de-máscara-

preta 
1ªC 

 
AUD N 

 
ins MA F A 

  

L
C  

GRALLARIIDAE 
              

Grallaria varia tovacuçu 1ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins MA F A 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

RHINOCRYPTIDAE 
              

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
 

1ªC AUD N 
 

ins MA F M 
  

N
T  

FORMICARIIDAE 
              

Chamaeza campanisona tovaca-campainha 
 

1ªC AUD N 
 

ins 
 

F A 
  

L
C  

DENDROCOLAPTIDAE 
              

Dendrocincla turdina arapaçu-liso 
 

1ªC/2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins QE F M 
  

L
C  

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins QE F A 
  

L
C  

XENOPIDAE 
              

Xenops minutus bico-virado-miúdo 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

FURNARIIDAE 
              

Furnarius rufus joão-de-barro 2ªC 
 

OD N 
 

ins 
 

AA B 
    

Lochmias nematura joão-porca 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins 
 

U, F M 
  

L
C  

Automolus leucophthalmus 
barranqueiro-de-olho-

branco  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
ins MA F M 

  

L
C  

Phylidor rufum 
limpa-folha-de-testa-

baia  
2ªC AUD N 

 
ins 

 
F M 

  

L
C  

Synallaxis ruficapilla pichororé 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Synallaxis frontalis petrim 
 

1ªC AUD N 
 

ins 
 

AA, F B 
    

Synallaxis spixi joão-teneném 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

AA B 
  

L
C  

PIPRIDAE 
              

Chiroxiphia caudata tangará 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

oni MA F B 
  

L
C  

TITYRIDAE 
              

Schiffornis virescens flautim 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni QE F M 
  

L
C  

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto 
 

2ªC AUD/OD N MPR oni 
 

F B 
  

L
C  

Pachyramphus validus 
caneleiro-de-chapéu-

preto  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
oni 

 
F M 

  

L
C  

COTINGIDAE 
              

Carpornis cucullata corocoxó 1ªC/2ªC 2ªC AUD/OD N 
 

oni MA F A 
  

N
T  

Pyroderus scutatus pavó 
 

2ªC AUD N 
 

fru QE F M 
  

L
C  

RHYNCHOCYCLIDAE 
              

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-cabeça-

cinza  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
oni QE F M 

  

L
C  

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato 
 

1ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Tolmomyias sulphurescens 
bico-chato-de-orelha-

preta  
1ªC / 2ªC AUD N 

 
ins MA F M 

  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Myiornis auricularis miudinho 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

L
C  

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

L
C  

TYRANNIDAE 
              

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 
 

1ªC AUD N 
 

ins 
 

AA B 
  

L
C  

Camptostoma obsoletum risadinha 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins 
 

AA, F B 
  

L
C  

Elaenia mesoleuca tuque 
 

2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F B 
  

L
C  

Elaenia obscura tucão 
 

2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Serpophaga subcristata alegrinho 
 

1ªC AUD N 
 

ins 
 

AA, F B 
  

L
C  

Attila rufus capitão-de-saíra 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 
 

1ªC OD N MPR ins 
 

F B 
  

L
C  

Myiarchus swainsoni irré 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

F B 
  

L
C  

Myiarchus ferox maria-cavaleira 
 

1ªC AUD N 
 

ins 
 

AA B 
  

L
C  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR oni 
 

G B 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

F, AA B 
  

L
C  

Megarynchus pitangua neinei 
 

2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F B 
  

L
C  

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
2ªC 

 
OD N 

 
ins 

 
AA, F B 

    

Tyrannus melancholicus suiriri 1ªC / 2ªC 2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

AA, F B 
  

L
C  

Tyrannus savana tesourinha 2ªC 1ªC AUD N MPR ins 
 

AA B 
  

L
C  

Empidonomus varius peitica 
 

2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

AA, F B 
  

L
C  

Myiobius fasciatus filipe 
 

2ªC AUD N MPR ins 
 

AA B 
  

L
C  

Lathrotriccus euleri enferrujado 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

F M 
  

L
C  

Knipolegus nigerrimus 
maria-preta-de-

garganta-vermelha  
1ªC / 2ªC OD N 

 
ins MA AN, F M 

  

L
C  

VIREONIDAE 
              

Cyclarhis gujanensis pitiguari 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F, AA B 
  

L
C  

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

Vireo chivi juruviara 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR oni 
 

F B 
  

L
C  

HIRUNDINIDAE 
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-pequena-

de-casa 
1ªC 1ªC/2ªC AUD/OD N 

 
ins 

 
G B 

  

L
C  

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR ins 
 

AA B 
  

L
C  

Progne chalybea andorinha-grande 
 

1ªC AUD/OD N MPR ins 
 

AA M 
  

L
C  

TROGLODYTIDAE 
              

Troglodytes musculus corruíra 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

G B 
  

L
C  

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-bico-

grande  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
ins 

 
F B 

  

L
C  

TURDIDAE 
              

Turdus flavipes sabiá-una 
 

1ªC / 2ªC AUD N MGT oni 
 

F M 
  

L
C  

Turdus leucomelas sabiá-branco 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

L
C  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

AA, F B 
  

L
C  

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N MPR oni 
 

AA, F B 
  

L
C  

Turdus albicollis sabiá-coleira 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni QE F M 
  

L
C  

PASSERELLIDAE 
              

Zonotrichia capensis tico-tico 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

PARULIDAE 
              

Setophaga pitiayumi mariquita 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins 
 

F, AA M 
  

L
C  

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

AA, U B 
  

L
C  

Basileuterus culicivorus pula-pula 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD N 
 

ins MA F M 
  

L
C  

ICTERIDAE 
              

Cacicus chrysopterus japuíra 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

Molothrus bonariensis chupim 1ªC/2ªC 
 

OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

L
C  

THRAUPIDAE 
              

Pipraeidea melanonota saíra-viúva 
 

1ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F B 
  

L
C  

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

F, NA B 
  

L
C  

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo 
 

1ªC AUD/OD N 
 

oni 
 

AA B 
  

L
C  

Tangara seledon saíra-sete-cores 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

L
C  

Tangara cyanocephala saíra-militar 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

L
C  

Tangara desmaresti saíra-lagarta 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru 
 

AA, F B 
  

L
C  

Tangara cyanoptera 
sanhaço-de-encontro-

azul  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
fru MA F B 

  

N
T  

Tangara ornata 
sanhaço-de-encontro-

amarelo  
2ªC AUD/OD N 

 
fru MA F M 

  

L
C  

Conirostrum speciosum 
figuinha-de-rabo-

castanho  
1ªC / 2ªC AUD/OD N 

 
ins 

 
F B 

  

L
C  

Sicalis flaveola canário-da-terra 
 

2ªC AUD/OD N 
 

gra 
 

AA B 
  

L
C  

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 
 

1ªC AUD/OD N 
 

ins MA F B 
  

L
C  

Volatinia jacarina tiziu 2ªC 2ªC AUD/OD N 
 

gra 
 

AA B 
  

L
C  

Trichothraupis melanops tiê-de-topete 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

ins 
 

F M 
  

L
C  

Lanio cristatus tiê-galo 
 

1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

fru MA F M 
  

L
C  

Tachyphonus coronatus tiê-preto 1ªC / 2ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

oni MA F B 
  

L
C  

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 
 

1ªC OD N 
 

fru MA F, AA B 
  

L
C  

Dacnis cayana saí-azul 
 

2ªC OD N 
 

fru 
 

AA, F B 
  

L
C  

Coereba flaveola cambacica 1ªC 1ªC / 2ªC AUD/OD N 
 

nec 
 

AA, F B 
  

L
C  
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Taxon Nome popular 

Registro 

Tipo de 
Registro 

Origem Migração 
Guilda 
trófica 

Endemismo Habitat 
Sensibilidade 

ambiental 

Status de 
Conservação 

Quali Quanti S
P

 

M
M

A
 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

Sporophila lineola bigodinho 
 

2ªC OD N MPR gra 
 

AA B 
    

Sporophila frontalis pixoxó 
 

1ªC AUD N 
 

gra MA F M X 
V
U 

V
U  

Saltator similis trinca-ferro 
 

1ªC / 2ªC AUD N 
 

oni 
 

F B 
  

L
C  

Microspingus lateralis quete-do-sudeste 
 

1ªC OD N 
 

oni 
 

F M 
  

L
C  

CADRINALIDAE 
              

Habia rubica tiê-de-bando 
 

2ªC AUD N 
 

fru MA F A 
    

FRINGILLIDAE 
              

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei 2ªC 
 

AUD N 
 

fru 
 

F B 
  

L
C  

Euphonia pectoralis ferro-velho 
 

1ªC / 2ªC OD N 
 

oni MA F M 
  

L
C  

LEGENDA: REGISTRO: QUALI – qualitativo; QUANTI – quantitativo, TIPO DE REGISTRO: AUD – auditivo, OD – observação direta; ORIGEM: N – nativa; MIGRAÇÃO: MPR – movimentos 

parcialmente migratórios, MGT – movimentos migratórios; GUILDA TRÓFICA: oni – onívoro, fru – frugívoro, ins – insetívoro, gra –granívoro, pis – piscívoro, nec – nectarívoro, det – 

detritívoro, car – carnívoro; ENDEMISMO: MA – Mata Atlântica, SENSIBILIDADE AMBIENTAL: B – baixa, M – média, A – alta; STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual 

nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçada, VU – vulnerável; CITES - 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Anexo I, II – Anexo II. 
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Thraupidae se destacou como a família mais bem representada dentre as 50 famílias 
registradas, com 23 espécies registradas. Logo em seguida aparecem os tiranídeos, com 19 
registros, seguidos pela família Thamnophilidae, com registro de 13 espécies (Gráfico 
IX.2.2.3.3.2-15). 

Na análise das 1ª e 2ª Campanhas separadamente (Gráfico IX.2.2.3.3.2-16), de maneira geral 
as famílias em comum registradas nas estações seca e chuvosa apresentam superioridade de 
integrantes na 1ª Campanha. Destaca-se a família Accipitridae, com registro de cinco espécies 
na 1ª Campanha e apenas uma na 2ª, e a família Thamnophilidae, com 13 espécies na 1ª 
Campanha e nove na 2ª. Por outro lado, as famílias Ardeidae, Columbidae, Furnariidae, 
Tityridae, Tyrannidae e Fringilidae apresentam riqueza maior na estação chuvosa (2ª 
Campanha). 

Quanto às exclusividades de cada campanha, a campanha realizada na estação seca destaca-
se com cinco famílias exclusivas: Fregatidae, Scolopacidae, Alcedinidae, Rhinocryptidae e 
Formicaridae, enquanto que a campanha na estação chuvosa teve apenas duas famílias 
exclusivas: Aramidae e Cardinalidae. 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-15 – Representatividade das famílias amostradas ao final das duas campanhas amostrais (estações seca e chuvosa) 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-16 – Representatividade das famílias registradas em cada campanha amostral 
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Comparando os dados aqui obtidos com os trabalhos consultados para a composição da 
caracterização regional (AGNELLO, 2007; AVILLA; GUSSONI; SANSOLO, 2017 e Wiki Aves 
(São Bernardo do Campo e Cubatão)), o presente estudou registrou dez espécies ainda não 
descritas nas consultas acima citadas, sendo elas, Gallinago undulata, Patagioneas 
cayennensis, Nyctidromus albicollis, Hydropsalis torquata, Hydropsalis forcipata, Thamnophilus 
ruficapillus, Chamaeza campanisona, Phylloscartes ventralis, Progne chalybea e 
Schistochlamys ruficapillus. Destaca-se todos os novos registros foram feitos exclusivamente 
na 1ª Campanha de amostragem.  

Não houve registro de espécies exóticas, sendo todas as aves registradas nas áreas de 
influência de origem nativa brasileira (PIACENTINI et al., 2015). 

O Gráfico IX.2.2.3.3.2-17 a seguir apresenta graficamente a classificação das aves registradas 
em campo quanto aos padrões de migração, seguindo o proposto por Somenzari et al. (2018), 
conforme apresentado nos resultados da 1ª e 2ª Campanhas de amostragem. Novamente 
destaca-se que do total de espécies presentes na lista oficial brasileira (PIACENTINI et al., 
2015) 198 espécies (10,3%) apresentam algum tipo de movimento migratório, sendo 127 
espécies (64%) consideradas Migratórias e 71 (36%) Parcialmente Migratórios. Oitenta e três 
espécies (4,3% do total) ainda são classificadas como Vagantes e oito espécies (0,4%) não 
apresentam padrão de migração definido. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-17 – Padrões de migração considerando as duas campanhas amostrais 

 
 

Apenas duas espécies apresentam movimentos migratórios (MGT) Chaetura meridionalis 
(Apodidae) e Turdus flavipes (Turdidae). Destaca-se que ambas as espécies foram registadas 
tanto na 1ª quanto na 2ª Campanha de amostragem. Quanto as espécies de hábitos 
parcialmente migratórios (MPR), estão presentes Elanoides forficatus e Rostrhamus sociabilis 
(Accipitridae), Florisuga fusca (Trochilidae), Pachyramphus polychopterus e Pachyramphus 
validus (Tityridae), Legatus leucophaius, Myiarchus swainsoni, Pitangus sulphuratus, 
Myiodynastes maculatus, Tyrannus melanchilicus, Tyrannus savana, Empidonomus varius, 
Myiobius fasciatus e Lathrotriccus euleri (Tyrannidae), Vireo chivi (Vireonidae), Stegidopteryx 
ruficollis e Progne chalybea (Hirundinidae), Turdus amaurochalinus (Turdidae) e Sporophila 
lineola (Thraupidae). Conforme o esperado, o presente estudo também teve Tyrannidae como 
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a família com o maior número de representantes migratórios. No total o estudo registrou 21 
espécies que realizam algum tipo de migração. 

Na comparação entre campanhas (Gráfico IX.2.2.3.3.2-18), ainda que os valores estejam 
próximos, a 2ª Campanha amostral registrou um número maior de espécies que apresentam 
algum tipo de movimento migratório (n=17) em comparação com a 1ª Campanha (n=16). Esse 
superioridade da 2ª Campanha já era esperada, considerando que a estação chuvosa recebe 
diversas aves migratórias, que chegam ao Hemisfério Sul para se reproduzir. E. forficatus, F. 
fusca, L. leucophaius e P. chalybea são registros exclusivos da 1ªC, enquanto que R. sociabilis, 
P. polychopterus, E. varius, M. fasciatus e S. lineola são exclusividades da 2ª C. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-18 – Hábitos de migração na comparação entre campanhas 

 
 

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, foram registradas cinco espécies presentes na 
lista estadual (Decreto Estadual nº 60.133/2014), Tinamus solitarius, Amadonastur 
lacernulatus, Spizaetus tyrannus, Drymophila ochropyga e Sporophila frontalis. Na lista 
nacional (Portaria MMA 444/2014) estão presentes duas espécies, Amadonastur lacernulatus e 
Sporophila frontalis, ambas classificadas como “Vulnerável”. Quanto as espécies presentes na 
lista internacional (IUCN, 2018-1), duas estão descritas como “Vulnerável”, Amadonastur 
lacernulatus e Sporophila frontalis e cinco espécies como “Quase ameaçada”, Tinamus 
solitarius, Drymophila ochropyga, Eleoscytalopus indigoticus, Carpornis cucullata e Tangara 
cyanoptera. Por fim, Tinamus solitarius e Pionopsitta pileata estão presentes no Anexo I da lista 
CITES, enquanto que todos os integrantes das famílias Strigidae, Trochilidae, Falconidae e 
Psittacidae (com exceção de P. pileata, presente no Anexo I) estão presentes no Anexo II. 

O Quadro IX.2.2.3.3.2-4 a seguir apresenta a relação das espécies ameaçadas de extinção e 
sua distribuição dentro das duas campanhas amostrais. 
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Quadro IX.2.2.3.3.2-4 – Relação das espécies ameaçadas de extinção por campanha amostral 

Taxon Nome popular 1ª Campanha 2ª Campanha 
Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

Tinamiformes 
       

Tinamidae 
       

Tinamus solitarius macuco X X X 
 

NT I 

Accipitriformes 
       

Accipitridae 
       

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno X 
 

X VU VU 
 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco X 
 

X 
 

LC 
 

Strigiformes 
       

Strigidae 
       

Megascops choliba corujinha-do-mato X X 
  

LC II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira X 
   

LC II 

Trochilidae 
       

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada X X 
  

LC II 

Florisuga fusca beija-flor-preto X 
   

LC II 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho X X 
  

LC II 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta X X 
  

LC II 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco X X 
  

LC II 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca X X 
  

LC II 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde X X 
  

LC II 

Falconiformes 
       

Falconidae 
       

Caracara plancus carcará X X 
  

LC II 

Milvago chimachima carrapateiro X X 
  

LC II 

Micrastur ruficollis falcão-caburé X 
   

LC II 

Psittaciformes 
       

Psittacidae 
       

Pyrrhura frontalis tiriba X 
   

LC II 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú X X 
  

LC I 

Pionus maximiliani maitaca X X 
  

LC II 

Passeriformes 
       

Thamnophilidae 
       

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho X 
 

X 
 

NT 
 

Rhinocryptidae 
       

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho X 
   

NT 
 

Cotingidae 
       

Carpornis cucullata corocoxó X X 
  

NT 
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Taxon Nome popular 1ª Campanha 2ª Campanha 
Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

Thraupidae 
       

Tangara cyanoptera sanhaço-de-encontro-azul X X 
  

NT 
 

Sporophila frontalis pixoxó X 
 

X VU VU 
 

LEGENDA: STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA nº444/2014; VU – 

Vulnerável, IUCN – Red List of Threatened Species, LC – pouco preocupante, NT – quase ameaçada, VU – vulnerável; 

CITES - Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Anexo I, II – Anexo II. 

Para a análise de endemismos, ressalta-se novamente que o presente estudo baseou-se em 
Lima (2013), que avaliou espécies e subespécies presentes na Mata Atlântica do sudeste 
brasileiro, conforme apresentado nos resultados isolados da 1ª e 2ª Campanha amostral. Com 
os dados consolidados entre as duas campanhas, o Gráfico IX.2.2.3.3.2-19 mostra que o 
número de espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica ao final do estudo é de 57 espécies, 
enquanto que o número de espécies consideradas como quase-endêmicas é de sete. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-19 – Número total de espécies endêmicas e quase-endêmicas do bioma Mata Atlântica, 

considerando as duas estações amostradas (seca e chuvosa) 

 
 

Ao compararmos os dados obtidos entre campanhas (Gráfico IX.2.2.3.3.2-20), a 1ª Campanha 
se destaca quanto às espécies Endêmicas, com 54 registros, enquanto que a 2ª Campanha 
registrou apenas 46 espécies. Quanto as espécies classificadas como Quase-endêmicas, 
ambas as campanhas registraram seis espécies. 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-20 – Relação de endemismos comparando as duas campanhas amostrais 

 
 

Para as espécies Endêmicas, Amadonastur lacernulatus, Hydropsalis forcipata, Terenura 
maculata, Herpsilochmus rufimarginatus, Drymophila ochropyga, Conopophaga melanops, 
Eleoscytalopus indigoticus, Hemithraupis ruficapilla e Ramphocelus bresilius são registros 
exclusivos da 1ª Campanha, enquanto que apenas Piculus flavigula, Tangara ornata e Habia 
rubica são registros exclusivos da 2ª Campanha. Pyrrhura frontalis é a única espécie Quase-
Endêmica exclusiva da 1ª Campanha enquanto que Pyroderus scutatus é exclusiva da 2ª 
Campanha. Conforme apresentado anteriormente, para os dados consolidados a guilda trófica 
das espécies registradas também foi classificada seguindo o proposto por Willis (1979) e Sick 
(1997), e também baseada em observações diretas em campo (Gráfico IX.2.2.3.3.2-21). 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-21 – Guilda trófica das espécies registradas ao longo das duas campanhas amostrais 
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Nota-se que a maioria das aves (44%) apresenta padrões alimentares insetívoros. Os onívoros 
aparecem em segundo lugar, com 27% do total de espécies.  

Ainda que as famílias Furnariidae e Dendrocolaptidae tenham pouco destaque quanto ao 
número de espécies, sabe-se que são aves predominantemente insetívoras. Aleixo e Vielliard 
(1995) salientam que o isolamento e a degradação ambiental como causas para o 
desaparecimento de certas espécies de aves escaladoras de troncos e galhos, como os 
furnarídeos e os dendrocolaptídeos. 

Outro grupo que se destaca é o das aves carnívoras (6% do total), representadas 
essencialmente pelos integrantes das famílias Accipitridae (águias e gaviões), Strigidae 
(corujas) e Falconidae (falcões). As aves de rapina desempenham importante papel na 
natureza pelo fato de serem predadoras, acabam por controlar a população de diversas presas, 
inclusive espécies de interesse humana, como serpentes, ratos, pombos, escorpiões, e outros. 
Com isso, podem ser consideradas bioindicadores de qualidade ambiental, devido sua 
sensibilidade as alterações na cadeia trófica e a impactos antrópicos-fauna. 

As aves de rapina estão presentes em diversos hábitats, desde matas tropicais como os 
pequenos falcões do gênero Micrastur, até em grandes áreas abertas como, por exemplo 
Rupornis magnirostris e Elanus leucurus, além de estarem presentes também em cidades e 
parques urbanos, como Athene cunicularia, Caracara plancus, e Megascops choliba (SIGRIST, 
2009). 

Na comparação entre as duas campanhas (Gráfico IX.2.2.3.3.2-22), é possível notar que a 
riqueza das guildas tróficas são semelhantes, com exceção dos insetívoros, onde na 1ª 
Campanha registrou-se 65 espécies e na 2ª apenas 56. Destaque para a guilda dos herbívoros, 
com um único representante, registrado apenas durante a 1ª Campanha amostral, Gallinago 
undulata. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-22 – Comparação entre as guildas tróficas representadas na 1ª e 2ªC amostral 

 
 

Com base nos dados obtidos em campo durante as estações seca e chuvosa, foi feita uma 
análise integrada da sensibilidade ambiental das espécies quanto às perturbações ambientais 
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(Gráfico IX.2.2.3.3.2-23). Conforme salientado na apresentação dos resultados da 1ª 
Campanha, ainda que o trabalho de Stotz et al. (1996) seja referência para julgar a 
sensibilidade das espécies, alguns dados apresentam-se defasados com a dinâmica das 
comunidades de aves, e por isso não pode ser interpretado ao pé da letra. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-23 – Sensibilidade ambiental das espécies registradas em ambas as campanhas 

amostrais 

 
 

O mesmo padrão registrado nas 1ª e 2ª Campanha amostral, manteve-se na análise integrada, 
com superioridade das espécies que apresentam baixa sensibilidade quanto às perturbações 
(49%), seguido pelas espécies de média sensibilidade (44%), porém com valores próximos um 
do outro. As espécies de alta sensibilidade ambiental são representadas por apenas 7% do 
total, o que era esperado, considerando que três dos cinco pontos amostrais de fauna terrestre 
estão localizados na Estrada da Xibóca e na Estrada Caminhos do Mar (Áreas 1, 2 e 3), locais 
de acesso público que normalmente apresentam maior perturbação que os pontos amostrais 
nas Áreas 4 e 5, que estão localizados em pontos de acesso restrito dentro do PESM – 
Itutinga-Pilões. 

A Área 5 foi a que apresentou maior número de espécies de alta sensibilidade, com 53,8% do 
total, enquanto que a Área 3 não teve registro de nenhuma espécie. Xyphorhynchus fuscus se 
destaca também, com presença em 80% das áreas amostrais (ausência apenas na Área 3), 
seguido por Odontophorus capueira, com registro em 60% das áreas (ausência nas Áreas 3 e 
2). 

Na comparação entre campanhas (Gráfico IX.2.2.3.3.2-24), os valores apresentam-se 
próximos, com superioridade sempre da 1ª Campanha, haja vista que foi registrado um número 
maior de espécies na estação seca do que na estação chuvosa (2ª Campanha). 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-24 – Sensibilidade ambiental das espécies por campanha amostral 

 
 

O Gráfico IX.2.2.3.3.2-25 traz os resultados integrados da classificação das espécies por 
hábitat, conforme proposto por Lima (2013). Assim como na análise separada da 1ª e 2ª 
Campanha amostral, os padrões mantiveram-se os mesmos, com grande destaque para as 
aves que preferem hábitats florestais (n=124). Novamente, as espécies que ocupam ambientes 
abertos antrópicos aparecem em segundo lugar (n=43), seguidas pelas espécies que ocupam 
ambientes úmidos (n=16). Espécies generalistas, ambientes marinhos costeiros e ambientes 
abertos naturais estão representados por 12, quatro e três espécies, respectivamente. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-25 – Hábitat preferencial das espécies registradas ao longo do estudo 

 
 

Conforme citado anteriormente, ao analisarmos as estações seca e chuvosa, os padrões são 
os mesmos, com superioridade de representantes para cada classe nos resultados da 1ª 
Campanha (Gráfico IX.2.2.3.3.2-26). 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-26 – Análise comparativa entre os hábitats preferenciais das espécies na 1ª e 2ª 

Campanha de amostragem 

 
 

Ao relacionar as espécies de alta sensibilidade ambiental registradas em campo com os 
hábitats preferenciais, 84,6% estão enquadradas em hábitats florestais (Odontophorus 
capueira, Amadonastur lacernulatus, Patagioenas plumbea, Piculus flavigula, Hypoedaleus 
guttatus, Conopophaga melanops, Grallaria varia, Chamaeza campanisona, Xyphorhynchus 
fuscus, Carpornis cucullata e Habia rubica). Uma espécie de alta sensibilidade apresenta 
preferência por hàbitats úmidos (Gallinago undulata), enquanto que Fregata magnificens, outra 
espécie de alta sensibilidade ambiental, apresenta preferência por hábitats marinhos e 
costeiros. Além disso, 63% desses registros foram feitos nas áreas mais preservadas dentre as 
determinadas para a coleta de dados (Áreas 4 e 5). É possível afirmar que há relação entre a 
maior presença de espécies altamente sensíveis em áreas florestais preservadas. 

Foi calculado o Índice de Frequência nas Listas – IFL somando as duas campanhas de 
amostragem (estação seca e chuvosa). Novamente destaca-se que espécies gregárias nem 
sempre são amostradas de forma fidedigna, o que pode gerar dados subestimados de algumas 
espécies. Os resultados apresentados a seguir (Tabela IX.2.2.3.3.2-11 à Tabela 
IX.2.2.3.3.2-15) basearam-se apenas nos registros feitos durante a execução da metodologia 
de Listas de Mackinnon, desconsiderando assim os registros não-sistematizados. 

Tabela IX.2.2.3.3.2-11 – IFL para os registros na Área 1 considerando as estações seca e chuvosa 

Área 1 Listas IFL 

C. gujanensis 14 0,519 

B. culicivorus 13 0,481 

V. chivi 11 0,407 

P. plumbeiceps 10 0,370 

M. leucoblephara 10 0,370 

T. rufiventris 9 0,333 

S. virescens 9 0,333 
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Área 1 Listas IFL 

M. squamosus 8 0,296 

S. griseicapillus 8 0,296 

D. mentalis 8 0,296 

X. fuscus 6 0,222 

T. surrucura 5 0,185 

V. chilensis 5 0,185 

P. leucoptera 5 0,185 

C. plancus 5 0,185 

C. flaveola 5 0,185 

A. saracura 5 0,185 

C. caudata 5 0,185 

E. thula 4 0,148 

T. caerulescens 4 0,148 

P. picazuro 4 0,148 

C. obsoletum 4 0,148 

H. poicilotis 4 0,148 

S. ruficapilla 4 0,148 

C. obsoletus 4 0,148 

M. swainsoni 4 0,148 

S. spixi 3 0,111 

A. cocoi 3 0,111 

L. euleri 3 0,111 

C. chrysopterus 3 0,111 

L. amaurochalinus 3 0,111 

P. aurulentus 3 0,111 

P. sulphuratus 3 0,111 

T. albicollis 3 0,111 

T. coronatus 3 0,111 

S. similis 3 0,111 

L. verreauxi 3 0,111 

M. maculatus 3 0,111 

P. podiceps 2 0,074 

V. spilogaster 2 0,074 

T. sayaca 2 0,074 

P. pileata 2 0,074 

P. cyanoleuca 2 0,074 

T. melanops 2 0,074 

T. sulphurescens 2 0,074 
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Área 1 Listas IFL 

X. minutus 2 0,074 

T. solitarius 2 0,074 

P. temminckii 2 0,074 

L. amaurocephalus 2 0,074 

T. melancholicus 2 0,074 

R. dicolorus 2 0,074 

P. scutatus 2 0,074 

T. savana 1 0,037 

B. cinerea 1 0,037 

G. galeata 1 0,037 

A. alba 1 0,037 

C. flavescens 1 0,037 

C. amazona 1 0,037 

C. speciosum 1 0,037 

S. tyrannus 1 0,037 

S. pitiayumi 1 0,037 

N. brasilianum 1 0,037 

M. chimachima 1 0,037 

T. maculata 1 0,037 

D. ochropyga 1 0,037 

P. maximiliani 1 0,037 

P. plumbea 1 0,037 

C. meridionalis 1 0,037 

C. atratus 1 0,037 

H. ruficapilla 1 0,037 

C. lineata 1 0,037 

Z. capensis 1 0,037 

M. rufiventris 1 0,037 

O. capueira 1 0,037 

T. viridis 1 0,037 

G. varia 1 0,037 

P. validus 1 0,037 

T. ornata 1 0,037 

C. lucidus 1 0,037 

M. auricularis 1 0,037 

C. cucullata 1 0,037 

T. desmaresti 1 0,037 
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Área 1 Listas IFL 

A. guarauna 1 0,037 

A. fimbriata 1 0,037 

T. flavipes 1 0,037 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-12 – IFL para os registros na Área 2 considerando as estações seca e chuvosa 

Área 2 Listas IFL 

T. coronatus 14 0,500 

T. caerulescens 12 0,429 

P. plumbeiceps 11 0,393 

B. culicivorus 11 0,393 

C. caudata 11 0,393 

C. gujanensis 10 0,357 

V. chivi 10 0,357 

C. flaveola 9 0,321 

S. virescens 9 0,321 

C. atratus 7 0,250 

T. rufiventris 7 0,250 

M. leucoblephara 7 0,250 

S. spixi 7 0,250 

A. rufus 6 0,214 

Z. capensis 6 0,214 

S. ruficapilla 6 0,214 

D. mentalis 6 0,214 

P. leucoptera 6 0,214 

L. nematura 5 0,179 

S. similis 5 0,179 

A. saracura 4 0,143 

V. spilogaster 4 0,143 

G. aequinoctialis 4 0,143 

C. longirostris 4 0,143 

P. picazuro 4 0,143 

L. euleri 4 0,143 

H. poicilotis 4 0,143 

M. swainsoni 4 0,143 

M. maculatus 4 0,143 

B. cinerea 3 0,107 

C. obsoletum 3 0,107 
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Área 2 Listas IFL 

P. maximiliani 3 0,107 

H. nidipendulus 3 0,107 

P. eurynome 3 0,107 

E. thula 3 0,107 

C. obsoletus 3 0,107 

T. desmaresti 3 0,107 

L. amaurocephalus 2 0,071 

C. plancus 2 0,071 

T. surrucura 2 0,071 

V. chilensis 2 0,071 

E. forficatus 2 0,071 

A. alba 2 0,071 

C. cucullata 2 0,071 

S. pitiayumi 2 0,071 

P. pileata 2 0,071 

X. fuscus 2 0,071 

P. sulphuratus 2 0,071 

G. galeata 2 0,071 

S. diadematus 2 0,071 

C. lineata 1 0,036 

M. squamosus 1 0,036 

M. auricularis 1 0,036 

S. subcristata 1 0,036 

M. leachii 1 0,036 

P. cyanoleuca 1 0,036 

P. cayennensis 1 0,036 

T. leucomelas 1 0,036 

P. temminckii 1 0,036 

R. gularis 1 0,036 

D. cayana 1 0,036 

P. polychopterus 1 0,036 

G. montana 1 0,036 

C. speciosum 1 0,036 

E. mesoleuca 1 0,036 

C. chrysopterus 1 0,036 

T. melanops 1 0,036 

T. sayaca 1 0,036 

T. cyanocephala 1 0,036 
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Área 2 Listas IFL 

P. validus 1 0,036 

B. ibis 1 0,036 

N. brasilianum 1 0,036 

P. podiceps 1 0,036 

C. flavescens 1 0,036 

E. varius 1 0,036 

T. albicollis 1 0,036 

L. albicollis 1 0,036 

A. leucophthalmus 1 0,036 

M. rufiventris 1 0,036 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-13 – IFL para os registros na Área 3 considerando as estações seca e chuvosa 

Área 3 Listas IFL 

M. leucoblephara 12 0,750 

C. gujanensis 11 0,688 

G. aequinoctialis 10 0,625 

T. caerulescens 9 0,563 

V. chivi 8 0,500 

B. culicivorus 8 0,500 

P. sulphuratus 6 0,375 

C. longirostris 6 0,375 

C. atratus 5 0,313 

P. plumbeiceps 5 0,313 

L. verreauxi 5 0,313 

D. mentalis 4 0,250 

S. spixi 4 0,250 

C. obsoletum 4 0,250 

P. picazuro 4 0,250 

T. rufiventris 3 0,188 

H. nidipendulus 3 0,188 

E. obscura 3 0,188 

T. amaurochalinus 2 0,125 

T. sayaca 2 0,125 

S. ruficollis 2 0,125 

S. ruficapillus 2 0,125 

C. obsoletus 2 0,125 

Z. capensis 2 0,125 
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Área 3 Listas IFL 

P. podiceps 2 0,125 

S. ruficapilla 2 0,125 

S. diadematus 2 0,125 

C. caudata 2 0,125 

S. virescens 2 0,125 

C. chrysopterus 2 0,125 

A. saracura 1 0,063 

S. frontalis 1 0,063 

F. magnifiscens 1 0,063 

T. surrucura 1 0,063 

M. leachii 1 0,063 

M. chimachima 1 0,063 

A. versicolor 1 0,063 

B. cinerea 1 0,063 

C. melanochloros 1 0,063 

C. flaveola 1 0,063 

V. chilensis 1 0,063 

M. swainsoni 1 0,063 

S. similis 1 0,063 

P. eurynome 1 0,063 

C. lucidus 1 0,063 

M. fasciatus 1 0,063 

A. fimbriata 1 0,063 

V. jacarina 1 0,063 

P. cayennensis 1 0,063 

E. pectoralis 1 0,063 

M. maculatus 1 0,063 

G. galeata 1 0,063 

L. euleri 1 0,063 

C. speciosum 1 0,063 

G. montana 1 0,063 

A. alba 1 0,063 
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Tabela IX.2.2.3.3.2-14 – IFL para os registros na Área 4 considerando as estações seca e chuvosa 

Área 4 Listas IFL 

M. leucoblephara 18 0,621 

C. gujanensis 12 0,414 

V. chivi 11 0,379 

H. nidipendulus 11 0,379 

S. virescens 9 0,310 

B. cinerea 9 0,310 

T. rufiventris 9 0,310 

D. malura 9 0,310 

P. plumbeiceps 9 0,310 

C. caudata 9 0,310 

T. caerulescens 9 0,310 

B. culicivorus 9 0,310 

G. aequinoctialis 8 0,276 

A. versicolor 7 0,241 

C. obsoletus 6 0,207 

S. spixi 6 0,207 

S. similis 6 0,207 

P. eurynome 6 0,207 

A. fimbriata 5 0,172 

C. atratus 5 0,172 

L. euleri 4 0,138 

Z. capensis 4 0,138 

P. leucoptera 4 0,138 

S. diadematus 4 0,138 

L. albicollis 4 0,138 

T. coronatus 4 0,138 

M. leachii 4 0,138 

V. chilensis 4 0,138 

P. cayennensis 4 0,138 

D. mentalis 4 0,138 

A. rufus 4 0,138 

M. swainsoni 4 0,138 

P. picazuro 3 0,103 

S. ruficapilla 3 0,103 

P. melanonota 3 0,103 

C. lineata 2 0,069 

T. surrucura 2 0,069 
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Área 4 Listas IFL 

C. flaveola 2 0,069 

C. flavescens 2 0,069 

T. cyanoptera 2 0,069 

A. saracura 2 0,069 

F. fusca 2 0,069 

O. capueira 2 0,069 

T. flavipes 2 0,069 

M. chimachima 2 0,069 

P. chalybea 2 0,069 

S. zonaris 2 0,069 

M. squamosus 2 0,069 

T. musculus 1 0,034 

E. leucurus 1 0,034 

P. temminckii 1 0,034 

C. longirostris 1 0,034 

C. campanisona 1 0,034 

M. lateralis 1 0,034 

P. ventralis 1 0,034 

D. ochropyga 1 0,034 

L. leucophaius 1 0,034 

C. burrovianus 1 0,034 

H. ruficapilla 1 0,034 

M. ferox 1 0,034 

T. ruficapillus 1 0,034 

T. amaurochalinus 1 0,034 

C. meridionalis 1 0,034 

X. fuscus 1 0,034 

P. pileata 1 0,034 

A. leucophthalmus 1 0,034 

R. gularis 1 0,034 

E. indigoticus 1 0,034 

P. frontalis 1 0,034 

C. plancus 1 0,034 

C. chrysopterus 1 0,034 

T. leucomelas 1 0,034 

H. poicilotis 1 0,034 

L. nematura 1 0,034 

M. rufiventris 1 0,034 
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Área 4 Listas IFL 

P. polychopterus 1 0,034 

L. verreauxi 1 0,034 

C. obsoletum 1 0,034 

V. spilogaster 1 0,034 

P. maximiliani 1 0,034 

S. lineola 1 0,034 

P. plumbea 1 0,034 

 

Tabela IX.2.2.3.3.2-15 – IFL para os registros na Área 5 considerando as estações seca e chuvosa 

Área 5 Listas IFL 

B. culicivorus 22 0,786 

V. chivi 20 0,714 

S. zonaris 12 0,429 

T. rufiventris 10 0,357 

C. gujanensis 9 0,321 

T. surrucura 9 0,321 

C. caudata 8 0,286 

C. flaveola 8 0,286 

T. cyanocephala 8 0,286 

T. seledon 7 0,250 

A. rufus 6 0,214 

L. cristatus 6 0,214 

G. varia 5 0,179 

P. picazuro 5 0,179 

C. obsoletus 5 0,179 

D. mentalis 5 0,179 

M. maculatus 5 0,179 

M. swainsoni 5 0,179 

C. meridionalis 5 0,179 

T. glaucopis 4 0,143 

T. solitarius 4 0,143 

L. amaurocephalus 4 0,143 

P. temminckii 4 0,143 

X. fuscus 4 0,143 

A. saracura 4 0,143 

B. cinerea 3 0,107 

L. euleri 3 0,107 
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Área 5 Listas IFL 

P. sulphuratus 3 0,107 

S. ruficollis 3 0,107 

P. leucoptera 3 0,107 

R. dicolorus 3 0,107 

T. melanops 3 0,107 

T. sayaca 3 0,107 

P. flavigula 3 0,107 

M. leachii 2 0,071 

V. chilensis 2 0,071 

E. pectoralis 2 0,071 

C. longirostris 2 0,071 

M. squamosus 2 0,071 

Z. capensis 2 0,071 

T. leucomelas 2 0,071 

S. pitiayumi 2 0,071 

T. cyanoptera 2 0,071 

T. sulphurescens 2 0,071 

P. eurynome 2 0,071 

S. ruficapilla 2 0,071 

T. amaurochalinus 2 0,071 

P. obscura 2 0,071 

P. maximiliani 2 0,071 

P. cyanoleuca 2 0,071 

P. cayana 1 0,036 

L. verreauxi 1 0,036 

M. ruficollis 1 0,036 

H. nidipendulus 1 0,036 

H. rufimarginatus 1 0,036 

T. desmaresti 1 0,036 

S. virescens 1 0,036 

A. lacernulatus 1 0,036 

R. gularis 1 0,036 

M. chimachima 1 0,036 

H. ruficapilla 1 0,036 

P. melanonota 1 0,036 

R. magnirostris 1 0,036 

H. poicilotis 1 0,036 

G. montana 1 0,036 

Página: 650



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-249 

 

Área 5 Listas IFL 

T. caerulescens 1 0,036 

T. musculus 1 0,036 

K. nigerrimus 1 0,036 

H. guttatus 1 0,036 

O. capueira 1 0,036 

C. euleri 1 0,036 

S. griseicapillus 1 0,036 

P. pileata 1 0,036 

C. plancus 1 0,036 

T. flavipes 1 0,036 

L. nematura 1 0,036 

P. polychopterus 1 0,036 

V. spilogaster 1 0,036 

H. rubica 1 0,036 

T. coronatus 1 0,036 

C. speciosum 1 0,036 

C. lineata 1 0,036 

S. flaveola 1 0,036 

C. atratus 1 0,036 

C. talpacoti 1 0,036 

D. cayana 1 0,036 

M. pitangua 1 0,036 

D. turdina 1 0,036 

P. rufum 1 0,036 

 

No mesmo recorte das análises separadas da 1ª e 2ª Campanha amostral (cinco primeiras 
espécies de cada lista), nota-se maior semelhança com a estação chuvosa (2ª Campanha), 
onde Cyclarhis gujanensis e Vireo chivi destacam-se das demais, aparecendo entre as cinco 
espécies mais abundantes em quatro áreas. Basileuterus culicivorus destaca-se também, com 
presença em três diferentes áreas, enquanto que Myiothlypis leucoblephara, Poecilotriccus 
plumbeiceps e Thamnophilus caerulescens aparecem nas listas de duas áreas, cada. Todas as 
espécies acima citadas apresentam preferência por hábitats florestais (LIMA, 2013) e possuem 
média e baixa sensibilidade ambiental quanto às perturbações no meio ambiente (STOTZ et 
al., 1996). 

Os resultados dos IFLs apresentados acima sugerem que as aves de as aves de menor 
sensibilidade são mais abundantes na área, e/ou possuem maior densidade populacional. Com 
isso, pode-se afirmar que o padrão da área de estudo de forma geral é composto por espécies 
florestais e que apresentam em sua maioria baixa sensibilidade quanto às perturbações 
ambientais, já que o mesmo padrão foi apresentado para as campanhas de forma separada e 
na análise conjunta. 
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Sobre a riqueza e abundância das Àreas amostrais, o Gráfico IX.2.2.3.3.2-27 a seguir mostra 
uma pequena variação entre as Áreas 1, 2, 4 e 5, onde a riqueza variou entre 79 e 89 espécies 
e a abundância variou entre 270 e 290 indivíduos contabilizados. Novamente, a Área 3 se 
destaca negativamente das outras, com os menores valores de riqueza e abundância, 56 
espécies registradas e 160 contatos obtidos. Conforme destacado anteriormente, o dia 
selecionado para a coleta de dados na Área 3 foi o mais prejudicado pelo mau tempo. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-27 – Riqueza e abundância geral por Áreas amostrais 

 
 

O Erro! Fonte de referência não encontrada. apresentam separadamente a comparação 
entre riqueza e abundância nos pontos amostrais determinados para a coleta de dados.  

Gráfico IX.2.2.3.3.2-28 – Riqueza por campanha nos pontos amostrais 
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Gráfico IX.2.2.3.3.2-29 – Abundância por campanha nos pontos amostrais 

 
 

Nota-se que as Áreas 2 e 4 apresentaram os mesmos valores de riqueza, porém em 
campanhas diferentes. Os resultados acima apresentados tiveram influência direta com as 
condições climáticas durante as semanas determinadas para a coleta de dados. Durante a 1ª 
Campanha amostral as condições climáticas nos dias determinados para as Áreas 1, 2, e 3 
foram desfavoráveis, com muito vento ao longo de todo o dia. Os reflexos disso podem ser 
visto principalmente nas Áreas 2 e 3, que na estação seca (1ª Campanha) apresentaram os 
valores mais baixos de riqueza e abundância. Já para a 2ª Campanha amostral, apenas o dia 
desprendido para a coleta de dados na Área 2 foi favorável, com presença de sol e sem vento. 
Os outros dias as condições foram de chuva e neblina, o que dificultou a execução das 
atividades de campo. Esse reflexo também pode ser observado, com destaque de riqueza e 
abundância para a Área 2. 

Em ambas as campanhas, a Área 3 apresentou os menores valores de riqueza e abundância, 
contudo nessa unidade amostral foi registrada uma espécie ameaçada de extinção, Sporophila 
frontalis, além de registros exclusivos como Schistochlamys ruficapillus, Colaptes 
melanochloros e Fregata magnificens. Após a conclusão das duas campanhas amostrais 
(estações seca e chuvosa) foi gerado a partir do programa Past (HAMMER et al., 2001) os 
índices de Diversidade da comunidade de aves amostradas na área do empreendimento 
(Tabela IX.2.2.3.3.2-16). 

Tabela IX.2.2.3.3.2-16 – Índices de Diversidade das espécies registradas na AII, AIA e ADA através das Listas 

de Mackinnon 

Índices Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Taxa_S 85 76 56 82 89 

Individuals 270 280 160 290 280 

Dominance_D 0,022 0,023 0,035 0,023 0,026 

Shannon_H 4,107 4,010 3,659 4,026 4,051 

Equitability_J 0,925 0,926 0,909 0,914 0,903 
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A maior taxa de Dominância pode ser observada na Área 3 (D=0,035), o que indica uma menor 
diversidade de espécies, enquanto que a Área 1 apresentou o menor valor para o Índice de 
Dominância (D=0,022), sugerindo uma maior diversidade nessa unidade amostral. Cabe 
ressaltar que ainda assim, os valores das quatro áreas amostradas estão próximos (entre 
D=0,022 e D=0,035). 

Já para a Diversidade de Shannon, ainda que os valores estejam próximos entre as Áreas 1, 2 
4 e 5, destaca-se novamente a Área 1, com o maior valor para o índice (H=4,107). A Área 1 
está localizada na ADA do empreendimento, mais precisamente na Estrada da Xibóca, que 
cruza com fragmentos de Floresta Ombrófila, percorre paralelamente uma faixa de servidão da 
PETROBRAS e está em proximidade com uma das margens da Represa Billings. Como era 
esperado, a Área 3 apresentou o menor valor (H=3,659). 

O índice de Equabilidade mostra se as espécies estão distribuídas de forma igualitária dentro 
das áreas amostradas. Se todas as espécies tiverem a mesma abundância, os valores obtidos 
serão o máximo possível (J=1). Nota-se que a Área 2 apresenta os maiores valores de 
Equabilidade (J=0,926), enquanto que a Área 5 apresenta o menor valor (J=0,903), o que 
sugere que algumas espécies são mais abundantes que outras na área. A Área 3 também 
apresenta valor baixo, próximo da Área 5 (J=0.909), enquanto que a Área 1 apresenta valor em 
proximidade com a Área 2 (J=0,925). Para a Área 4, o valor de equalibidade é J=0,914. 

Para avaliação da semelhança entre as áreas amostrais com base na comunidade de aves 
registrada, foram gerados coeficientes de similaridade (Bray-Curtis), além de uma curva de 
acúmulo de espécies, a fim de se verificar se o esforço amostral dedicado à coleta de dados ao 
longo das duas campanhas foi suficiente ou não para amostrar as aves da região. 

Assim, a Figura IX.2.2.3.3.2-1 apresenta os coeficientes de similaridade, gerados a partir do 
programa Past (HAMMER et al., 2001), que indicam, baseados em resultados brutos, as áreas 
que mais se assemelham. 

Figura IX.2.2.3.3.2-1 – Dendrograma de Similaridade (Bray-Curtis) das Áreas amostrais para avifauna 
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As áreas que se apresentam mais similares são a Área 1 e a Área 2, ainda que o valor obtido 
seja relativamente baixo (S=0,66). Já a Área 3 se mostrou mais distante das outras áreas 
amostradas, provavelmente pelo fato das condições climáticas terem sido desfavoráveis no dia, 
conforme explicado anteriormente. 

Com base na Figura IX.2.2.1-1 as Áreas 1 e 2 estão distantes aproximadamente 1,8 
quilômetros em linha reta, porém, estão situadas no mesmo fragmento de Floresta Ombrófila 
Densa que margeia a Represa Billings, o que provavelmente influenciou na semelhança da 
composição da avifauna nesses pontos. A mesma análise pode ser feita considerando a Área 
3, contudo, a área mostra-se a menos semelhante entre as cinco estudadas. Ainda que a 
formação vegetacional seja a mesma e a comunidade de aves esperada fosse a mesma, a 
amostragem no ponto foi influenciada negativamente pelo mau tempo. 

A Área 4 também se apresenta distante das demais. As formações vegetacionais no ponto em 
questão não eram semelhantes às dos demais pontos, o que influenciou na composição de 
aves ali. 

Por fim, o Gráfico IX.2.2.3.3.2-30 apresenta a curva do coletor, considerando as duas 
campanhas amostrais (estações seca e chuvosa) e os dez dias destinados à amostragem de 
avifauna (cinco em cada Campanha). A linha vermelha significa a curva real e o intervalo em 
azul, a confiabilidade (95% de confiabilidade das informações apresentadas pelo Programa). 
Assim, quanto menor for o intervalo entre as curvas azuis, maior é a confiabilidade dos dados 
para a eficiência do esforço amostral. 

Gráfico IX.2.2.3.3.2-30 – Curva de rarefação da avifauna com base nas duas Campanhas amostrais 

 

Nota-se o curvo intervalo entre as linhas azuis e a vermelha, o que aponta um alta 
confiabilidade dos dados apresentados. Após a finalização da 2ª Campanha amostral a curva 
do coletor continua numa crescente, o que indica que novas espécies de aves podem ser 
registradas se o esforço amostral continuar. Os dados apresentados para a caracterização 
regional da avifauna na região do empreendimento contabilizam 394 espécies de aves, 
considerando o Plano de Manejo do PESM, que engloba todos os núcleos do parque, além das 
listas de aves presentes nos municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo, disponíveis no 
portal virtual Wiki Aves. Ao fim de dez dias destinados para a coleta de dados, o presente 
estudo registrou 172 espécies de aves, ou 43,6% do total de aves registradas na 
caracterização regional. Além disso, comparando com a caracterização regional, dez novas 
espécies foram registradas ao longo do estudo. Com isso é possível afirmar que o esforço 
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desprendido para o levantamento da avifauna nas áreas de influência do empreendimento foi 
satisfatório. 

D. CONCLUSÃO 

Foram diagnosticadas 172 espécies de aves ao longo da execução das duas campanhas 
amostrais, que compreenderam as estações seca e chuvosa. Durante a coleta de dados foram 
registradas dez espécies que não haviam sido apresentadas pelo Plano de Manejo do PESM e 
com base nas aves dos municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo segundo o portal 
virtual Wiki Aves durante a caracterização regional da avifauna, sendo elas: Gallinago undulata, 
Patagioenas cayennensis e Nyctidromus albicollis, Hydropsalis torquata, Hydrpsalis forcipata, 
Thamnophilus ruficapillus, Chamaeza campanisona, Phylloscartes ventralis, Progne chalybea e 
Schistochlamys ruficapillus. Com exceção de P. cayennensis e N. albicollis, registrados tanto 
na 1ª quanto na 2ª Campanha amostral, os outros novos registros foram exclusivos da 1ª 
Campanha. 

Em sua maioria, as aves apresentam baixa sensibilidade quanto às perturbações ambientais 
(STOTZ et al., 1996), com 49% do total, e hábitos de vida florestais (61,3%). Contudo, treze 
espécies apresentam alta sensibilidade quanto às perturbações no meio ambiente, 
Odontophorus capueira, Fregata magnificens, Amadonastur lacernulatus, Gallinago undulata, 
Patagioenas plumbea, Piculus flavigula, Hypoedaleus guttatus, Conopophaga melanops, 
Grallaria varia, Chamaeza campanisona, Xyphorhynchus fuscus, Carpornis cucullata e Habia 
rubica. Observando os resultados condensados do IFL em cada área amostral, é possível 
concluir que dentro da área de estudo, destacam-se as aves de hábitos de vida generalistas, 
que ocupam com facilidade áreas com perturbações, conforme observado em campo. 

Com relação à guilda alimentar das espécies, há uma dominância das aves insetívoras (44% 
do total), seguidas pelas aves onívoras, representadas por 27%. Esse padrão comumente 
observado em trabalhos realizados na região neotropical (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995; 
SCHERER et al., 2005; TELINO-JÚNIOR et al., 2005; VALADÃO et al., 2006; SICK, 1997; 
WILLIS, 1979) indica que a comunidade de avifauna está equilibrada. Outro padrão 
comumente observado em regiões neotropicais (SICK, 1997) é a superioridade da família 
Tyranidae, seguida pela família Thraupidae. O presente estudo apresentou as mesmas famílias 
com o maior número de representantes, contudo, Thraupidae teve maior riqueza (n=23) que 
Tyrannidae (n=19).  

Foram consideradas 57 espécies endêmicas no estudo e sete espécies quase-endêmicas, 
todas correspondentes ao bioma Mata Atlântica. Quanto as espécies ameaçadas de extinção, 
cinco espécies estão presentes na lista estadual, Tinamus solitarius, Amadonastur 
lacernulatus, Spizaetus tyrannus, Drymophila ochropyga e Sporophila frontalis, duas na lista 
nacional, Amadonastur lacernulatus e Sporophila frontalis, sete espécies na lista internacional, 
sendo Tinamus solitarius, Drymophila ochropyga, Eleoscytalopus indigoticus, Carpornis 
cucullata e Tangara cyanoptera classificadas como Quase-Ameaçadas e Amadonastur 
lacernulatus e Sporophila frontalis classificados como Vulnerável. São dezenove as espécies 
na lista CITES, sendo duas presentes no Anexo I, Tinamus solitarius e Pionopsitta pileata, e 
quatorze no Anexo II, sendo todas espécies das seguintes famílias: Strigidae, Trochilidae, 
Ramphastidae, Falconidae e Psittacidae (com exceção de P. pileata, presente no Anexo I). 

Quanto à riqueza, a Área 5 destacou-se das demais (n=89), porém a Área 4 apresentou maior 
abundância, com 290 contatos obtidos ao longo da execução das Listas de Mackinnon. O 
maior valor para o índice de Diversidade de Shannon (H=4,107) foi apresentado para a Área 1 
que também apresentou o menor valor para o índice de Dominância (D=0,020), apontando 
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maior diversidade nessa área em comparação com as outras. Para o índice de Equabilidade, a 
Área 3 apresentou o menor valor (J=0,909) sugerindo que as espécies estão distribuídas de 
forma mais uniforme nesse ponto do que nas outras áreas. Por fim, a curva de rarefação de 
espécies continua numa crescente, apontando que a área do empreendimento tem potencial 
para abrigar mais aves do que o registrado no presente estudo 

IX.2.2.3.4 Conclusão Geral 

Considerando todos os grupos de fauna estudados (herpetofauna, mastofauna e avifauna), o 
estudo registrou 212 espécies de fauna terrestre. Do total, 154 espécies (72,6%) tem 
preferência por habitats florestais. Esse perfil provavelmente está associado à área de estudo, 
já que o empreendimento está localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, e os 
pontos amostrais que de maneira geral são compostos por fragmentos de Floresta Ombrófila 
Densa, além de brejos, alagados e a margem da Represa Billings. 

Foram registradas no total oito espécies presentes na lista estadual (Decreto Estadual nº 
60.133/2014) de fauna ameaçada de extinção, quatro espécies na lista nacional (Portaria MMA 
444/2014), nove espécies na lista internacional (IUCN, 2018-1), sendo quatro classificadas 
como Vulnerável e cinco como Quase-Ameaçadas, e 21 espécies presentes na lista CITES, 
sendo cinco mamíferos e 16 aves (Quadro IX.2.2.3.3.2-1). Quatro espécies do grupo 
herpetofauna apresentam seu status na IUCN como DD (Dados Deficientes). 

Quadro IX.2.2.3.3.2-1 – Espécies presentes nas listas de ameaças consultadas ao longo do estudo 

Táxon Nome comum 
Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

CLASSE ANFÍBIOS 
     

Brachycephalus nodoterga sapinho-pingo-de-ouro 
  

DD 
 

Physalaemus bokermanii rãzinha-assobiadora 
  

DD 
 

Adenomera ajurauna rãzinha-assobiadora 
  

DD 
 

Leptodactylus jolyi rãzinha-do-foliço 
  

DD 
 

CLASSE MAMÍFEROS 
     

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno X VU VU I 

Leopardus pardalis jaguatirica X 
  

I 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
   

II 

Tapirus terrestris anta X VU VU II 

CLASSE AVES 
     

Tinamus solitarius macuco X 
 

NT I 

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno X VU VU 
 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco X 
   

Megascops choliba corujinha-do-mato 
   

II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 
   

II 

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-

rajada    
II 
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Táxon Nome comum 
Status de Conservação 

SP MMA IUCN CITES 

Florisuga fusca beija-flor-preto 
   

II 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 
   

II 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 
   

II 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco 
   

II 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca 
   

II 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde 
   

II 

Caracara plancus carcará 
   

II 

Milvago chimachima carrapateiro 
   

II 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
   

II 

Pyrrhura frontalis tiriba 
   

II 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 
   

I 

Pionus maximiliani maitaca 
   

II 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho X 
 

NT 
 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
  

NT 
 

Carpornis cucullata corocoxó 
  

NT 
 

Tangara cyanoptera sanhaço-de-encontro-azul 
  

NT 
 

Sporophila frontalis pixoxó X VU VU 
 

LEGENDA: REGISTRO: STATUS DE CONSERVAÇÃO: SP – Decreto Estadual nº60.133/2014, MMA – Portaria MMA 

nº444/2014, VU - vulnerável; IUCN – Red List of Threatened Species, NT – Quase Ameaçada; VU – vulnerável; CITES - 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, I – Anexo I, II – Anexo II. 

A fragmentação de habitats pode ser considerada como uma das maiores ameaças à 
conservação da biodiversidade (CROOKS; SANJAYAN, 2006). A desfragmentação dos 
habitats naturais tem implicância direta com a conectividade, que é a habilidade de uma 
população ou espécie de se locomover entre elementos da paisagem em um mosaico de tipos 
de habitats (HILTY et al., 2006). Para a conservação da biodiversidade, tem-se recomendado 
constantemente na literatura (HIRSH, 2003a; 2003b; CROOKS; SANJAYAN, 2006; DAVIES; 
PULLIN, 2007) a promoção da conectividade entre áreas a serem conservadas. O modelo de 
MacArthur e Wilson (1967) acerca da Biogeografia de Ilhas prediz que pequenos fragmentos 
florestais possuem capacidade de suportar menos espécies e populações menores que 
fragmentos maiores. Com a fragmentação florestal, o isolamento de populações de uma 
espécie em pequenos fragmentos florestais pode levar à perda de variabilidade genética, 
principalmente devido ao gargalo genético (em curto prazo) e à deriva genética aleatória (em 
longo prazo) (HALL et al., 1996a; SEOANE et al., 2005). Dessa forma, muitas espécies podem 
estar presentes em locais que já não possuem capacidade de manter suas populações em 
longo prazo (HANSKI, 1998). 

Com isso, e observando a área onde está situado o empreendimento, é possível afirmar que as 
Áreas amostrais determinadas para o diagnóstico ambiental da fauna terrestre são de suma 
importância para a comunidade faunística. 

Analisando separadamente, a herpetofauna teve destaque na Área 4, com registro de 20 
espécies e abundância estimada em 159 indivíduos. A Área que apresentou os menores 
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valores de riqueza e abundância foi a Área 2, com riqueza de 14 espécies e abundância 
estimada em 90 indivíduos. Para a mastofauna, as Áreas 3 e 4 se sobressaem, com registro de 
quatro espécies em cada, e abundância estimada em nove e 15 indivíduos, enquanto que as 
Áreas 1 e 2 se mostraram pouco eficientes, registrando apenas uma espécie em cada e uma 
abundância estimada em um indivíduo também. Cabe destacar que as armadilhas fotográficas 
foram instaladas nas Áreas 1, 4 e 5. Por fim, analisando a avifauna do presente estudo, a Área 
5 se destacou. Nela foram registradas 89 espécies de aves e aproximadamente 290 indivíduos. 
A Área 3 apresentou os piores valores de riqueza e abundância, com registro de 56 espécies e 
160 contatos. Contudo, as amostragens nesta unidade amostral em especial foram 
prejudicadas pelas más condições climáticas. Ainda sobre as aves registradas no estudo, 
53,8% das aves de alta sensibilidade ambiental (STOTZ et al., 1996) foram registradas na Área 
5, e 38,4% na Área 4. 

Considerando a preferência por hábitats florestais, e a guilda trófica dos grupos de fauna, onde 
não há destaque de onívoros, pode-se afirmar que a comunidade de fauna na área de estudo 
apresenta um perfil com tendências mais especialistas, tanto ao hábitat quanto às preferências 
alimentares. Além disso, a presença de espécies ameaçadas de extinção na área de estudo 
deve ser considerada. 

Atualmente a área de estudo apresenta-se como importante ponto de reprodução, descanso e 
alimentação para a fauna terrestre silvestre conforme os resultados apresentados ao longo do 
presente estudo, e com a localização do empreendimento dentro de uma Unidade de 
Conservação de grande importância quanto o Parque Estadual da Serra do Mar.. Ainda que 
esteja em proximidade com o perímetro urbano de São Bernardo do Campo, nos trechos da 
Estrada da Xibóca e Estrada Caminhos do Mar, o levantamento registrou espécies ameaçadas 
de extinção e espécies sensíveis às perturbações ambientais.  

Com o futuro gasoduto em operação, é possível que esses locais destinados à alimentação, 
repouso e nidificação da fauna sejam afetados, principalmente os integrantes da herpetofauna, 
registrados ao longo de todo o traçado, principalmente na vegetação rasteira e áreas alagadas 
ao longo da Estrada Caminhos do Mar (ADA do empreendimento). Ademais, a supressão dos 
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa também causará danos à comunidade de fauna 
silvestre.  

Destaca-se também que as curvas de rarefação dos grupos estudados não apresentam 
tendência a estabilização, o que sugere que a comunidade de fauna nas área de influência do 
empreendimento é mais complexa do que a amostrada. Além disso, comparando os resultados 
aqui obtidos com os estudos apresentados na caracterização regional dos três grupos de 
fauna, dez novas espécies foram encontradas pela equipe de campo, todas pertencentes ao 
grupo das aves. 

Com base nas informações acima citadas, e nos resultados do diagnóstico de fauna terrestre 
apresentados, destaca-se a necessidade de que seja feito um acompanhamento da fauna 
silvestre presente na AII, ADA e AID do empreendimento durante os períodos de implantação e 
operação do empreendimento, a fim de verificar de que forma as modificações no meio 
ambiente, decorrentes da instalação da operação do gasoduto, afetarão as comunidades ali 
inseridas. Com isso, é importante a realização de um Programa de Monitoramento de Fauna 
Silvestre e um Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna Silvestre, na tentativa de 
minimizar os impactos do empreendimento na fauna silvestre regional, com enfoque nas 
espécies ameaçadas de extinção, de ocorrência restrita e predadores de topo. Por fim, o 
quadro apresenta as espécies apontadas como indicadoras de qualidade ambiental dentro do 
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estudo que possam servir como base para a elaboração de um Programa de Monitoramento da 
Fauna Silvestre e um Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna. 

Quadro IX.2.2.3.3.2-2 – Lista de espécies sugeridas como bioindicadoras de qualidade ambiental 

Táxon Nome popular 

ANURA 
 

Brachycephalide 
 

Brachycephalus nodoterga sapinho-pingo-de-ouro 

Bufonidae 
 

Dendrophryniscus brevipollicatus sapinho-da-bromélia 

Cycloramphidae 
 

Cycloramphus dubius rãzinha-de-corredeira 

Leptodactylidae 
 

Physalaemus bokermanni rãzinha-do-folhiço 

MAMMALIA 
 

Primates 
 

Atelidae 
 

Alouatta guariba guariba 

Carnivora 
 

Felidae 
 

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno 

Leopardus pardalis jaguatirica 

Tapiridae 
 

Tapirus terrestris anta 

AVES 
 

Tinamiformes 
 

Tinamidae 
 

Tinamus solitarius macuco 

Accipitriformes 
 

Accipitridae 
 

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 

Passeriformes 
 

Thamnophilidae 
 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho 

Rhinocryptidae 
 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
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Táxon Nome popular 

Cotingidae 
 

Carpornis cucullata corocoxó 

Thraupidae 
 

Tangara cyanoptera sanhaço-de-encontro-azul 

Sporophila frontalis pixoxó 

IX.2.2.4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A seguir é apresentado o relatório fotográfico parcial do laudo de fauna terrestre, com algumas 
das espécies registradas em campo (Foto IX.2.2.4-1 à Foto IX.2.2.4-40). 

Foto IX.2.2.4-1 – Adenomera marmorata –  

rãzinha-de-folhiço  

(23K 350267 m E/7361876 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-2 – Dendrophryniscus brevipollicatus – 

sapinho-da-bromélia  

(23K 347290 m E/7365526 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-3 – Dendropsophus minutus – 

pererequinha-ampulheta  

(23K 351111 m E/7361339 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-4 – Ischnocnema guentheri –  

rãzinha-de-folhiço  

(23K 351193 m E/7361372 m S) 
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Foto IX.2.2.4-5 – Physalaemus bokermanni – rãzinha-

de-folhiço (23K 349621 m E/7364444 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-6 – Physalaemus cuvieri – rã-cachorro 

(23K 349596 m E/7364691 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-7 – Rhinella ictérica – sapo cururu (23K 

351024 m E/7360110 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-8 – Hylodes asper – rã-de-corredeira 

(23k 352248 m E/7360778 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-9 – Cycloramphus dubius – rãzinha-de-

corredeira (23K 352248 m E/7360778 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-10 – Desova de Hypsiboas faber - rã-

martelo (23K 351395 m E/7361365 m S) 
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Foto IX.2.2.4-11 – Thoropa taophora – rã-do-costão 

(23K 352248 m E/7360778 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-12 – Chironius bicarinatus – cobra-cipó 

(23K 351602 m E/7359937 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-13 – Pegada de Cerdocyon thous – 

cachorro-do-mato (23K 351142 m E/7361349  

m S) 

 

Foto IX.2.2.4-14 – Fezes de Hydrochoerus 

hydrochaeris – capivara (23K 347230 m E/7365932  

m S) 

 

Foto IX.2.2.4-15 – Pegada de Leopardus pardalis - 

jaguatirica (23K 351792 m E/7361548 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-16 – Pegada de Mazama gouazoubira – 

veado-catingueiro (23K 350363 m E/7361681 m S) 
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Foto IX.2.2.4-17 – Pegada de Tapirus terrestris - anta 

(23K 350192 m E/7361580 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-18 – Didelphis aurita - gambá (23K 

352169 m E/7360187 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-19 – Philander frenatus – cuíca-de-

quatro-olhos (23K 352169 m E/7360187 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-20 – Leopardus gutullus – gato-do-mato-

pequeno (23K 350233 m E/7361833 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-21 – Cathartes burrovianus – urubu-de-

cabeça-amarela (23K 351429 m E/7361369 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-22 – Elanoides forficatus – gavião-

tesoura (23K 349648 m E/7364346 m S) 
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Foto IX.2.2.4-23 – Myrmoderus squamosus – papa-

formiga-de-grota (23K 347224 m E/7365589 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-24 – Trogon surrucura – surucuá-

variado (23K 351324 m E/7359796 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-25 – Xenops minutus – bico-virado-

miúdo (23K 347819 m E/7365407 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-26 – Trogon rufus – surucuá-dourado 

(23K 

 

Foto IX.2.2.4-27 – Piculus aurulentus – pica-pai-

dourado (23K 

 

Foto IX.2.2.4-28 – Carpornis cucullata - corocoxó 

(23K 349581 m E/7364673 m S) 
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Foto IX.2.2.4-29 – Attila rufus – capitão-de-saíra (23K 

349581 m E/7364673 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-30 – Geothlypis aequinoctialis – pia-

cobra (23K 349614 m E/7364478 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-31 – Cacicus chrysopterus - japuíra 

(23K 349770 m E/7364038 mS) 

 

Foto IX.2.2.4-32 – Cyclarhis gujanensis – pitiguari 

(23K 349614 m E/7364478 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-33 – Tangara desmaresti – saíra-lagarta 

(23K 349770 m E/7364038 mS) 

 

Foto IX.2.2.4-34 – Bubulcus íbis – garça-vaqueira 

(23K 349673 m E/7364344 m S) 
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Foto IX.2.2.4-35 – Batara cinerea - matracão (23K 

350773 m E/7361453 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-36 – Vanellus chilensis – quero-quero 

(23K 350863 m E/7361426 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-37 – Lanio cristatus – tiê-galo (23K 

351618 m E/7359899 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-38 – Piculus flavigula – pica-pau-

bufador (23K 352114 m E/7360491 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-39 – Coccyzus euleri -  papa-lagarta-de-

euler (23K 351214 m E/7359935 m S) 

 

Foto IX.2.2.4-40 – Stephanophorus diadematus – 

sanhaço-frade (23K 350680 m E/7361077 m S) 

 

IX.2.3 BIOTA AQUÁTICA 

O reservatório do Rio das Pedras, integrante da bacia hidrográfica do Alto Tietê, situa-se a 
Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, estando limitada, a oeste, pela bacia 
hidrográfica do Guarapiranga e, ao sul, pela Serra do Mar. Dentro da mesma bacia, a represa 
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Billings notabiliza-se por possuir ictiofauna importante para a população regional, sendo a 
pesca artesanal uma das mais antigas e principais atividades desenvolvidas no reservatório 
(CASTRO et al., 2009). No entanto, os problemas ambientais recorrentes do alto adensamento 
populacional adjacente ao reservatório, somado à introdução de espécies exóticas, influi 
diretamente no equilíbrio do ecossistema (SMA, 2010), o qual pode ser prejudicial a muitas 
espécies nativas e sensíveis às alterações ambientais.  

Os ecossistemas aquáticos são coletores naturais das paisagens, refletindo o uso e ocupação 
do solo de sua respectiva bacia de drenagem (GOULART; CALLISTO, 2003). Os organismos 
vivos que habitam tais ecossistemas apresentam adaptações evolutivas a determinadas 
condições ambientais e limites de tolerância a diferentes alterações das mesmas (ALBA-
TERCEDOR, 1996; GOULART; CALLISTO, 2003). Desta forma, o estudo de comunidades 
íctias constitui uma importante ferramenta na análise de impactos ambientais, pois podem 
indicar o nível de alteração na qualidade das águas de acordo com o grau de plasticidade 
fenotípica de cada grupo (FREITAS; SIQUEIRA-SOUZA, 2009). 

O presente item visa diagnosticar a ictiofauna do Reservatório Rio das Pedras, o qual recebe 
as águas revertidas do reservatório Billings nas áreas de influência do empreendimento, assim 
como a formação de um banco de dados que englobe as características biológicas, ecológicas 
e estruturais da comunidade íctia diagnosticada. Por meio das informações coletadas em 
campo e através da compilação dos dados secundários, poderão ser previstas as possíveis 
consequências da implantação do empreendimento, permitindo também o desenvolvimento de 
medidas mitigadoras para possibilitar a manutenção das espécies da comunidade íctia das 
áreas de influência do empreendimento.  

IX.2.3.1 INSERÇÃO REGIONAL 

O território do município de São Bernardo do Campo, o qual se insere o empreendimento em 
questão, ocupa uma área de aproximadamente 409,5 km2 (IBGE, 2017) e está localizado na 
porção sudeste do estado de São Paulo, em uma área de domínio do bioma Mata Atlântica. 
Sua localização engloba parcialmente o Reservatório Billings, cujo espelho d´água possui 
10.814,20 hectares, equivalente a 18% da área total de sua bacia hidrográfica.  

Na UGRHI influenciada pelo empreendimento, conforme listas do SinBiota, do MZUSP e de 
trabalhos da área (BRITSKI, 1972; ROCHA; PEREIRA; PADUA, 1985; MACHADO; 
DRUMMOND; PAGLIA, 2008; MATTOX, 2008) foram registradas 50 espécies, entre elas estão: 
canivete (Apareiodon affinis), traíra (Hoplias malabaricus), cascudo (Hypostomus margaritifer), 
bagre (Rhamdia quelen), turvira (Gymnotus carapo), carpa (Cyprinus carpio), cará (Geophagus 
brasiliensis) e a tilápia (Tilapia rendalli). 

Segundo o levantamento de ictiofauna realizado em 2012 durante o diagnóstico para o Estudo 
de Impacto Ambiental no duto reforço RETAP, foi identificado, tanto por amostragem quanto de 
forma indireta (visualização e entrevistas), um total de 25 espécies. No levantamento não foram 
encontradas espécies ameaçadas, decorrente de um ambiente alterado. Essas alterações 
estão ligadas a colonização de espécies generalistas e a dominância de espécies oportunistas, 
como o cará (Geophagus brasiliensis). O Quadro IX.2.3.1-1 apresenta uma lista com as 
espécies de peixes com potencial de ocorrência para a região, baseada no citado diagnóstico 
EIA do Reforço RETAP.  
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Quadro IX.2.3.1-1 – Lista de espécies da ictiofauna de provável ocorrência nas áreas de influência do 

empreendimento. Lista das espécies de Ictiofauna apresentada no estudo de impacto ambiental do duto 

Reforço RETAP 

Espécie Nome comum Origem Amostrada Entrevista 
Grau de ameaça 

MMA SP 

Apareiodon affinis Canivete N X 
   

Steindachnerina insculpta Saguirú N X 
   

Prochilodus lineatus Corimbatá N 
 

X 
  

Leporinus sp. Piau N 
 

X 
  

Astyanax fasciatus Lambarí N X 
   

Serrapinnus sp. Lambarí N X 
   

Hyphessobrycon eches Lambarí N 
 

X 
  

Oligosarcus paranensis Lambarí N 
 

X 
  

Brycon hilarii Piraputanga EX 
 

X 
  

Hoplias malabaricus Traíra N X 
   

Hoplosternum littorale Caborja N 
 

X 
  

Hypostomus ancistroides Cascudo N 
 

X 
  

Pimelodella sp. Bagrinho N 
 

X 
  

Rhamdia quelen Bagre N X 
   

Pimelodus maculatus Mandi N 
 

X 
  

Pinirampus pirinampu Barbado EX 
 

X 
  

Clarias gariepinus Bagre africano EX 
 

X 
  

Gymnotus sp. Tuvira N 
 

X 
  

Phallocerus caudimaculatus Guarú N X 
   

Poecilia reticulata Guarú N 
 

X 
  

Cyprinus carpio Carpa EX X 
   

Symbranchus marmoratus Muçum N 
 

X 
  

Geophagus brasiliensis Cará N X 
   

Oreochromis niloticus Tilapia EX X 
   

Tilapia rendalli Tilapia EX X 
   

Legenda: N – nativas; EX – exóticas. SP 2014 – Decreto Estadual nº 60.133/2014; MMA 2014 – Ministério do Meio Ambiente 

Portaria nº 444/2014. 

IX.2.3.2 MÉTODO DE TRABALHO 

A primeira campanha de amostragem da ictiofauna na área de influência do empreendimento 
Comgás foi realizada durante a estação seca no período de 16 a 19 de outubro e na estação 
chuvosa, do dia 20 a 23 de novembro de 2018, ou seja, três dias efetivos em cada campanha. 
A localização dos pontos amostrados e a metodologia utilizada estão descritos a seguir. 
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IX.2.3.2.1 Local de Amostragem 

Em função das características das atividades a serem desenvolvidas e dos seus eventuais 
impactos diretos, definiu-se para a Área de Influência Direta do empreendimento um buffer de 
500 metros a partir do traçado do gasoduto que engloba parcialmente o Reservatório das 
Pedras, o qual recebe as águas provenientes do Reservatório Billings através de um canal de 
ligação. Para a coleta de dados da ictiofauna foram selecionados 3 pontos de amostragem na 
AID do empreendimento (Figura IX.2.3.2.1-1). 

Figura IX.2.3.2.1-1 – Imagem aérea com a localização dos pontos de amostragem da ictiofauna 

 
Fonte: GoogleEarth (imagem set/2017). 
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As imagens abaixo trazem a caracterização visual dos pontos amostrados. 

Figura IX.2.3.2.1-2 – Vista do ponto P1 

 
 

Foto IX.2.3.2.1-1 – Vista do ponto P1 – Tributário que 

corre ao lado da rodovia. Ponto de montagem dos 

covos 

 

Foto IX.2.3.2.1-2 – Vista geral do Ponto P1. Local de 

montagem de rede e coleta com  

tarrafa. 
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Figura IX.2.3.2.1-3 – Vista do ponto P2 

 

Foto IX.2.3.2.1-3 – Vista do ponto P2, próximo à 

ponte. Amostragem com rede, tarrafa e covo 

 

Foto IX.2.3.2.1-4 – Outro ângulo de visão do ponto 

P2. Amostragem com rede, tarrafa e covo. 
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Figura IX.2.3.2.1-4 – Vista do ponto P3 

 

Foto IX.2.3.2.1-5 – Vista do ponto P3. Ponto de 

montagem dos covos, rede e tarrafa 

 

Foto IX.2.3.2.1-6 – Outro ângulo de visão do ponto 

P3. Amostragem com rede, tarrafa e covo 
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Tabela IX.2.3.2.1-1 – Coordenadas UTM dos pontos amostrados no estudo da ictiofauna durante a primeira e 

segunda campanha 

Pontos de amostragem 
Coordenadas UTM (23K) - SIRGAS2000 

Longitude Latitude 

P1 349706.88 m E 7364156.92 m S 

P2 350265.58 m E 7362610.13 m S 

P3 350635.73 m E 7360816.00 m S 

IX.2.3.2.1.1 Métodos de Amostragem 

Para amostragem da ictiofauna foram empregados os seguintes artefatos de pesca e 
procedimentos: 

A. REDES DE EMALHAR 

Cada conjunto de redes de espera simples foi composto por diferentes malhas (30, 40, 60, 80, 
100 e 120 mm) com 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, instaladas com auxílio de 
embarcação (Foto IX.2.3.2.1.1-1). As redes permaneceram instaladas por um período de 
12horas/ponto, sendo instaladas ao anoitecer (18h) e retiradas na manhã seguinte (6h), 
totalizando 36 horas de exposição (três noites). Nas estações de amostragem foram instaladas 
três baterias de redes de igual dimensão. O esforço (m2 de redes) foi padronizado, de modo a 
permitir comparações durante o estudo e futuramente. 

Foto IX.2.3.2.1.1-1 – Método de redes de emalhar 

utilizado no estudo da ictiofauna com o auxílio de 

embarcação 

 
B. PUÇÁ 

Foi utilizado na amostragem junto a vegetação ripária e para os pequenos corpos d´água, ou 
nos locais onde a entrada na água era inviável. A amostragem foi diurna, sendo realizada 7 
lances de puçá ao longo da margem, aproximadamente 30 minutos/ponto/dia para esta 
metodologia.  
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Foto IX.2.3.2.1.1-2 – Método de captura com puçá 

 
 

C. COVO 

Durante o período diurno foi utilizada peneira de 70 cm de diâmetro, aplicada até a 
profundidade de aproximadamente 1,5 metros em meio ao corpo d’água e nas vegetações 
ripárias. Foram utilizados três covos para cada ponto durante três dias. O covos ficaram 
amostrando durante seis horas/ponto.  

Foto IX.2.3.2.1.1-3 – Método de captura com covo, 

utilizada para captura de pequenos peixes junto à 

vegetação marginal dos corpos d’água com puçá 

 
 

Não foi necessária a marcação dos animais, visto que todos os indivíduos capturados foram 
soltos no mesmo local após o registro.  

IX.2.3.2.1.2 Análise dos dados 

Para a análise dos dados foram calculados índices ecológicos, como riqueza, abundância, 
abundância relativa, diversidade de Simpson, diversidade de Shannon e Equitabilidade. Além 
disso, a fim de inferir acerca de suficiência amostral, foi gerada uma curva de rarefação, 
randomizada 100 vezes, acompanhada de uma curva estimada de riqueza (Jackknife 1). 

Foram também expostos e discutidos aspectos relacionados a hábitos alimentares, origem e 
ocorrência das espécies registradas, além de informações com relação a espécies migratórias, 
de interesse econômico, ameaçadas de extinção e bioindicadoras. 

Página: 675



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-274 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

IX.2.3.3 RESULTADOS 

IX.2.3.3.1 Análises Quantitativas 

IX.2.3.3.1.1 Riqueza 

Foram capturados 198 indivíduos da ictiofauna pertencentes a três ordens, seis famílias e oito 
espécies (Gráfico IX.2.3.3.1.1-1). Deste total, temos para a primeira e segunda campanhas seis 
e oito espécies registradas respectivamente, com destaque a abundância (n=133) obtida 
durante a segunda campanha de amostragem (estação chuvosa). 

Gráfico IX.2.3.3.1.1-1 – Riqueza e abundância de espécies da ictiofauna registradas durante a primeira e 

segunda campanha de amostragem para as áreas de influência do empreendimento Comgás 

 

IX.2.3.3.2 Abundância 

Para o total de 65 espécies amostradas durante a primeira campanha (estação seca), as mais 
abundantes foram a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), com 31 indivíduos registrados; e o 
acará (Geophagus proximus), com 15 indivíduos registrados (Gráfico IX.2.3.3.2-1). Juntas 
estas duas espécies perfizeram 70,8% do total de registros para a primeira campanha de 
amostragem.  

Para a segunda campanha (estação chuvosa) temos o total de 8 espécies registradas, das 
quais as mais abundantes foram a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), com 49 indivíduos 
(36,8%) e o lambari-de-rabo-vermelho, com 25 indivíduos (18,8%). 

Cabe ressaltar que a tilápia-do-nilo (O. niloticus) foi a espécie mais registrada durante ambas 
as campanhas, perfazendo, no total, 80 indivíduos amostrados.  
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Gráfico IX.2.3.3.2-1 –  Abundância relativa de espécies da ictiofauna registradas nos cinco pontos 

amostrados durante o presente estudo 

 

IX.2.3.3.3 Diversidade 

Os cálculos de diversidade foram realizados através do software Past, utilizando Logarítimo 
Natural (base e), e os resultados de Índice de Shannon e Equitabilidade estão dispostos na 
Tabela IX.2.3.3.3-1 abaixo. 

Tabela IX.2.3.3.3-1 – Índices ecológicos calculados para a primeira e segunda campanha de amostragem do 

empreendimento Comgás 

Índices 1ª Campanha 2ª Campanha Soma Total 

Taxa_S 6 8 8 

Individuals 65 133 198 

Dominance_D 0.3098 0.2158 0.2382 

Simpson_1-D 0.6902 0.7842 0.7618 

Shannon_H 1.398 1.736 1.674 

Equitability_J 0.7804 0.8348 0.805 

 

Através das análises dos dados obtidos é possível observar que tanto a riqueza quanto a 
equitabilidade foram maiores durante a segunda campanha de amostragem (estação chuvosa). 
A amostragem na estação chuvosa foi favorecida pelas condições climáticas (Sol intenso) e 
temperatura da água por volta dos 26ºC, o que favorece a captura dos peixes. Os dados de 
riqueza observados podem ser resultado da sazonalidade. Ainda, cabe ressaltar que a 
abundância de algumas espécies em específico, como a tilápia-do-nilo (O. niloticus), pode ter 
contribuído para o declínio dos índices de diversidade, especialmente para a primeira 
campanha., cuja equitabilidade foi relativamente menor.  
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Gráfico IX.2.3.3.3-1 – Diversidade e Equitabilidade da ictiofauna registrada durante a primeira e segunda 

campanha de amostragem 

 

IX.2.3.3.4 Curva de Rarefação 

Para verificar a eficiência amostral, foi gerada uma curva do coletor randomizada 100 vezes 
com o número de espécies acumulado em relação ao esforço amostral, utilizando o programa 
estatístico Estimates Win 910.  

O esforço amostral considerado foi de 3 noites de exposição de redes de emalhar, 
concomitantemente com o puçá e covo, totalizando 36 horas por ponto/campanha, 
contabilizando o total de 216 horas de amostragem para as duas campanhas.  

A partir do Gráfico IX.2.3.3.4-1 pode-se observar que a curva do estimador Jackknife 
estabilizou, fato que pode estar relacionado ao baixo número de espécies registradas, 
indicando que a área não dispõe de alta diversidade que possa diferir com o aumento do 
esforço amostral. No entanto, apesar da ictiofauna da represa Billings sofrer grande influência 
decorrente do adensamento populacional próximo às suas águas, a compilação de dados 
secundários mostra que a região abriga uma comunidade íctia mais representativa, indicando 
que o aumento do esforço amostral e utilização de outras técnicas de captura poderá elevar a 
riqueza observada.  
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Gráfico IX.2.3.3.4-1 – Curva de acúmulo de riqueza observada e estimada referente ao total de espécies 

diagnosticadas no presente estudo 

 
 

No Quadro IX.2.3.3.4-1 temos as espécies registradas nos pontos de amostragem durante a 
primeira e segunda campanha, acompanhadas de seus nomes populares, categorias de 
ameaça, guilda alimentar; ocorrência; origem; habito; espécies bioindicadoras e de importância 
econômica. 
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Quadro IX.2.3.3.4-1 – Lista de espécies da ictiofauna diagnosticada durante a primeira e segunda campanhas de amostragem 

Táxon Nome Popular 

1
ª 

C
a
m

p
. 

2
ª 

C
a
m

p
. 

Categorias de Ameaça 

Guilda 

O
c
o

rr
ê
n

c
ia

 

Origem 

H
á
b

it
o

 

B
io

in
d

ic
a
d

o
r 

Im
p

o
rt

â
n

c
ia

 

E
c
o

n
ô

m
ic

a
 

SP 
(2014) 

MMA 
(2014) 

IUCN 
(2018) 

Ordem Characiformes 
            

Família Erythrinidae 
            

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) traíra X X 
   

piscívora nativa autóctone NM sim 
pequen

a 

Família Characidae 
            

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 
lambari-de-rabo-

vermelho 
X X 

   
onívora nativa autóctone NM sim sim 

Família Anostomidae 
            

Leporinus friderici (Bloch, 1794) piau três pintas X X 
   

onívora nativa autóctone SI não sim 

Ordem Siluriformes 
            

Família Heptapteridae 
            

Rhamdia quelen (Quoy; Gaimard, 1824) bagre, jundiá 
 

X 
   

Insetívora nativa autóctone NM sim não 

Família Callichthyidae 
            

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) camboja X X 
   

onívora nativa autóctone NM sim não 

Ordem Perciformes 
            

Família Cichlidae 
            

Crenicichla britskii Kullander, 1982 joaninha, boca-de-velha 
 

X 
   

insetívora nativa autóctone NM não não 

Geophagus brasiliensis (Quoy; Gaimard, 1824) acará X X 
   

onívora nativa autóctone NM não sim 

Oreochromis niloticus (Hasselquist, 1757) tilápia-do-nilo X X 
   

onívora piscicultura exótica SI sim sim 

Categoria de ameaça: SP 2014 – Decreto Estadual nº 60.133/2014; MMA 2014 – Ministério do Meio Ambiente Portaria nº 444/2014; IUCN - International Union for Conservation of Nature 

(Versão 2018.1). Hábito: SI-Sem Informação; NM-Não Migratório.   
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IX.2.3.3.5 Análises Ecológicas 

IX.2.3.3.5.1 Guilda Alimentar 

Para o total de espécies da ictiofauna levantada, foram registradas 3 categorias alimentares, a 
saber: onívora (83% na primeira campanha e 75% na segunda campanha), piscívora (17% na 
primeira campanha e 13% na segunda campanha) e insetívora (13% apenas na segunda 
campanha). Não foram registrados exemplares de peixes com hábitos detritívoros, lepidófagos, 
herbívoros, perifitívoros e invertívoros (Gráfico IX.2.3.3.5.1-1).  

Os peixes de hábito alimentar onívoro apresentam uma dieta variada, podendo consumir 
recursos tanto de origem animal quanto vegetal. Segundo Gomiero e Braga (2003), existem 
diversas variáveis que podem influenciar na preferência alimentar da espécie, como por 
exemplo, o ciclo das chuvas, a disponibilidade de alimentos no ambiente e as diferenças 
ontogenéticas. O piau-três-pintas (Leporinus friderici) é uma espécie onívora, de 
comportamento generalista e oportunista. Sua dieta pode englobar insetos, peixes e vegetais 
autóctones e alóctones, além de zooplâncton e larvas e pupas de dípteros. Durante uma 
análise de conteúdo estomacal de espécies do gênero Leporinus, Durães e colaboradores 
(2001) avaliaram que, dentre as espécies, o piau-três pintas (L. friderici) foi a única que incluiu 
em sua dieta uma quantidade expressiva de escamas, nadadeiras e carne de peixe. Para a 
guilda dos onívoros ainda foram registradas as seguintes espécies: o lambari-de-rabo-vermelho 
(Astyanax fasciatus); o camboja (Hoplosternum littorale), o acará (Geophagus brasiliensis), a 
tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) e o bagre (Rhamdia quelen). 

Os piscívoros são conhecidos por consumir outros peixes, mas também insetos e outros 
invertebrados, tanto aquáticos quanto terrestres, sendo considerados predadores generalistas. 
Para o presente estudo foi encontrada apenas uma espécie representativa desta categoria 
alimentar: a traíra (Hoplias malabaricus). Esta espécie possui preferência por áreas marginais e 
remansos dos rios, ficando oculta sob a vegetação marginal. É mais ativa durante o crepúsculo 
e no período noturno, quando explora o ambiente em busca de peixes. Cabe ressaltar que H. 
malabaricus apresenta variações ontogenéticas na dieta, sendo que indivíduos jovens 
consomem principalmente insetos e pequenos crustáceos, enquanto os adultos consomem 
quase que exclusivamente peixes. 

A maior parte dos itens consumidos pelas espécies que compõem o grupo dos insetívoros são 
as formas larvais e ninfas de insetos aquáticos. Estas espécies normalmente capturam estes 
alimentos junto ao substrato ou em raízes e plantas submersas. Este recurso alimentar é um 
importante elo entre as cadeias tróficas terrestres e aquáticas, dado que os insetos aquáticos 
são responsáveis pela ciclagem de nutrientes careados da zona ripária para o corpo d’água. 
Para o presente estudo foi registrada apenas uma espécie inclusa nesta categoria alimentar: a 
joaninha (Crenicichla britskii). Segundo Gibran e colaboradores (2001), C. britskii é um 
insetívoro generalista que se alimenta predominantemente de itens autóctones presentes na 
coluna d’água ou na superfície, enterrados ou sobre o substrato, ou ainda associados às 
macrófitas e restos vegetais submersos. 
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Gráfico IX.2.3.3.5.1-1 – Hábitos alimentares das espécies da ictiofauna durante a primeira e segunda 

campanha de amostragem 

 

IX.2.3.3.5.2 Espécies Autóctones, Alóctones e Exóticas 

As espécies diagnosticadas durante as campanhas de amostragem são de ocorrência comum 
às bacias do território nacional, sendo consideradas nativas e autóctones. 

Foi registrada a presença de uma espécie exótica: a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus). 
Esta espécie é originária do continente africano e foi introduzida no Brasil em 1971 para fins de 
aquicultura, sendo considerado um dos ciclídeos mais comuns em águas nacionais atualmente. 

IX.2.3.3.5.3 Espécies Bioindicadoras  

Dentre as espécies registradas nesta campanha, cinco podem ser consideradas 
bioindicadoras: a traíra (Hoplias malabaricus), o lambari-de-rabo-vermelho (Astyanax 
fasciatus), o bagre (Rhamdia quelen), o camboja (Hoplosternum littorale) e a tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus). Estas espécies são resistentes a diversos distúrbios, e sua presença 
em alta abundância costuma ser usada como indicadora de ambientes alterados.  

A traíra (H. malabaricus) é conhecida por ser bastante resistente à hipóxia, podendo ocupar 
ambientes aquáticos com baixo teor de oxigênio. Já a tilápia-do-nilo (O. niloticus) faz parte do 
grupo de ciclídeos endêmicos da África. Suas características positivas de aquicultura, como 
tolerância à água salobra, à alta temperatura, altas concentrações de amônia e baixo oxigênio, 
hábito alimentar onívoro e principalmente sua tolerância e resistência à qualidade pobre da 
água, fazem da tilápia um organismo adequado para avaliação de ambientes contaminados 
(BARRIGA-ROSA et al., 2004). 

IX.2.3.3.5.4 Espécies Migratórias  

Dentre as espécies diagnosticadas, apenas o piau três pintas (Leporinus friderici) é 
considerada uma espécie migradora de grandes distâncias nas bacias hidrográficas brasileiras. 
Esta espécie predomina em ambientes lóticos, realizando migração ascendente reprodutiva e 
migração descendente trófica (RÊGO et al., 2008). 
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Das espécies não migratórias, temos a traíra (H. malabaricus), o lambari-de-rabo-vermelho (A. 
fasciatus), o bagre (R. quelen), o Camboja (H. littorale), a joaninha (C. britskii) e o acará (G. 
brasiliensis). Não foram encontradas informações sobre o padrão migratório da espécie tilápia-
do-nilo (O. niloticus).  

Gráfico IX.2.3.3.5.4-1 – Migração das espécies da ictiofauna presente na primeira campanha de amostragem. 

Legenda: SI – Sem Informação; M – Migratório; MN – Não Migratório 

 

IX.2.3.3.5.5 Táxons de interesse para a conservação (espécies Ameaçadas, Endêmicas e 
Raras) 

As espécies ameaçadas foram avaliadas de acordo com a lista do São Paulo (Decreto nº 
60.133/2014), a lista nacional MMA (Portaria nº 444/2014) e a lista mundial IUCN (versão 
2017.3).  

Para o presente estudo não foram diagnosticadas espécies ameaçadas, raras ou endêmicas 
da ictiofauna.  

IX.2.3.3.5.6 Espécies de Importância Econômica 

A região na qual está o empreendimento possui 3 atividades importantes ligadas a ictiofauna: a 
pesca artesanal profissional, a pesca esportiva e a pesca de subsistência. A primeira 
movimenta um mercado local de restaurantes e pequenos mercados, a segunda é uma 
atividade bastante importante, dado que muitos turistas visitam a região todos os anos atrás de 
espécies nativas e introduzidas. A terceira não chega a ser uma atividade econômica, mas 
possui grande importância na região. 

Do total de espécies registradas, possuem importância econômica o lambari-de-rabo-vermelho 
(Astyanax fasciatus), o piau-três-pintas (Leporinus friderici), o acará (Geophagus brasiliensis) e 
a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus). Estas espécies são largamente consumidas e 
apreciadas pela sua carne, além de receberem destaque também para o turismo de pesca da 
região (Gráfico IX.2.3.3.5.6-1). 
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Gráfico IX.2.3.3.5.6-1 – Importância econômica da ictiofauna registrada no presente estudo 

 

Além dessas, outras espécies são potencialmente consumíveis, no caso da pesca de 
subsistência, apesar de não terem apelo no mercado. Destas, destaque para a traíra (Hoplias 
malabaricus), que obteve ocorrência em todos os pontos amostrados, exceto no ponto P2 
durante a primeira campanha.  

A seguir, da Foto IX.2.3.3.5.6-1 à Foto IX.2.3.3.5.6-8 temos o registro fotográfico de alguns 
representantes da comunidade íctia diagnosticada no presente estudo.  

Foto IX.2.3.3.5.6-1 – Lambari-de-rabo-vermelho 

(Astyanax fasciatus) 

 

Foto IX.2.3.3.5.6-2 – Joaninha (Crenicichla britskii). 
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Foto IX.2.3.3.5.6-3 – Acará (Geophagus brasiliensis) 

 

Foto IX.2.3.3.5.6-4 – Traíra (Hoplias malabaricus) 

 
  

Foto IX.2.3.3.5.6-5 – Camboja (Hoplosternum 

littorale) 

 

Foto IX.2.3.3.5.6-6 – Piau-três-pintas (Leporinus 

friderici) 

 
  

Foto IX.2.3.3.5.6-7 – Tilápia-do-nilo (Oreochromis 

niloticus) 

 

Foto IX.2.3.3.5.6-8 – Bagre (Rhamdia quelen) 

 

Página: 685



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-284 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

IX.2.3.3.5.7 Considerações Finais 

Para as campanhas realizadas na estação seca e chuvosa foram capturados 198 indivíduos 
pertencentes a 3 ordens, 6 famílias e 8 espécies.  

Dentre as espécies registradas, a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) foi introduzida no Brasil 
e se mostrou atraente a piscicultura. 

Entre as espécies bioindicadoras, a traíra (Hoplias malabaricus), o camboja (Hoplosternum 
littorale) são espécies resistentes a diversos distúrbios, e sua presença em alta abundância 
costuma ser usada como indicadora de ambientes alterados.  

Ainda entre as espécies registradas, duas são largamente consumidas tanto em restaurantes, 
quanto nas casas, provindas de pequenos mercados ou de pesca de subsistência. São elas: a 
tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) e o piau-três-pintas (Leporinus friderici). Estas espécies 
também estão entre os principais chamarizes do turismo de pesca da região. 

Nas campanhas (estação seca e chuvosa) não foram registradas espécies ameaçadas de 
extinção, raras, endêmicas ou exóticas. 

Finalizando, cabe ressaltar que análises mais conspícuas sobre a comunidade íctia presente 
na área de influencia do empreendimento só poderão ocorrer com o advento de campanhas de 
monitoramento (estação seca e chuvosa) após a Licença Prévia e durante Fase de 
Implantação (LI) e operação (LO), para que sejam obtidos dados comparáveis em diferentes 
estações do ano, onde os prováveis impactos do empreendimento na ictiofauna sejam 
minimizados. 

IX.2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Neste estudo foram consideradas todas as Unidades de Conservação (UCs) e respectivas 
zonas de amortecimento envolvidas pela área de influência do empreendimento. 

O objetivo do mesmo foi analisar impactos ambientais potenciais sobre áreas especialmente 
protegidas, tal como estabelece a Lei nº 9.985/00 e Resolução CONAMA nº 428/10. 

Define-se como unidade de conservação o “espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 

As UCs integradas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) dividem-se em 
dois grupos com características específicas, descritas a seguir: 

 Unidade de Proteção Integral - definida para manutenção dos ecossistemas livres de 
alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus 
atributos naturais. Integram este grupo: 

• Estação Ecológica – EE. 

• Reserva Biológica – REBIO. 

• Parque Nacional – PN e Parque Estadual – PE. 
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• Monumento Natural – MN. 

• Refúgio de Vida Silvestre - RVS. 

 Unidade de Uso Sustentável - área passível de exploração do ambiente de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável. Integram este grupo: 

• Área de Proteção Ambiental – APA. 

• Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE. 

• Floresta Nacional – FLONA. 

• Reserva Extrativista – RESEX. 

• Reserva de Fauna – RF. 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS. 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. 

De acordo com a Lei n° 9.985/00, Art. 2º, inciso XVIII, define-se como zona de amortecimento o 
entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas 
e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

O Art. 25 da referida lei preconiza que as unidades de conservação devem possuir Zona de 
Amortecimento, com exceção de Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPN) e que seus limites poderão ser definidos no ato de sua criação 
ou posteriormente, quando da elaboração do Plano de Manejo. 

Essa resolução determina que sejam concedidas licenças apenas mediante deferimento do 
órgão responsável pela administração dessas UCs. 

Cabe ressaltar que a Lei n° 9.985/00, em seu Art. 36, dispõe que, nesses casos, o 
licenciamento do empreendimento somente será concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração e a Unidade afetada deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação ambiental. A Instrução Normativa do Instituto Chico Mendes (ICMBio) nº 01/2009 
estabelece procedimentos para a autorização de licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimentos de significativo impacto ambiental. 

Para este estudo foram levantadas todas as UCs e/ou respectivas áreas de amortecimento 
localizadas dentro de um raio de 10 km a partir da ADA do empreendimento, respeitando o 
conteúdo proposto no termo de Referência. Levando em consideração a Resolução CONAMA 
428/10, todas as unidades de conservação presentes no raio de 10 km, foram avaliadas quanto 
a sua zona de amortecimento, quando não previstas em plano de manejo, foram consideradas 
um raio de 3km para cada UC, salvo APAs e RPPNs. 

A Figura IX.2.4-1 apresenta as Unidades de Conservação e suas respectivas zonas de 
amortecimento localizadas próximo ao empreendimento proposto.  
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O estudo apontou a existência de 2 Unidades de Conservação de Proteção Integral (Parque 
Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual Águas da Billings,) 2 Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável (RPPN Carbocloro, e APA Santos-Continente)  e 10 Unidades de 
Conservação que não se encaixam nas categorias do SNUC (Área de Proteção aos Recursos 
Mananciais da Billings – APRM-B, Parque Natural Municipal Cotia-Pará, Parque Natural 
Municipal Estoril Virgílio Simionato, Parque Natural Municipal do Pedroso, Jardim Botânico de 
Santos “Chico mendes”, Parque Ecológico Perequê, Parque Ecológico Caminho do Mar e 
Parque Municipal Anilinas, Conjunto das Serras do Mar e Paranapiacaba e a Reserva da 
Biosfera). Não foram identificadas terras indígenas dentro do perímetro estudado, porém as 
serras do mar e de Paranapiacaba são tombadas pelo CONDEPHAAT.  A descrição dessas 
áreas é feita a seguir: 

IX.2.4.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

IX.2.4.1.1 Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) 

A principal unidade de conservação do bioma Mata Atlântica na região de inserção do 
empreendimento, é o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Criado em 1977 pelo Decreto 
nº 10.251 de 31 de agosto, sua área foi expandida pelo decreto nº 55.572 de 22 de dezembro 
de 2010. 

O PESM é o maior parque do estado de São Paulo, com 315.000 ha, abrangendo 23 
municípios, com localização na região de maior desenvolvimento econômico do país. Sua 
gestão reveste-se de uma grande complexidade entre as unidades de conservação paulistas. 
Constitui um verdadeiro corredor ecológico, conectando os mais significativos remanescentes 
de Mata Atlântica do país, e é hoje um polo de concentração das atenções de toda comunidade 
científica, OSCIP’s (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), governos, empresas 
privadas e demais setores da sociedade. Toda essa atenção é em função da preocupação com 
a preservação da Mata Atlântica e da necessidade de aprofundamento dos conhecimentos 
sobre a fauna e a flora regionais. 

A região apresenta ainda características histórico-culturais valiosas, mantidas pelas 
comunidades tradicionais e também através de registros dos diversos momentos da ocupação 
humana na Serra do Mar. 

Em uma avaliação ecológica rápida, utilizada para caracterizar a biodiversidade do Parque, os 
especialistas registraram 373 espécies de aves, 111 espécies de mamíferos, sendo 22 
ameaçadas de extinção, principalmente os primatas. Das 1265 espécies de árvores e arbustos 
registradas, três são inéditas (I.F - Plano de Manejo, 2005/2006). Onde as espécies inéditas 
ainda se encontram em fase de identificação taxonômica por técnicos do Instituto Florestal/SP. 

Devido ao tamanho do PESM (315 mil ha) e com o objetivo de atender toda a sua extensão, o 
parque foi dividido em 08 núcleos: Caraguatatuba; Cunha-Indaiá; Curucutu; Itutinga-Pilões; 
Picinguaba; Santa Virgínia; São Sebastião e Pedro de Toledo, facilitando o acompanhamento e 
catálogo de espécies animais e vegetais e a sua fiscalização. 

O empreendimento pretendido estará inserido em área pertencente ao núcleo Itutinga-Pilões e 
o atravessa desde o limite na planície da Baixada Santista até o City Gate em São Bernardo do 
Campo. Este núcleo segundo Araújo (2009), é o que possui o maior índice de degradação e 
impacto ambiental, por conta das proximidades aos centros urbanos e complexos industriais de 
São Paulo e Cubatão. 

Página: 691



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. IX-290 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

IX.2.4.1.1.1 Núcleo Itutinga-Pilões 

 Área: Compreende uma área de aproximadamente 140 mil hectares, abrangendo os 
municípios de Cubatão, Bertioga, Mogi das Cruzes, Santos, Santo André, São Bernardo do 
Campo e Rio Grande da Serra, onde no memorial descritivo da área, consta o decreto de 
criação do Parque, delimitando a área compreendida. 

 Clima: O clima predominante na mesorregião metropolitana de São Paulo é o tropical 
úmido ou superúmido, sem a presença de estação seca, sendo a temperatura média do 
mês mais quente superior a 18ºC. O total das chuvas do mês mais seco é superior a 60 
mm, com precipitações maiores de março a agosto, ultrapassando o total de 1.500 mm 
anuais. Nos meses mais quentes (janeiro e fevereiro) a temperatura média é de 24 a 25ºC 
(MONTEIRO, 1973). 

 Flora: A vegetação que ocupa a região é composta por formações florestais nativas 
caracterizadas por Floresta Ombrófila Densa Montana e de Terras Baixas. Apresenta alta 
riqueza de espécies, das quais algumas são endêmicas, ameaçadas de extinção ou de 
ocorrência rara, como é o caso do palmito-juçara (Euterpe edulis). 

 Fauna: Apresenta uma fauna bem diversificada, com a ocorrência de muitos animais 
endêmicos do Bioma Mata Atlântica, como o Mono-carvoeiro e o gato maracajá, ambos 
ameaçados de extinção. O Parque também abriga outros animais de alta relevância para a 
fauna brasileira, onde se encaixam: tapiti, capivara, serelepe, cachorro do mato, tamanduá 
mirim, onça vermelha, onça pintada, anta e tucano do bico verde. 

IX.2.4.1.1.2 Plano de Manejo 

O Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar foi elaborado em 2005/2006, pelo 
Instituto Florestal e Instituto EkosBrasil, com recursos do Projeto de Preservação da Mata 
Atlântica, definindo e regulamentando o zoneamento do Parque, com destaque para as 
seguintes zonas, que concentram os maiores problemas e conflitos do seu território: 

 Zona de Ocupação Temporária: Zona ocupada por terceiros, sejam posseiros ou 
proprietários de áreas no interior do Parque. Neste caso, foram definidas regras básicas de 
uso temporário, objetivando viabilizar a coexistência entre a administração do parque e 
aqueles ocupantes que ainda não foram indenizados, nos casos pertinentes. 

 Zona Histórico-Cultural Antropológica: Criada pelo Instituto Florestal para contemplar as 
comunidades caiçaras e quilombolas que vivem há varias gerações na região de 
Picinguaba, em Ubatuba (menos de 0,05% da área total). Neste caso, a proposta é estudar 
a mudança de categoria de manejo ao invés de desocupar a área. Sendo assim, foram 
elaborados Planos de Uso Tradicional para os moradores considerados tradicionais que 
vivem no interior do Parque enquanto esta mudança não ocorre. 

 Zona de Uso Conflitante/Infraestrutura de Base: Nesta zona encontram-se as rodovias, 
ferrovias, dutos, linhas de transmissão, estações de captação e tratamento de água, 
barragens, antenas de radio, TV e celulares (0,73% da área total). Conforme o texto 
aprovado por unanimidade pelo CONSEMA, as concessionárias e operadoras destas 
estruturas devem, em curto prazo, controlar e monitorar as vias de acesso a todas elas, em 
caráter permanente, objetivando apoiar a proteção dos mananciais e da biodiversidade do 
Parque, realizada atualmente somente pelo Instituto Florestal e Policia Ambiental. Neste 
sentido, já foram iniciados entendimentos com a SABESP e PETROBRAS. 
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Foram definidas 11 áreas prioritárias de manejo (principalmente para regularização fundiária e 
ecoturismo), e propostas 54 bases de apoio à fiscalização e visitação das trilhas que percorrem 
e atravessam o parque, e que deverão ser implantadas por meio de parcerias. 

A regularização fundiária do Parque da Serra do Mar já está em desenvolvimento por meio do 
ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e da PGE-SP (Procuradoria Geral do 
Estado), com recursos de compensação financeira provenientes de obras de infraestrutura 
como a duplicação da Rodovia dos Imigrantes e a instalação de plantas e estruturas lineares 
da PETROBRAS. 

De acordo com o plano de manejo na planície costeira, trecho no qual o empreendimento se 
encontra fora da área do parque, o zoneamento é definido como mancha urbana, não 
apresentando zona de amortecimento. 

Por conta da divisão do Parque em núcleos distintos, necessitou-se a elaboração de um 
mosaico de situações diversas, caracterizadas em função do uso do solo e dos programas de 
manejo desenvolvidos ou potenciais, proporcionando a divisão do Parque em diversos estágios 
de regularização fundiária. 

A divisão das áreas foi necessária para a elaboração de um pacote de serviços fornecidos no 
interior do parque, onde engloba o conceito do Ecomercado de Turismo, que além de gerar 
emprego para a comunidade da região, possibilita a preservação e o uso racional dos recursos 
naturais do Parque. 

O plano de manejo visa também reduzir os impactos e problemas existentes no interior e ao 
redor do Parque, gerando a degradação do ecossistema. Os problemas mais comuns ocorrem 
nas áreas de maior contato com o meio urbano e industrial, sendo exatamente a área do 
núcleo Itutinga-Pilões, podendo-se citar: 

 Moradias em situação de risco. 

 Degradação ambiental e descaracterização cultural. 

 Pressão urbana. 

 Impacto de efluentes domésticos e industriais. 

 Extrativismo e a caça sistemática. 

 Exploração pesqueira excessiva e desordenada. 

 Turismo desordenado. 

 Desocupação do PESM, em Cubatão, por força de decisão judicial. 

O Projeto de Preservação da Mata Atlântica (parceria financeira entre o Banco KfW da 
República Federal da Alemanha e o Governo de São Paulo) está iniciando a implementação do 
Plano de Manejo com o Instituto Florestal por meio de uma coordenação técnica que objetiva 
integrar seus 8 núcleos e respectivos gestores, bem como estruturar seu Conselho Consultivo. 
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IX.2.4.1.2 Parque Estadual Águas da Billings 

A Região Metropolitana de São Paulo tem se beneficiado da Represa Billings para o 
abastecimento de água que contribui com aproximadamente 11% do total de água produzido 
pelo sistema de abastecimento público.  

A expansão urbana tem colocado muita pressão no entorno do reservatório que ainda abriga 
remanescentes em estagio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica com amostras 
de Palmito Jussara e outras espécies em extinção (Decreto nº 63.324 de 29 de março de 
2018). Considerando a necessidade de proteger estes remanescentes e a necessidade de 
ampliar o sistema de áreas verdes dos mananciais o Decreto nº 63.324 de 29 de março de 
2018 criou o Parque Estadual Águas da Billings sendo uma Unidade de Proteção Integral. A 
criação do parque também está vinculada a medidas de compensação ambiental relativas à 
construção do Rodoanel Mario Covas trecho sul. 

O Parque Estadual Águas da Billings está localizado no município de São Bernardo do Campo, 
ocupando uma área de 187,60 hectares. Em sua área existe uma estação de captação de 
água, responsável pelo abastecimento da região do ABC e parte de São Paulo. Sua gestão é 
de responsabilidade da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo (Fundação Florestal). 

A proposta aprovada pelo Consema prevê a criação de trilhas interpretativas um programa de 
educação ambiental, além de atendimento a instituições de ensino e visitas monitoradas 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). 

A delimitação da zona de amortecimento está condicionada a elaboração do Plano de Manejo. 
Para este estudo, portanto, está sendo considerado um raio de 3 km para zona de 
amortecimento. O empreendimento está a aproximadamente 5,1km do parque e a 2,1 km da 
zona de amortecimento. 

IX.2.4.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL 

IX.2.4.2.1 APA Santos Continente 

A Área de Proteção Ambiental Santos-Continente foi instituída pela Lei Complementar nº54 de 
9 de junho de 1992 e disciplinada pela Lei Complementar Municipal nº 729 de 11 de julho de 
2011. Trata-se de uma unidade de Uso Sustentável com 23.100 hectares. O City Gate de 
Cubatão, ponto mais próximo da APA, está localizado a aproximadamente 5,1 km da área de 
proteção (INSTITUTO PÓLIS, 2012). 

Ocupando aproximadamente 82,2% do território do município de Santos é um importante 
corredor biológico integrador dos ambientes costeiro estuarino e da Serra do Mar. Sua criação 
também é de suma importância para a proteção contra as principais ameaças que estes 
ecossistemas sofrem: mineração, expansão urbana e atividades portuárias. 

Em seu interior é possível encontrar ecossistemas associados a mangue e restinga e a floresta 
ombrófila densa formando um continuo com o Parque Estadual da Serra do Mar. A APA 
também protege importantes patrimônios culturais como ruínas de engenhos dos séculos 16 e 
17 e antigos quilombos. 

A APA não possui conselhos gestores nem plano de manejo e está sob os cuidados da 
Secretaria do meio Ambiente de Santos. O disciplinamento de sua ocupação está subordinado 
ao Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo (INSTITUTO PÓLIS, 2012). 
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IX.2.4.2.1.1 RPPN Carbocloro 

A RPPN Carbocloro foi instituída pela Portaria IBAMA nº145 em 1992. Ela possui 0,7 hectares 
e é a menor RPPN do estado de São Paulo. Apesar do tamanho tem grande relevância devido 
o contexto industrial no qual está inserida e as iniciativas de preservação que promove. A 
RPPN abriga viveiros de animais, aquários e vegetação nativa (UNIPAR, 2015) 

IX.2.4.3 OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS 

IX.2.4.3.1 Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Billings – (APRM-B) 

A Represa Billings é o maior reservatório de água da Região Metropolitana de São Paulo, 
ocupando um território de 58.280,32 ha, localizado na porção sudeste da Região Metropolitana 
de São Paulo, fazendo limite, com a Bacia Hidrográfica da Guarapiranga e Serra do Mar. 

A sua área de drenagem abrange integralmente os municípios de Rio Grande da Serra, 
Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo, sendo essencial 
para o abastecimento da população dos municípios adjacentes, sofrendo várias degradações e 
ocupações irregulares, próximas as margens da represa, o que causa grande impacto não só 
para a flora e fauna da região, como em toda a composição hidrológica da Bacia Hidrográfica 
da Represa Billings. 

Por este motivo, foi estabelecida a lei estadual nº 13.579, de 13 de julho de 2009, que define a 
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório 
Billings (APRM-B). Esta lei é uma consonância dos artigos 1° e 18 da Lei Estadual nº 9.866, de 
28 de novembro de 1997, que dita as diretrizes de proteção das áreas de mananciais do 
Estado de São Paulo, sendo mais abrangente em relação a território, porém pouco específica 
em relação a manejo e áreas de intervenções. 

A delimitação da APRM-B é de suma importância para a composição de projetos de 
recuperação ambiental de áreas verdes que sofreram e sofrem intervenções urbanas, que é o 
caso do núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual da Serra do Mar, sendo esta uma integrante 
da APRM-B, junto com a APA Municipal Bororé-Colônia e a APA Municipal Capivari - Monos. 

Segundo o artigo n° 28 da lei de 2009, o licenciamento de construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos, usos e atividades em APRM por qualquer órgão público 
estadual ou municipal dependerá de apresentação prévia de certidão do registro de imóvel que 
mencione a averbação das restrições estabelecidas nas leis específicas da APRM-B. 

Importante inovação da lei é a possibilidade de compensação ambiental nos casos em que a 
remoção é impossibilitada (art. 89), o que facilitará extraordinariamente a regularização 
fundiária da área, inclusive com reflexos no Registro de Imóveis, permitindo a formalização da 
propriedade para milhares de pessoas.  

O Empreendimento margeia o limite da APRM-B na altura da Estrada Xiboca, próximo a Vila 
Jurubatuba interferindo em trechos classificados como Sub Área de Conservação Ambiental e 
próximo ao City Gate Riacho Grande II do campo interfere em Sub Área de Ocupação de Baixa 
Densidade compatível com a atividade do empreendimento. 
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IX.2.4.3.1.1 Parque Natural Municipal – Estoril Virgílio Simionato 

Em 1953 a prefeitura municipal de São Bernardo do Campo fez um acordo com a empresa 
Light Company que possuía um terreno de 60 mil m² para a construção do Parque Estoril as 
margens da Represa Billings. 

Dentro do parque foi inaugurado em 1985 o Zoológico de São Bernardo do Campo ocupando 
uma área de 10 mil m². Em seus 30 anos de atividade os zoológico manteve em exposição 
animais silvestres representantes do bioma Mata Atlântica aproximando a população da fauna 
silvestre (IBGE, 2018). 

Em novembro de 2013 o Parque Estoril foi transformado em unidade de conservação tendo 
seu nome alterado para Parque Natural Municipal Estoril Virgílio Simionato. O Decreto de 
criação da unidade de conservação foi o nº 18.684 de 13 de novembro de 2013 e o enquadrou 
na categoria de Unidade de Proteção integral. A área atualizada do parque é de 372.359,45m², 
está localizado no distrito de Riacho Grande e contém fragmentos de Mata Atlântica. A 
responsabilidade de administrar o parque é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo (SDET) e segundo o decreto terá um prazo de 5 anos para a elaboração 
do Plano de Manejo. Para tanto, a zona de amortecimento foi considerado um raio de 3 km. 

Atualmente os visitantes contam com infraestrutura para atividade física e lazer ao ar livre além 
de estabelecimentos para alimentação. Além do zoológico o parque abriga a Escola Livre de 
Sustentabilidade, o viveiro escola e o museu de arte ao ar livre (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
2018). 

IX.2.4.3.1.2 Parque Natural Municipal do Pedroso - PNMP 

O Parque do Pedroso foi sendo constituído através de vários decretos de desapropriação a 
partir do decreto nº 73 de 1944 como área de captação de água. Em 1998 foi instituído como 
Parque Natural pela lei nº 7733 de 14 de outubro e finalmente foi definido como Unidade de 
Conservação de Proteção Integral pela lei nº 8586 de 2003. Atualmente a gestão do parque é 
de responsabilidade da Semasa (SEMASA, 2016). 

O Parque Natural Municipal do Pedroso ocupa uma área de 8.150,725m² no município de 
Santo André fazendo divisa com São Bernardo do Campo e Mauá próximo ao Reservatório 
Billings. 

O parque está inserido na APRM-B e fornece 5% da água tratada para o município e tem 
potencial para chegar a 25% nos próximos anos.  Seu território é principalmente coberto por 
áreas de florestas em diversos níveis de conservação, predominando o estágio secundário 
médio da Floresta Ombrófila Densa Montana Atlântica (SEMASA, 2016). 

O PNMP tem grande importância ecológica para a avifauna, pois forma um maciço florestal 
ligando fragmentos até o PE da Serra do Mar. Durante o levantamento de fauna para o plano 
de manejo foram identificadas 104 espécies de aves pertencentes a 34 famílias. 

O levantamento de mastofauna indicou a presença de apenas 13 espécies. O plano de manejo 
atribui este valor baixo a pressões que o parque sofre como caça. O levantamento também 
indicou a presença de 6 espécies de répteis e 15 de anfíbios. 

A Semasa organiza visitas monitoradas para grupos organizados no PNMP com foco em 
educação ambiental. Como infraestrutura para os visitantes o parque oferece jardim japonês, 
banheiros e vestiários, quadras de lazer, playgrounds, churrasqueiras, ciclovia, e 
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estacionamento externo. De 1982 a 1992 funcionou no parque um teleférico de três torres 
criado pelo arquiteto Ruy Ohtake (SEMASA, 2016). 

Segundo o zoneamento do parque a zona de amortecimento é dividida em duas classes. A 
classe 1 se estende ao sul da área do parque até a margem oposta do Reservatório Billings. A 
classe 2 segue as orientações da legislação federal com adaptações negociadas com gestores 
ambientais de São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires uma vez que a zona de 
amortecimento extrapola o limite do município. 

A classe 1 define diretrizes para novos empreendimentos e visando a compatibilidade com os 
objetivos da Unidade de Conservação. 

A classe 2 visa promover a permeabilidade do solo e estimular a criação de novas unidades de 
conservação. 

O raio de 10 km analisado para identificação de unidades de conservação abrange a zona de 
amortecimento na região sul e parte da área do PNMP. 

IX.2.4.3.1.3 Parque Natural Municipal Cotia Pará 

Criado pelo Decreto Municipal nº 4.962 de 4 de maio de 1987 o Parque Municipal Cotia-Para 
está localizado às Margens da Via Anchieta entre os quilômetros 55 e 56 a aproximadamente 
3km do empreendimento. O instrumento de compensação ambiental firmado entre a Prefeitura 
e a Usiminas alterou o enquadramento do parque para a categoria “Parque Natural” (CPEA, 
2012). 

O parque, de 840 mil metros quadrados, apresenta alguns fragmentos de vegetação nativa 
como manguezal, restinga e floresta de encosta. Além dos aspectos bióticos o parque preserva 
dois sambaquis sendo o de 20m de altura considerado o terceiro maior sambaqui do mundo.  

Atualmente o parque e utilizado para atividades de educação ambiental, pesquisa e atividades 
de lazer como caminhadas em trilhas, contemplação da natureza e visitação do Mirante do 
cristo e zoológico (CPEA, 2012). 

Atualmente o parque está sob a administração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Cubatão e teve seu plano de manejo elaborado em 2012 em colaboração com técnicos da 
administração pública a Consultoria paulista de Estudos Ambientais (CPEA) e a Usiminas 
(CPEA, 2012). 

De acordo com o plano de manejo a zona de amortecimento se estende apenas no lado sul e 
oeste do parque. Os lados norte e leste que apresentam contato direto com área urbanizada 
não apresentam zona de amortecimento.  

IX.2.4.3.1.4 Parque Ecológico Caminho do Mar 

O Parque Ecológico Caminho do Mar foi criado em 1992 pelo Decreto Municipal nº 6.563 no dia 
22 de maio com o objetivo de preservar os processos ecológicos essenciais bem como o 
Patrimônio Histórico e amenizar conflitos entre área urbana e natural. O parque compreende 
uma faixa de 50 m de cada lado do eixo da estrada “Caminho do Mar” – SP – 148 em toda a 
sua extensão até o limite do município de Cubatão. O Empreendimento percorre quase 1 km 
dentro da área deste parque acompanhando a estrada. Neste caso também a zona de 
amortecimento foi considerada um raio de 3 km. 
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IX.2.4.3.1.5 Parque Ecológico Perequê 

O Parque Ecológico do Perequê foi criado pela Lei Municipal nº 1.842 de 1990 com uma área 
de 168,59 hectares e vegetação nativa da Mata Atlântica em diversos níveis de conservação. 
Em 1992 o parque foi caracterizado como área de preservação permanente pelo decreto 
municipal nº 6.563 de 22 de maio. O empreendimento está a aproximadamente 1,5 km do 
parque. O ponto mais próximo é o City Gate de Cubatão e encontra-se dentro da zona de 
amortecimento que é definida pelo plano de manejo como um raio de 1 km. 

Segundo o Plano de Manejo, revisado em 2015, a vegetação pertence ao domínio da Floresta 
Ombrófila Densa. No interior da floresta é comum encontrar Palmito-juçara Euterpe edulis, 
palmeiras arbustivas (e.g. Geonoma spp.) e samambaias arborescentes. As famílias botânicas 
mais abundantes são Myrtaceae, Lauraceae, Fabaceae e Melastomataceae. 

A somatória de dados de campo e secundários resultou na identificação de 183 espécies 
animais. Entre elas pelo menos uma era uma ave ameaçada de extinção e 26 endêmicas de 
Mata Atlântica (CUBATÃO, 2015). 

O local é bem procurado pelos habitantes de Cubatão para lazer e aos finais de semana o 
parque chega a receber cinco mil visitantes (CUBATÃO, 2018). 

IX.2.4.3.1.6 Parque Municipal Anilinas 

A aproximadamente 1,7 km do empreendimento o Parque Anilinas é um espaço público de 
lazer com playground, cinema e instalações para visitação e prática de esporte. Foi inaugurado 
em 1979 após a desativação da Fábrica Anilinas em um terreno de 54 mil m² (NOVO MILÊNIO, 
2011). Na ausência de plano de manejo a zona de amortecimento do parque foi considerada 
um raio de 3 km. 

IX.2.4.3.1.7 Jardim Botânico de Santos “Chico Mendes” 

O Jardim Botânico começou a ser formado como Horto Municipal em 1925 ao lado da Santa 
Casa de Santos para cultivo de mudas pelos jardineiros da prefeitura. Em 1973 o cultivo 
passou para o terreno atual localizado no bairro Bom Retiro, Rua João Fracarolli. A área foi 
transformada em Jardim Botânico em 1994 e passou a acolher programas de conservação de 
espécies, principalmente das nativas de Mata Atlântica (TURISMO SANTOS, 2018). 

O Jardim botânico ocupa uma área de 90 mil m² com um acervo vivo de mais de 300 espécies 
divididas em 20 coleções. As espécies catalogadas representam exemplares da Amazônia, 
Mata Atlântica, árvores de madeira de lei, palmeiras e espécies em extinção (TURISMO 
SANTOS, 2018). 

Além do acervo, o local possui playground, mesas, bancos, lagos e alamedas asfaltadas com 
marcações para práticas esportivas. 

O Jardim Botânico de Santos está bem afastado do empreendimento, a aproximadamente 
9,2km, já fora da AII de Meio Socioeconômico. 

IX.2.4.3.1.8 Conjunto das Serras do Mar e Paranapiacaba 

O perímetro tombado da Serra do Mar e de Paranapiacaba está localizado entre as 
coordenadas geográficas 4845 e 4400 longitude Oeste e 2315′ e 2500′ latitude Sul, 
incorporando 46 municípios. As serras são tombadas pelo CONDEPHAAT na categoria “área 
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natural ou Sítio paisagístico”. Essas serras são notáveis por seu valor geológico, 
geomorfológico, hidrológico e paisagístico. Outras características ressaltadas pelo 
CONDEPHAAT (CONDEPHAAT) são suas funções reguladoras ambientais da área litorânea e 
do Planalto Atlântico. A área total tombada corresponde a 1.208.810 ha e contém um dos 
últimos remanescentes de cobertura florestal original do Estado de São Paulo que exerce 
função essencial na estabilidade das vertentes. A Serra do Mar e de Paranapiacaba foi 
tombada pela Resolução n°40 de 06/06/1985 e está registrada no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: inscrição nº 16, p. 305, 08/09/1986.  

IX.2.4.3.1.9 Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo 

A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde (RBCV) foi criada em 1993 em consequência de um 
movimento cívico que, desde finais dos anos 80 reivindica por um sistema de gestão 
participativo e integração das estratégias de conservação dos recursos naturais em torno de 
uma das maiores metrópoles do mundo. 

A reserva se objetiva em, proteger os mananciais que abastecem a cidade, as cabeceiras e 
afluentes dos rios que cortam a área urbana, de fragmentos de Mata Atlântica, que abriga 
grande biodiversidade de espécies da flora e fauna de São Paulo e fornecer diversos serviços, 
incluindo: o turismo, lazer, qualidade estética e a elaboração de fitoterápicos. 

O órgão responsável pela RBCV é o Instituto Florestal (IF) de São Paulo - SP, que elaborou um 
Plano de Ação em junho de 2006, definindo o zoneamento das áreas verdes que integram o 
RBCV. 

Em 2008, foi acordado com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
(RBMA) de que ambas as Reservas constituiriam um único projeto a ser encaminhado às 
autoridades especializadas para a análise. A RBMA foi criada com o objetivo de proteger os 
fragmentos de Mata Atlântica existente no Brasil. Com a criação do RBCV, as áreas de ambas 
as reservas, acabaram se sobrepondo, fazendo com que o Comitê Brasileiro MaB (Man and 
Biosphere - O Homem e a Biosfera) e a Secretária, advogassem o arranjo institucional capaz 
de acomodar esses dois movimentos legítimos inovadores, mantendo ambas identidades. 

Definindo que a RBCV da Cidade de São Paulo, seria parte integrante da RBMA, mas 
articulada e com sistemas de gestão autônomos. O zoneamento inicial classificava várias áreas 
protegidas, em diferentes categorias de manejo onde foram criadas no território da Reserva da 
Biosfera. 

Áreas protegidas como parques estaduais e/ou parques naturais municipais das cidades eram 
imediatamente classificados como zonas núcleo. Outras como Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs), por intermédio da proteção jurídica, foram automaticamente consideradas zonas-
tampão (amortecimento). Essa classificação tem sido utilizada desde a nomeação da RBCV e 
mantém-se inalterada conceitualmente. Além disso, várias áreas são mantidas na revisão do 
zoneamento original. Os conceitos de zoneamento se dividem em: 

 Zonas Núcleo 

• São zonas que integram áreas de Proteção Integral (Parques federais, estaduais e 
municipais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais, refúgios de 
vida silvestre e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN) e Zonas de 
Vida Silvestre das Áreas de Proteção Ambiental – APAs definidas em seu zoneamento. 
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 Zonas de Amortecimento e Conectividade 

• São zonas formadas por Áreas de Proteção Ambiental – APAs (estaduais e municipais), 
Áreas de Proteção aos Mananciais (APM), Rede de parques e áreas verdes dos 
municípios de São Paulo e Santo André, Florestas Maduras, Corredor ecológico e de 
biodiversidade. 

 - Zonas de Transição e Cooperação 

• São as áreas restantes, com exceção das grandes manchas urbanas. De acordo com a 
Figura IX.2.4-1 o empreendimento está inserido nas zonas de amortecimento e 
conectividade, bem como a zona núcleo.  
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Figura IX.2.4.3.1.9-1 – Reserva da biosfera com localização do Empreendimento 
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IX.2.4.3.1.10 Programa Biota FAPESP 

Segundo a Resolução CONAMA nº 009 de 24/10/96 corredor ecológico é uma “faixa de 
cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e 
avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna 
residente nos remanescentes”. 

Ainda de acordo com esta Resolução, as matas ciliares que acompanham rios e córregos 
devem ser também consideradas como Corredores Ecológicos. Constituem-se ainda como 
corredores “as faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de 
remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação 
permanente”, e que a largura dos corredores deve ser fixada previamente em, no mínimo, 10% 
do seu comprimento total, sendo 100m a largura mínima.  

O SNUC, através de sua Lei de criação (Lei n° 9.985/00), aborda a questão dos corredores 
ecológicos sob o foco de conservação das áreas protegidas, sendo “Porções de ecossistemas 
naturais ou seminaturais, ligando Unidades de Conservação, que possibilitam entre elas o fluxo 
de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 
áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam, para sua 
sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 

Em um sentido mais geral, os corredores ecológicos são porções de vegetação que ligam dois 
fragmentos que se encontravam isoladas, facilitando, assim, o trânsito da fauna e continuidade 
de troca de material genético entre a flora. 

Um dos projetos elaborados pelo Programa Biota FAPESP refere-se justamente às áreas 
prioritárias para criação de corredores ecológicos. Este estudo foi baseado na informação de 
oito grupos de trabalho reunindo informações relevantes sobre a fauna e a flora do estado de 
São Paulo. A escala, através destas informações varia de 1 a 8, sendo 8 as áreas 
consideradas como mais prioritárias para se reestabelecer a conectividade entre os 
remanescentes existentes. 

O resultado deste projeto foi a elaboração de um mapa que define as áreas prioritárias para 
reestabelecimento da conectividade de fragmentos de vegetação do estado de São Paulo. 
Estes resultados serviram para embasar diversas resoluções da Secretaria de Meio Ambiente 
(SMA) de São Paulo, principalmente no que se refere ao norteamento de áreas prioritárias para 
receberem compensações ambientais como a Resolução SMA nº085 de 11 de dezembro de 
2008. 

Outro resultado do dos projetos elaborados pelo Programa Biota FAPESP foi o mapeamento 
de fragmentos florestais e sua indicação para se tornarem Unidades de Conservação. Os 
fragmentos foram classificados em 4 classes diferentes que variam o grau de indicação. 

A Figura IX.2.4.3.1.10-1 que ilustra trecho do mapa que compreende traçado do duto da 
Comgás inserido no mapa de incremento de conectividade.  
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O duto está inserido em áreas classificadas nas escalas 2 e 3, conforme figura acima.  

A escala 3, foi delimitada nas áreas de vegetação nativa e inserida no Parque Estadual Serra 
do Mar, considerada como importância moderada de incremento de conectividade, portanto 
possuindo a relevância no que tange o fluxo gênico de flora e fauna. 

De acordo com a resolução SMA 086/2009 a supressão nas áreas classificadas na escala de 3 
a 5 acarreta a compensação equivalente a 2 vezes a área autorizada. Enquanto na escala 2 a 
compensação deverá atender apenas a legislação vigente. 

A Figura IX.2.4.3.1.10-2 ilustra o traçado do empreendimento sobre trecho do mapa com 
fragmentos indicados para criação de Unidades de Conservação. 

O empreendimento passa por fragmentos com indicação de 15-25% na ADA, na AID 15-25% e 
25-50% e na AII além dos mencionados anteriormente também fragmentos com indicação 50-
80%. 
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IX.2.4.3.1.11 Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira – PROBIO 

Entre os anos de 1997 2000 o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica Brasileira (PROBIO) organizou workshops e definiu áreas prioritárias para a 
conservação da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos, 
Zona Costeira e Marinha. Essas áreas foram ilustradas em um mapa. 

O Decreto n° 5.092, de 21 de maio de 2004 reconhece essas áreas e a Portaria nº126 de 27 de 
maio de 2004 as institui e define as classes de priorização como extremamente alta, muito alta 
e alta. A portaria também determina que as áreas devem sofrer revisão periodicamente em 
prazo não superior a 10 anos. 

Em 2006 a Deliberação CONABIO nº46 de 20 de dezembro aprova a atualização das áreas 
prioritárias. A Portaria nº9 de 24 de janeiro de 2007 reconhece a áreas atualizadas e reduz o 
prazo máximo de revisão de 10 para 5 anos, revogando a Portaria nº 126 de 2004. A portaria 
também acrescenta a classificação de importância biológica. As classes também são divididas 
em extremamente alta, muito alta e alta.  

Por fim, a portaria nº223 de 21 de junho de 2016 reconhece a segunda atualização das áreas 
prioritárias e revoga a Portaria nº9 de 2007. 

O Empreendimento está inserido na área prioritária MA – 703 – Baixada Santista conforme 
Figura IX.2.4.3.1.11-1 e é classificada como prioridade extremamente alta.  
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IX DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IX.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

O estudo aqui apresentado tem por base as diretrizes constantes no Termo de Referência no 
que tange à análise da ocupação humana no território potencialmente influenciado pelo 
empreendimento em foco. 

A Área de Influência Indireta (AII) desse estudo congrega os municípios de São Bernardo do 
Campo e Cubatão. A Área de Influência Direta (AID) é composta pelo município de Cubatão e 
pelo Distrito de Riacho Grande, no município de São Bernardo do Campo.  

IX.3.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Neste item serão elencados dados e imagens referentes aos municípios de Cubatão e São 
Bernardo do Campo e ao distrito de Riacho Grande no intuito de apresentar a caracterização 
do uso e ocupação do solo. 

A Figura IX.3.1.1-1, apresentada neste item, e o Desenho IX.2.1.2.2-1 – Uso e Ocupação do 
Solo da AID apresentado no capítulo do meio biótico, contêm as informações visuais que 
acompanham as informações escritas. Tratarão do histórico e da situação atual do uso e 
ocupação do solo dos municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão, do distrito de Riacho 
Grande e de áreas mais próximas à instalação do empreendimento.   

IX.3.1.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - AII 

O município de Cubatão está situado na porção central da zona costeira do Estado de São 
Paulo, no interior do estuário de Santos – São Vicente. Ali são encontradas três formações 
vegetais associadas às condições geológicas e geomorfológicas: mata atlântica sobre as 
encostas da Serra do Mar, vegetação de restinga sobre a estreita planície costeira e 
manguezais ligados aos processos estuarinos, já que sua sobrevivência depende do fluxo das 
marés (AFONSO, 2006). 

Cubatão teve sua origem como pouso das tropas que faziam o transporte de mercadorias e 
pessoas entre o porto de Santos e o planalto paulista. O crescimento de Cubatão adveio da 
posição estratégica que ocupava em relação ao caminho que subia a serra, ligando o litoral ao 
planalto, isto é, à vila de São Paulo. Tratava-se de parada obrigatória de comerciantes, de 
autoridades do Reino e de todos os viajantes que chegavam à região através dos rios e ali 
paravam antes de iniciar a árdua subida da Serra. Primeiro, pela antiga trilha dos tupiniquins e, 
depois, a partir do final do século XVIII, pela Calçada Lorena, pavimentada de pedras. No 
século XVII já havia sido criado o Porto Geral de Cubatão, com cobrança de taxas, aluguel de 
barcos e mulas, mantendo intensa movimentação comercial por mais de dois séculos. A seu 
lado, desenvolveu-se um povoado que passou a ser conhecido pelo nome de Cubatão. No 
século XX, a Calçada Lorena deixou de ser a única via pavimentada e ganhou a companhia 
primeiro do Caminho do Mar e, mais adiante, das rodovias Anchieta e Imigrantes. 

Com a inauguração da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 1866, que estabeleceu a primeira 
ligação férrea do planalto com o litoral, o porto de Cubatão perdeu movimento, levando a 
localidade à estagnação, e sua população a se dedicar à agricultura. Somente em 26 de 
outubro de 1922, o povoado tornou-se distrito do município de Santos e, em 24 de dezembro 
de 1948, obteve sua autonomia política. A instalação da Câmara e a posse do 1º prefeito de 
Cubatão ocorreram em 9 de abril do ano seguinte, data que se tornaria a do aniversário do 
município.  
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A partir da década de 50, com a instalação da Refinaria Presidente Bernardes e Cosipa, 
iniciou-se o processo de industrialização. A ausência de legislação específica e a falta de 
planejamento para instalação das indústrias resultou, ao longo dos anos, em sérios problemas 
ambientais que, a partir dos anos 80, despertaram a necessidade de medidas de controle e 
fiscalização. 

O cruzamento das rodovias que demandam os setores norte e sul do litoral, com as várias 
rodovias que levam ao planalto, bem como sua posição privilegiada entre a Grande São Paulo 
(mercado consumidor) e o porto de Santos (recebimento de matérias-primas e transporte de 
produtos) foi o motivo principal da escolha intencional do município de Cubatão como sede do 
parque industrial petrolífero, petroquímico e siderúrgico de porte nacional ali implantado a partir 
da década de 1950. Essa importante atividade econômica motivou processos migratórios 
intensos, na busca por emprego nas indústrias que ali se instalavam.  

A escolha locacional do parque industrial, correta do ponto de vista econômico e de oferta de 
infraestrutura, logo se mostrou complicada quanto às consequências das atividades industriais 
sobre o sistema natural (AFONSO, 2006). O padrão de circulação das águas no estuário 
dificulta a dispersão dos efluentes industriais lançados nos rios e os poluentes permanecem no 
sistema alterando a qualidade das águas e dos manguezais. Também os gases tóxicos 
resultantes dos processos industriais têm difícil dispersão devido à proximidade da Serra do 
Mar, que constitui importante barreira natural e estabelece condições limitadas de ventilação. 
Assim, a partir da década de 1980, começaram a surgir em Cubatão importantes problemas 
relacionados com a poluição, amplamente noticiados nos meios de comunicação. A localização 
do parque industrial nos escassos terrenos favoráveis à ocupação e as más condições de 
distribuição de renda, também foram indutores da invasão de áreas legalmente protegidas, 
como o Parque Estadual da Serra do Mar e parte dos manguezais existentes no município. 
Essas áreas invadidas expandem-se continuamente, sem implantação de redes de 
infraestrutura e com moradias precárias (AFONSO, 2006).  

Durante as décadas de 1970 e 1980, bairros de mais baixa renda e fragmentados do tecido 
urbano consolidado se difundiram em toda a encosta a partir da estrada. Somente algumas 
empresas construíram núcleos habitacionais para seus trabalhadores. No início da década 
1980, Cubatão já apresentava um território bastante ocupado, mas de forma fragmentada. 
Neste momento, já se percebe ocupações importantes nos morros, os denominados bairros 
cota. A partir de meados da década de 1990, começa a ocorrer a exploração pela iniciativa 
privada do Porto de Santos, associada a um reaquecimento da economia dessa região. Neste 
decênio ainda houve no município uma importante evolução da mancha urbana, expandindo a 
ocupação tanto nas regiões mais próximas de São Vicente, com a expansão do bairro de 
Jardim Casqueiro e surgimento do Parque São Luís, como com a expansão das ocupações no 
sopé e nas cotas mais altas das escarpas da Serra do Mar, ampliando ainda mais a ocupação 
da Vila Esperança, como dos bairros cotas. Na década de 2000, o crescimento de Cubatão 
desacelera, principalmente no final da década. O município de Cubatão não tem presenciado 
de forma expressiva o crescimento de construções verticais tal como ocorre em cidades como 
Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Cubatão não é considerada atrativa para o 
mercado de imóveis de veraneio advindo do turismo balneário. A cidade não consolidou 
políticas que atendessem adequadamente as demandas decorrente do processo industrial. É 
importante salientar que a dinâmica imobiliária se destacou na demanda para serviço e 
indústria, os valores praticados no mercado para o estoque residencial atual se tornam 
elevados, limitando os acessos da população de média e baixa renda a esses imóveis 
(INSTITUTO POLIS, 2012).  
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Cubatão possui parte de sua população vivendo em condições precárias em áreas de mangue 
e de risco. Foram identificados, em 2012, 23 núcleos de assentamentos precários. Observa-se 
que a grande maioria desses núcleos está localizada em áreas periféricas do município, 
principalmente ao longo das rodovias. Os núcleos de assentamentos precários caracterizam-se 
também por estarem localizados em áreas de encostas do Parque Estadual da Serra do Mar, 
em áreas de mangue e em faixas de domínio da rodovia (INSTITUTO POLIS, 2012).  

A cidade de São Bernardo do Campo formou-se no intrincado processo de ocupação da 
região situada entre São Paulo e as matas da Serra do Mar. Na época da fundação de Santo 
André da Borda do Campo, e da área que seria o município de São Caetano do Sul, adquirida 
por monges beneditinos, houve a concessão de uma sesmaria a Antônio Pinheiro da Costa, 
denominada São Bernardo, em 1728. O aumento do número de habitantes desse território e o 
consequente desenvolvimento da região estimularam o paulista Antônio Pires Santiago a 
erguer uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser muito 
frequentada por viajantes a caminho do litoral e marcou a fundação do povoado de Nossa 
Senhora da Conceição de Boa Viagem, em 2 de dezembro de 1735. Os arredores da capela 
passaram a concentrar um grande número de habitantes até que, em 1º de dezembro de 1805 
recebeu do bispo diocesano a elevação a capela. O processo de formação administrativa do 
município começou com a elevação de São Bernardo a freguesia, em 21 de outubro de 1812, 
por iniciativa do marquês de Alegrete. Posteriormente, em 1817, o Governo Provincial criou um 
núcleo agrícola na freguesia em função do grande número de estrangeiros na região, 
sobretudo imigrantes italianos. Com o crescimento populacional e o aumento da atividade 
econômica, tornou-se sede de distrito da ex-vila de São Bernardo (atual Santo André), criada 
em 12 de março de 1889, e assumiu lugar de destaque entre as outras localidades com a 
passagem da Estrada de Ferro São Paulo Railway em suas proximidades. Em 30 de novembro 
de 1938, o município foi reconduzido a distrito do município de Santo André, que tinha, na 
época, maior importância econômica e política. Adquiriu autonomia municipal em 30 de 
novembro de 1944, marcando o período em que São Bernardo iniciaria a sua escalada de 
industrialização (CIDADES PAULISTAS, s/d).  

Até os anos de 1950, o Município de São Bernardo do Campo possuía apenas dois 
aglomerados urbanos, Rudge Ramos e Centro, com atividades comerciais e de serviços, e 
baixa densidade populacional. Nas imediações da Represa Billings, a atividade era extrativista, 
com predominância da produção de carvão para as olarias. A diversidade de espécies 
arbóreas apropriadas para confecção de móveis fomentou as indústrias moveleiras. Outras 
atividades industriais instalaram-se na região devido aos investimentos em sistema viário 
facilitando o escoamento dos produtos, a disponibilidade de matéria prima e mão-de-obra. A 
implantação da indústria automobilística transformou o município em um dos maiores polos 
industriais do país, atraindo uma das mais importantes aglomerações de trabalhadores e 
acelerando o fluxo migratório de outras regiões menos desenvolvidas do país, em especial do 
nordeste (ITIKAWA, 2008). 

Segundo Languenbuch apud Botelho (2000), a região do ABC foi a alternativa locacional 
selecionada para receber, nas décadas de 50 e 60, o parque automobilístico - que reunia 
montadoras, indústrias de autopeças e de insumos necessários - devido a sua posição 
privilegiada de ‘meio do caminho’ entre São Paulo e Santos, ou seja, entre a metrópole e seu 
porto.   

Entre os anos de 1956 e 1962 o processo de concentração industrial no Estado de São Paulo 
foi bastante acentuado, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, e veio 
acompanhado de intensa urbanização dessa região, com crescimento da população residente 
nestes municípios. A partir de 1965, a combinação do crescimento demográfico intenso com a 
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modernização dos setores produtivos, acelerou o movimento migratório, facilitado pelos fortes 
investimentos na melhoria de infraestrutura, especialmente de transportes e comunicação 
(ITIKAWA, 2008).   

A partir da década de 1960, começaram a surgir no município as favelas, e não se sabe ao 
certo a origem da maioria delas. A favela do DER, às margens da via Anchieta, foi formada por 
operários da rodovia que, com o término das obras permaneceram no local. A favela Naval, 
acreditam que se originou com quatro famílias nordestinas que não conseguiam pagar aluguel 
e instalaram-se na Rua Naval, divisa entre São Bernardo e Diadema, hoje, Rua Frei Damião 
(renomeada depois de um incidente com a polícia que culminou com a morte de um morador), 
onde existem centenas de domicílios, parte deles urbanizados. (ITIKAWA, 2008). 

Na década de 1970, com a inauguração da rodovia dos Imigrantes e do Parque Industrial 
Imigrantes surgem muitas outras ocupações irregulares. Mas é na década de 1980 que se 
intensificam as ocupações, sobretudo nas áreas de proteção aos mananciais. A expansão 
urbana em São Bernardo desenvolveu-se, até a década de 70, em torno dos dois núcleos 
existentes (Área Central e Rudge Ramos) e, nas décadas seguintes, espraiou-se até chegar 
em áreas protegidas próximas à represa Billings. Apesar do município apresentar um grande 
número de assentamentos subnormais desprovidos de infraestrutura e muitos dos moradores 
dessas áreas não terem acesso a serviços e equipamentos públicos, os índices de 
desenvolvimento do município apresentam-se elevados, como poderá se constatar mais 
adiante. 

A Figura IX.3.1.1-1 a seguir apresenta os usos predominantes que compõem o território dos 
municípios da AII. 
 

Página: 715



Av. Bernardo 

Geisel Filho

SP-0 55 - Rod. Cônego Domênico Rangoni

SP
- 148 - Rod.Caminhodo

Mar

SÃO PAULO

SANTOS

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

CUBATÃO

SANTO 
ANDRÉ

MAUÁ

SÃO VICENTE

RIBEIRÃO PIRES

SUZANO

DIADEMA

RIO GRANDE 
DA SERRA

PRAIA 
GRANDE

GUARUJÁ

SÃO CAETANO 
DO SUL

MOGI DAS 
CRUZES

SP-021 - Rodoanel Mário Covas

SP-150 - Rod. Anchieta

SP-160 - Rod. dos Imigrantes

SP-031 - R
od. Índio Tibiriça

Av
. 9

 de
 A

br
il

SP-150 - Rod. Anchieta

Est. Mogi das Cruzes

Est. da Xiboca

330000

330000

340000

340000

350000

350000

360000

360000

73
50

00
0

73
50

00
0

73
60

00
0

73
60

00
0

73
70

00
0

73
70

00
0

73
80

00
0

73
80

00
0

- Traçado da Dutovia (COMGÁS)
- Limites Municipais e Estaduais (IBGE, 2010);
- Malha Viária (Imagem de SatÉlite, IBGE, 2017, CEM, 2014);
- Uso do Solo e Cobertura Vegetal (CPLA, 2010)

USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL
NA AII DO MEIO SOCIOECONÔMICO

A3

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:

ESCALA GRÁFICA:

DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

ELABORADO POR:

DATA:ESCALA:

REV:

FIGURA Nº FOLHA: TAMANHO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CUBATÃO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Dezembro/2018
1/1

0

LEGENDA 

IX.3.1.1 1 
Ranata Melo 

0 5 102,5 km

1:140.000

SP

PR

MS MG

RJ

Oceano Atlântico

LOCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO±

Dutovia

Uso do Solo e Cobertura Vegetal

Mangues

Esta representação está integralmente inserida na área 
de domínio do Parque Estadual da Serra do Mar

REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Campos Úmidos
Corpos D'água
Industrial

Mata
Mineração
Pastagens

Área Urbana

Estrada/Rodovia pavimentada
Estrada/Rodovia não pavimentada
Limite Municipal
AII - Área de Influência Indireta
       Meio Socioeconômico

Página: 716



Página: 717



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-7 

 

IX.3.1.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - AID 

Neste subitem, apresentamos informações sobre o Distrito Riacho Grande, que compõem a 
AID do empreendimento juntamente com o município de Cubatão (cujas informações já foram 
apresentadas no subitem anterior). 

A área ocupada atualmente pelo Distrito de Riacho Grande foi, desde o século XVI, 
atravessada por caminhos que ligavam o planalto ao litoral paulista, sediando as pousadas e 
ranchos, hoje desaparecidos, que serviam aos viajantes. A antiga Vila do Riacho Grande, da 
qual se originou a sede do atual distrito, se formou nas proximidades da Estrada Velha de 
Santos a partir da linha colonial do Rio Grande, área que, assim como boa parte de todo o 
distrito, desde 1927, está parcialmente ocupada pelas águas da Represa Billings. 

No final do século XIX, além da linha do Rio Grande, o governo imperial instalou na região do 
atual distrito as linhas coloniais de Bernardino de Campos, Campos Sales, Rio Pequeno, 
Voluntários da Pátria, Capivari e Curucutu, sendo que as três últimas deram origem aos bairros 
de mesmo nome. Dessa maneira, os imigrantes europeus que se instalaram nestes núcleos, 
deram início à efetiva ocupação da região, dedicando-se inicialmente à extração da madeira e 
à venda de carvão. Logo depois a região se transformaria no berço da indústria moveleira são-
bernardense, sediando as primeiras fábricas de móveis e serrarias. Localiza-se também na 
região o Bairro dos Finco, estabelecido a partir do local onde se instalou, em 1889, a família do 
italiano Fortunato Finco. Ali, construiria uma serraria, posteriormente transformada em fábrica 
de cadeiras. Criado oficialmente em 1948, o Distrito do Riacho Grande abriga bairros rurais e 
bairros urbanizados de São Bernardo do Campo.  

A maior parte do espelho d’água da Represa Billings está inserida no município de São 
Bernardo do Campo, mais precisamente no distrito de Riacho Grande. Devido ao intenso 
desenvolvimento experimentado pela região metropolitana paulista no início do século XX, era 
necessário um aumento na oferta de energia elétrica. Os engenheiros de São Paulo Railway, 
Light & Power Co., empresa que tinha concessão para exploração de energia elétrica na 
região, decidiram então utilizar o desnível de mais de 700 metros da Serra do Mar para a 
construção de uma usina hidrelétrica em sua base. 

A usina Henry Borden, em Cubatão, e a represa Billings, entre São Paulo e São Bernardo do 
Campo, são marcos importantes na industrialização da região estudada. Em 1925, tinha início 
a construção da Usina Henry Borden, um projeto de geração de energia da Light, responsável 
pela implantação dos serviços de eletricidade na capital, como a iluminação pública e o 
transporte por bondes elétricos. A maioria dos rios existentes na região não corriam em direção 
ao mar, como seria desejável para seu aproveitamento hidrelétrico. Assim, fez-se necessária 
sua inversão e represamento, obra que ficou a cargo do engenheiro Asa White Billings, 
especialista no assunto. Uma vez represadas, as águas dos rios Grandes e das Pedras seriam 
então conduzidas por túneis ligados à Casa das Válvulas, de onde partiam os tubos adutores 
que atingiam Cubatão, já ao nível do mar. Esta primeira etapa do projeto, que originou o 
reservatório do Rio das Pedras, começou a operar em 1926, com uma potência de 44 mil KW. 
Logo em seguida foi iniciada a construção dos diques e barragens do reservatório que hoje 
leva o nome de Billings. Este seria majoritariamente alimentado por outros rios da bacia do 
Tietê, como o Pinheiros, e inundaria, até a década de 40, uma área de 121 Km2.   

Retendo até 1,2 bilhões de metros cúbicos de água, a represa Billings alimenta através de um 
canal de 1,8 Km de comprimento, o reservatório do Rio das Pedras, na orla da serra, onde 
estão as tomadas de água na Usina Henry Borden. Atualmente, a capacidade total de 
produção do complexo é de 890 mil KW e a represa possui mais de 1 trilhão de litros d'água 
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(PORTAL RIACHO GRANDE, s/d). Segundo Penteado et al. (2017, p.301) “os primeiros 
empreendimentos hidrelétricos construídos em São Paulo tiveram seus conflitos 
socioambientais ofuscados pela necessidade de crescimento econômico, em uma época na 
qual predominava a ideia de que os recursos naturais eram inesgotáveis e as demandas 
sociais e ambientais poderiam ser supridas apenas pelo desenvolvimento tecnológico e 
industrial”.  

O uso e ocupação do entorno do empreendimento é ilustrado no Desenho IX.2.1.2.2-1, 
apresentado no capítulo que trata do Meio Biótico. 

IX.3.1.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - ADA 

As áreas antropizadas mais próximas ao empreendimento são o bairro Residencial EMAE, em 
Cubatão, e o bairro Zanzalá, em São Bernardo do Campo. A varredura etnográfica realizada 
nestes bairros no mês de setembro de 2018 revelou aspectos que são importantes para a 
compreensão da avaliação de impactos socioeconômicos no âmbito desse estudo. 

O Residencial EMAE (ou Vila Light, como era conhecida quando da sua fundação) é um núcleo 
residencial construído junto à Usina Hidrelétrica Henry Borden pela antiga concessionária de 
energia elétrica Light, da qual tomou o nome. A área utilizada para construção era um extenso 
bananal. Posteriormente, passou a ser administrada, junto com a usina, pela Empresa 
Municipal de Águas e Energia Elétrica (EMAE). Constitui-se de um grupo de casas com 
arquitetura em estilo canadense característico da época de sua construção, o início do século 
XX, destinadas aos funcionários da hidrelétrica e suas famílias. (NOVO MILÊNIO, 2006). Ao 
todo, são 140 casas de alvenaria em uma área de 89 mil m². É considerada uma das últimas 
vilas operárias preservadas do Brasil. 

Foto IX.3.1.3-1 – Moradias na Vila da EMAE 

 
Créditos: Guilherme H. B. Klaussner. Fonte: Mineral, dado primário (2018). 

Por meio de entrevista realizada por telefone, em setembro de 2018, com um engenheiro da 
EMAE que é funcionário da usina há 41 anos, foi possível apurar que a Vila EMAE hoje conta 
com apenas 40 casas ocupadas por funcionários com bastante tempo de serviço e prestes a se 
aposentarem. As casas não são mais cedidas pela empresa aos funcionários, como nos anos 
iniciais de operação da usina. Os funcionários que habitam nessas casas pagam aluguel, para 
proteger a empresa de futuros processo de usucapião (como já ocorreu anteriormente). Há na 
Vila uma escola de ensino fundamental que era mantida pela própria usina mas foi repassada 
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ao poder público municipal porque já não havia crianças filhas de funcionário para frequentá-la, 
já que houve o envelhecimento dos funcionários e também dos seus filhos. Segundo o 
informante, o funcionário mais novo da empresa tem ’18 anos de casa’. A vila conta ainda com 
um ginásio e um campo de futebol, pouco usados. 

Foto IX.3.1.3-2 – Instalações industriais da usina próximo à portaria de 
acesso à Vila da EMAE 

 

 Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado primário (2018). 

O bairro Zanzalá, em São Bernardo do Campo, é um bairro rural que se distribui pelas duas 
margens da Rodovia Caminho do Mar e que conta com 209 moradores (IBGE, 2015). A 
ocupação predominante é de restaurantes, clubes de pesca, chácaras de recreação alugadas 
para realização de eventos e, em escala residual, casas simples de veraneio, ocupada por 
seus proprietários para lazer no final de semana. Uma representação pictórica da ocupação 
descrita está disponível da Foto IX.3.1.3-3 à Foto IX.3.1.3-11, a seguir.    

Foto IX.3.1.3-3 – Restaurantes na Rodovia Caminho 
no Mar, próximo da linha de duto da Petrobras 

 

Foto IX.3.1.3-4 – Restaurantes na Rodovia 
Caminho no Mar, próximo da linha de duto da 

Petrobras 

 
Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 
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Foto IX.3.1.3-5 – Moradias na Vila da EMAE 

 

Foto IX.3.1.3-6 – Moradias na Vila da EMAE 

 
 
Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

 
Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

 

Foto IX.3.1.3-7 – Rua paralela à Rodovia Caminho do Mar, em que 
todas as edificações são chácaras de recreação 

 

Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado primário (2018). 

 

Foto IX.3.1.3-8 – Chácara de recreação no bairro 
Zanzalá 

 

Foto IX.3.1.3-9 – Chácara de recreação no bairro 
Zanzalá 

 
Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

 Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 
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Foto IX.3.1.3-10 – Clube pesqueiro e de recreação no 
bairro Zanzalá, às margens da Rodovia Caminho do 

Mar 

 

Foto IX.3.1.3-11 – Clube pesqueiro e de recreação no 
bairro Zanzalá, às margens da Rodovia Caminho do 

Mar 

 

Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

Créditos: M. Cecília M. Turatti. Fonte: Mineral, dado 
primário (2018). 

 

A configuração de uso e ocupação do solo na porção mais próxima ao empreendimento segue 
uma estrutura atípica em relação aos bairros rurais tradicionais e suas estruturas comunitárias 
(CANDIDO, 1987), muito provavelmente pela presença da Rodovia Caminho do Mar e pelo 
Reservatório do Rio das Pedras, locais que se consolidam cada vez mais como espaços de 
lazer para a população da cidade de São Paulo e dos municípios circunvizinhos.  

Ao se observar exclusivamente a faixa que compreende a Área Diretamente Afetada pelo 
empreendimento são três as categorias de uso e ocupação do solo predominantes:  

 Malha Viária (34,04%): compreende as vias interceptadas ou paralelas ao duto, 
especialmente a SP-148 Caminho do Mar e a Estrada da Xiboca. Não há distinção entre 
tipos de pavimentação. 

 Área Antropizada (31,58%): representa um conjunto de possíveis feições como campos 
antrópicos, canteiros de vias, terrenos com solo exposto, bordas de faixas de duto e demais 
feições desprovidas de vegetação de porte ou benfeitorias humanas. 

 Floresta Ombrófila Densa (25,17%): Cobertura vegetal correspondente ao bioma local da 
Mata Atlântica de porte arbóreo representativo, independente do estágio de regeneração. 

A Tabela IX.3.1.3-1 apresenta em hectares e porcentagem cada uma das categorias mapeadas 
na faixa estabelecida para a ADA do empreendimento, as mesmas são ilustradas no Desenho 
IX.3.1.3-1. 
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Tabela IX.3.1.3-1 – Área ocupada por capa categoria de uso e ocupação do solo na ADA 

Categoria de Uso e Ocupação do Solo ha  % 

Área Antropizada 5,71 31,58 

Área Industrial 0,52 2,87 

Área Urbana 0,01 0,06 

Corpo D'água 0,31 1,71 

Dutovia 0,83 4,58 

Floresta Ombrófila Densa 4,55 25,17 

Malha Viária 6,16 34,04 

Total 18,09 100,00 

IX.3.2 ZONEAMENTO MUNICIPAL 

No município de Cubatão, parte do empreendimento está localizado na Zona Industrial (ZI) 
(cerca de 2,5 km) e parte está em Zona de Reserva Ecológica (ZRE) (cerca de 2,5 km), de 
acordo com o disposto no Plano Diretor do município de Cubatão (PMC, 1998).  

De acordo com a seção III – Art. 59 da Lei Complementar nº 2513, de 10/09/1998, que institui 
normas sobre parcelamento e uso e ocupação do solo do município de Cubatão, nas áreas 
urbanas funcionais as unidades territoriais denominam-se "zonas", que se subdividem segundo 
a tendência de uso do solo.  

A Zona Industrial (ZI) é composta por 1. Polo industrial, 2. Companhia Brasileira de Estireno e 
3. Companhia Santista de Papel. A ZI é definida na Subseção IV – Art. 66 como aquela que é 
caracterizada pela predominância de atividade industrial; o parágrafo único do mesmo artigo 
informa que “qualquer instalação industrial deverá estar de acordo com as exigências dos 
órgãos competentes de controle de poluição ambiental e sanitário”. O Capítulo III, da mesma 
lei, define as áreas de interesse ambiental. O art.46 deste capítulo diz que “as áreas de 
interesse ambiental são os espaços físicos que, por suas características fisiográficas, 
geológicas, hidrológicas, botânicas e climatológicas, devem ter sua ocupação e utilização 
regulamentadas, no sentido de que o patrimônio ambiental do Município seja preservado e 
recuperado”. O artigo 48 postula que as áreas de interesse ambiental do município estão 
divididas em duas zonas: a Zona de Reserva Ecológica (ZRE) e a zona de Preservação (ZPE). 
O artigo 49 define que as ZRE’s “compreendem o Parque da Serra do Mar, a partir da Cota 50, 
mais os morros isolados inseridos na área urbana (Morro do Governo ou Jesuíta, Morro Boa 
Vista, Morro Areais, Morro do Casqueirinho, Morro do Cotia-Pará e outros morros menores)”. 

No município de São Bernardo do Campo, o empreendimento está integralmente em Zona de 
Restrição de Ocupação (ZRO) (cerca de 10 km). (PMSBC, 2011). O Município de São 
Bernardo do Campo, possui cerca de 53% de seu território inserido na área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B e cerca 
de 27% no Parque Estadual da Serra do Mar. 

A Lei Complementar nº 6184, de 21/12/2012, que dispõe sobre a aprovação do plano diretor do 
município de São Bernardo do Campo, define a ZRO em seu artigo 33, alínea IV, como aquela 
que se “constitui em área de especial interesse para a preservação, conservação e 
recuperação dos recursos naturais da Bacia da Billings, nos termos da Lei Estadual nº 13.579, 
de 13 de julho de 2009, e do art. 7º do Decreto Estadual nº 55.342, de 2010”. 
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Vale ressaltar que a Lei Estadual nº 13.579/2009 impõe aos municípios compreendidos pela 
bacia hidrográfica da Billings que compatibilizem sua legislação urbanística às diretrizes, 
normas ambientais e índices urbanísticos de interesse para a preservação, conservação e 
recuperação dos mananciais, como condição à municipalização das atividades de 
licenciamento e de regularização. Em janeiro de 2015 foi concluída a compatibilização do Plano 
Diretor de São Bernardo do Campo aos critérios da lei específica da Billings, sendo que os 
imóveis localizados na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica 
do Reservatório Billings (APRM-B) deverão atender aos parâmetros da legislação estadual no 
que se refere à ocupação do solo (coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade e 
índice de área vegetada) e ao parcelamento (lote mínimo) (PMSBC, 2018). O art. 7º do Decreto 
Estadual nº 55.342, de 2010, por sua vez, versa sobre a garantia de gestão das Áreas de 
Restrição à Ocupação – ARO pertencentes à Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B. 

A visualização do zoneamento dos municípios de Cubatão e de São Bernardo do Campo está 
apresentada a seguir, na Figura IX.3.2-1  
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IX.3.3 PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO 

Para elaborar este item, foram utilizadas as seguintes plataformas de dados: o Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), que traz dados compilados dos Censos 
1991, 2000 e 2010 realizados pelo IBGE, o próprio Censo 2010 (IBGE, 2010) e o Perfil dos 
Municípios Paulistas (FUNDAÇÂO SEADE, 2018).  

Optou-se por trabalhar com dados censitários e não com estimativas a fim de garantir um perfil 
parametrizado de todos os itens. Assim, a única estimativa apresentada é a populacional, de 
2018, para os municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo.  

As diferentes plataformas consultadas foram acionadas para a elaboração dos diferentes itens 
aqui dispostos de maneira a privilegiar os dados mais recentes, quando possível. 
Adicionalmente, foram utilizadas outras fontes de dados secundários que se fizeram 
necessárias.   

IX.3.3.1 CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA AII 

A população total residente na AII cresceu no período compreendido entre os anos de 1991 e 
2010 (IBGE, 2010) tanto em Cubatão quanto em São Bernardo do Campo, conforme mostra o 
Gráfico IX.3.3.1-1. 

Gráfico IX.3.3.1-1 – População Total Residente (1991-2010) – Cubatão e São Bernardo do Campo  

 
Fonte: PNUD (2013). 

As taxas de crescimento populacional tanto para Cubatão quanto para São Bernardo do 
Campo decaíram significativamente no período de 2000 a 2010 em relação ao período anterior 
de 1991 a 2000, como demonstrado na Tabela IX.3.3.1-1.  

Entre 1991 e 2000, a população de Cubatão cresceu a uma taxa média anual de 1,94% e a 
população de São Bernardo do Campo cresceu a uma taxa média anual de 2,42%. Ambas as 
cidades cresceram acima da taxa média registrada para o Brasil, que foi de 1,63%.   
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Entre 2000 e 2010, a população de Cubatão cresceu a uma taxa média anual de 0,92% e a 
população de São Bernardo do Campo cresceu a uma taxa média anual de 0,85%, enquanto 
no Brasil a taxa média de crescimento foi de 1,17%, no mesmo período.  

Segundo o Censo de 2010, 46% dos municípios registraram crescimento nulo ou baixo (até 
1,5% ao ano), fenômeno que pode ser atribuído em grande parte aos níveis mais baixos de 
fecundidade da população (IBGE, 2011).  

Tabela IX.3.3.1-1 – Taxa de crescimento (1991-2010) - Cubatão e São Bernardo do Campo  

Município/Década 

1991-2000 2000-2010 

Taxa de Crescimento populacional 
(%) 

Taxa de Crescimento populacional (%) 

Cubatão 1,94 0.92 

S. B. Campo 2, 42 0,85 

Brasil 1,63 1,17 

Fonte: PNUD (2013). 

O IBGE apresenta uma população estimada de 129.760 pessoas para Cubatão, em 2018 
(1,16% de taxa média de crescimento anual estimada de 2010-2018), e de 833.240 pessoas 
para São Bernardo do Campo (1,1% de taxa média de crescimento anual estimada de 2010-
2018). A distribuição espacial da população entre área rural e urbana, expressa na série 
histórica 1991-2010, está apresentada na Tabela IX.3.3.1-2. 

Tabela IX.3.3.1-2 – População Rural e Urbana (1991-2010) - Cubatão e São Bernardo do Campo  

Ano 
População Urbana População Rural 

Cubatão S. B. Campo Cubatão S. B. Campo 

1991 90.659 555.513 477 11.398 

2000 107.661 690.834 648 12.260 

2010 118.720 752.658 0 12.805 

Fonte: PNUD (2013). 

Os municípios estudados exibem altas taxas de urbanização, sendo que Cubatão sequer 
registrou população rural em 2010, atingindo uma taxa de urbanização de 100%, e São 
Bernardo do Campo atingiu uma taxa de urbanização de 98,33%. A evolução da urbanização 
dos municípios pode ser observada na Tabela IX.3.3.1-3.  

Tabela IX.3.3.1-3 – Taxa de urbanização (1991-2010) – Cubatão e São Bernardo do Campo  

Ano 
Taxa de urbanização (%) 

Cubatão S. B. Campo 

1991 99,48 97,99 

2000 99,40 98, 26 

2010 100 98.33 

Fonte: PNUD (2013). 
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O indicador demográfico razão de sexos expressa a relação quantitativa entre os sexos a 
partir de uma razão que indica o número de homens para todos os grupos de 100 mulheres. O 
Censo de 2010 revelou uma razão de sexos para o Brasil da ordem de 96. Os dados mais 
recentes desse indicador para os municípios da área de estudo são oriundos das projeções 
populacionais feitas pela Fundação SEADE e estão expressos na Tabela IX.3.3.1-4   

A maioria da população brasileira é composta de pessoas do sexo feminino, reflexo da maior 
sobrevida das mulheres ao longo das faixas etárias. O estado de São Paulo exibe uma razão 
de sexos em 2018 menor que aquela encontrada para o país em 2010 – 94,8%. Ou seja, há 
menos homens no estado do que havia no país. A razão encontrada em São Bernardo do 
Campo é próxima aquela encontrada no estado, mas ainda menor: 93,54%. Já Cubatão exibe 
uma razão maior que a do estado: 98,78%. São Bernardo do Campo, é portanto, uma cidade 
com população feminina mais expressiva que a de Cubatão, ainda que em ambas a população 
feminina predomine.  

Tabela IX.3.3.1-4 – Razão de Sexos (2018) - Cubatão e São Bernardo do Campo  

Unidade Razão 

Cubatão 98,78 

S. B. Campo 93,54 

Estado de São Paulo 94,80 

Fonte: Fundação SEADE (2018). 

A estrutura etária da população da AID pode ser compreendida por meio do Percentual 
populacional por faixas de idade, pela Taxa de envelhecimento e pela Razão de dependência. 
O percentual populacional por faixa de idade demonstra razão entre as faixas etárias em 
relação à população total. A taxa de envelhecimento expressa a razão entre a população de 65 
anos ou mais de idade em relação à população total. Já a razão de dependência expressa o 
percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população 
dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).  

A Tabela IX.3.3.1-5 apresenta os dados referentes à razão de dependência e à taxa de 
envelhecimento nos municípios estudados. 

Tabela IX.3.3.1-5 – Percentual populacional por faixas de idade, Taxa de envelhecimento e Razão de 

dependência (1991-2010) - Cubatão e São Bernardo do Campo (PNUD, 2013). 

ESTRUTURA 
ETÁRIA 

Faixas de 
idade 

Cubatão São Bernardo do Campo 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Percentual 
populacional por 
faixas de idade 

(%) 

Menos de 15 
anos 

32,9 28,69 24,13 30,71 25,92 20,74 

15 a 64 anos 64,42 67,69 70,75 65,93 69,65 72,7 

65 anos ou 
mais 

2,69 3,62 5,11 3,36 4,44 6,56 

Taxa de envelhecimento (%) 2,69 3,62 5,11 3,36 4,44 6,56 

Razão de dependência 55,24 47,74 41,34 55,24 47,74 41,34 
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As taxas de envelhecimento nos dois municípios aumentaram, no período de 1991-2010, 
sendo que em São Bernardo do Campo esse processo demonstrou maior intensidade (2,4% 
em Cubatão e 3,2% em São Bernardo do Campo). A faixa etária entre 15 e 64 anos, 
considerada a população potencialmente ativa, cresceu no mesmo período 6,3% em Cubatão e 
6,8% em São Bernardo do Campo. A população de menos de 15 anos, por sua vez, caiu 8,8 % 
em Cubatão e 10% em São Bernardo do Campo, considerado o mesmo período. Assim, 
embora a taxa de envelhecimento tenha aumentado, a razão de dependência diminuiu porque 
a população com menos de 15 anos diminuiu muito acima do aumento da população de 65 
anos ou mais. 

As pirâmides etárias apresentadas a seguir, demonstram essa diminuição mais significativa da 
base, que concentra a população de 0 a 15 anos, e uma leve extensão do topo, onde se 
localizam as pessoas de mais de 65 anos, tanto em Cubatão quanto em São Bernardo do 
Campo, no período de 1991-2010.  

Figura IX.3.3.1-1 – Pirâmide Etária – 1991 – Cubatão  

 
Fonte: PNUD (2013). 

Figura IX.3.3.1-2 – Pirâmide Etária – 2000 – Cubatão 

 
Fonte: PNUD (2013). 
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Figura IX.3.3.1-3 – Pirâmide Etária – 2010 – Cubatão  

 
Fonte: PNUD (2013). 

Figura IX.3.3.1-4 – Pirâmide Etária – 1991 – São Bernardo do Campo 

 
Fonte: PNUD (2013). 

Figura IX.3.3.1-5 – Pirâmide Etária – 2000 – São Bernardo do Campo 

 
Fonte: PNUD (2013). 
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Figura IX.3.3.1-6 – Pirâmide Etária – 2010 – São Bernardo do Campo 

 
Fonte: PNUD (2013). 

Para vislumbrar a população ocupada por setor econômico, os dados mais recentes são 
aqueles que indicam o percentual da ‘participação dos empregos formais por setor’ em relação 
ao ‘total de empregos formais’, aqui apresentados ao lado do ‘rendimento médio por setor 
econômico’, na Tabela IX.3.3.1-6. 

Tabela IX.3.3.1-6 – Empregos formais por setor econômico e Rendimento médio por setor econômico – 2016 

– Cubatão e São Bernardo do Campo – 2016   

Município 

Agricultura Construção Indústria Serviços Comércio 

Part. 
(%) 

Rend. 

(R$) 

Part. 
(%) 

Rend. 

(R$) 

Part. 
(%) 

Rend. 

(R$) 

Part. 
(%) 

Rend. 

(R$) 

Part. 
(%) 

Rend. 

(R$) 

Cubatão 0 0 8,92 2.429,82 30,94 7.331,21 48,40 3.372,37 11,73 2.363,29 

S. B. Campo 0,01 1.970,65 3,20 2.663,68 29,74 5.567,33 49,57 2.949,80 17,47 2.303.32 

Fonte: Fundação SEADE (2018). 

Chama atenção a ínfima participação do setor agrícola na geração de emprego e renda na 
economia dos dois municípios, bem como a significativa contribuição do setor industrial, que 
domina quase um terço do total da atividade econômica em ambos os municípios. O setor de 
serviços e o setor de comércios, somados, são responsáveis por 60,13% do total da atividade 
econômica em Cubatão e 67% em São Bernardo do Campo. Os rendimentos médios mais 
altos em ambos os municípios estão no setor industrial, sendo que em Cubatão eles são mais 
expressivos que em São Bernardo do Campo. O setor de serviços também remunera 
ligeiramente melhor em Cubatão. 

O Gráfico IX.3.3.1-2, a seguir, mostra que o rendimento médio dos empregos formais em São 
Bernardo do Campo está próximo, ainda que ligeiramente abaixo, àquele percebido no estado 
de São Paulo como um todo, enquanto o rendimento médio em Cubatão excede em 19% o 
percentual encontrado para o estado, efeito derivado dos rendimentos percebidos no setor 
industrial, como visto anteriormente. 
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Gráfico IX.3.3.1-2 – Rendimento Médio dos Empregos Formais – Estado de São Paulo, Cubatão e São 

Bernardo do Campo – 2016  

 
Fonte: Fundação SEADE (2018). 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) classifica os municípios em grupos 
numerados em uma escala de 1 a 5, sendo o Grupo 1 o que exibe os melhores índices de 
qualidade de vida a partir dos indicadores agregados riqueza, longevidade e escolaridade e o 
Grupo 5 o que exibe os piores índices. 

Os valores apresentados na Tabela IX.3.3.1-7 mostram que, em Cubatão, o indicador 
agregado ‘riqueza’ apresentou crescimento entre 2008 e 2014 e é superior aos números 
encontrados para São Bernardo do Campo em toda a série. Já os indicadores ‘longevidade’ e 
‘escolaridade’ registram valores consideravelmente inferiores em Cubatão, quando 
comparados com os de São Bernardo do Campo.  

São Bernardo do Campo é classificado no IPRS como integrante do Grupo 1, que reúne 
municípios com elevado nível de riqueza e bons indicadores sociais. Cubatão foi classificado 
no Grupo 2, que reúne os municípios com bons níveis de riqueza que não se refletem nos 
indicadores sociais, os quais se situam aquém dos registrados para os municípios pertencentes 
ao Grupo 1.  

Tabela IX.3.3.1-7 – Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – 2008-2014 - Cubatão e São Bernardo 

do Campo  

Município 
Classificação 

IPRS-2014 

IPRS - Riqueza IPRS - Longevidade IPRS - Escolaridade 

2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 

Cubatão Grupo 2 52 54 55 57 55 62 59 58 36 42 46 48 

São B. 
Campo 

Grupo 1 49 52 52 52 70 72 75 75 46 54 56 57 

Fonte: Fundação SEADE (2014). 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) classifica os grupos populacionais dos 
municípios do estado de São Paulo em grupos de vulnerabilidade social a partir de uma 
combinação entre as dimensões demográfica e socioeconômica extraídas dos dados de 
setores censitários. 
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Gráfico IX.3.3.1-3 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) – 2010 - Estado de São Paulo e Cubatão  

 
Fonte: Fundação SEADE (2010). 

IX.3.3.1.1 Análise do IPVS por grupos de vulnerabilidade - Cubatão (Fundação SEADE, 
2010) 

 Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 32.508 pessoas (27,7% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$2.815 e em 7,3% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era 
de 49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 10,5%. Dentre as mulheres 
chefes de domicílios 9,6% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 7,0% do total da população desse grupo. 

 Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 21.277 pessoas (18,2% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.735 e em 
17,8% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos 
e aqueles com menos de 30 anos representavam 24,6%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 26,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 9,2% do total da população desse grupo. 

 Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 24.984 pessoas (21,3% do total). No 
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios 
era de R$1.734 e em 16,9% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 
capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos 
domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 11,9%. Dentre 
as mulheres chefes de domicílios 11,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
menos de seis anos equivalia a 7,9% do total da população desse grupo. 

 Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 2.127 pessoas (1,8% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$1.544 e em 23,5% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era 
de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 18,6%. Dentre as mulheres 
chefes de domicílios 18,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 10,7% do total da população desse grupo. 
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 Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 36.314 pessoas (31,0% do 
total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$1.088 e em 32,2% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo 
per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 40 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 23,5%. 
Dentre as mulheres chefes de domicílios 24,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças 
com menos de seis anos equivalia a 11,7% do total da população desse grupo. 

Em Cubatão, temos que 32,8% da população vivem em espaços caracterizados por alta/muito 
alta vulnerabilidade, 21,3% vivem em espaços considerados de vulnerabilidade média e 45,9% 
(quase metade da população) vivem em situação de baixa/muito baixa vulnerabilidade social. 

Gráfico IX.3.3.1-4 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) – 2010 - Estado de São Paulo e São 

Bernardo do Campo  

  
Fonte: Fundação SEADE (2010). 

IX.3.3.1.2 Análise do IPVS por grupos de vulnerabilidade – São Bernardo do Campo 
(Fundação SEADE, 2010) 

 Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 37.862 pessoas (5,0% do total). No espaço ocupado 
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$7.738 e 
em 1,2% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos 
e aqueles com menos de 30 anos representavam 11,2%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 13,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 7,7% do total da população desse grupo. 

 Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 362.845 pessoas (47,7% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$3.507 e em 5,9% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era 
de 50 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 8,9%. Dentre as mulheres 
chefes de domicílios 8,7% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 6,1% do total da população desse grupo. 

 Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 149.630 pessoas (19,7% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.478 e em 
12,1% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos 
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indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos 
e aqueles com menos de 30 anos representavam 18,9%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 20,5% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 9,0% do total da população desse grupo. 

 Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 83.819 pessoas (11,0% do total). No 
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios 
era de R$1.636 e em 22,7% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 
capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos 
domicílios era de 45 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 11,9%. Dentre 
as mulheres chefes de domicílios 9,7% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
menos de seis anos equivalia a 8,7% do total da população desse grupo. 

 Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 31.451 pessoas (4,1% do total). No 
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios 
era de R$1.417 e em 28,6% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 
capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos 
domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 19,4%. Dentre 
as mulheres chefes de domicílios 20,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
menos de seis anos equivalia a 10,3% do total da população desse grupo. 

 Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 86.399 pessoas (11,4% do 
total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$1.288 e em 30,9% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo 
per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,0%. 
Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças 
com menos de seis anos equivalia a 10,5% do total da população desse grupo. 

 Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 8.537 pessoas (1,1% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$1.048 e em 39,5% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era 
de 45 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 17,7%. Dentre as mulheres 
chefes de domicílios 19,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 10,1% do total da população desse grupo. 

Em São Bernardo do Campo, 16,6% da população vivem em espaços caracterizados por 
alta/muito alta vulnerabilidade, 11% vivem em espaços considerados de vulnerabilidade média 
e 72,4% (quase metade da população) vivem em situação de baixíssima/baixa/muito baixa 
vulnerabilidade social. 

Em termos de vulnerabilidade social, Cubatão, onde mais da metade da população está em 
áreas de média e alta vulnerabilidade social, exibe um quadro mais crítico que São Bernardo 
do Campo, onde mais de 2/3 da população estão fora das zonas de vulnerabilidade média e 
alta, conforme demonstra o Gráfico IX.3.3.1-5. 
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Gráfico IX.3.3.1-5 – Vulnerabilidades agregadas (IPVS) – Cubatão e São Bernardo do Campo  

 
Fonte: Fundação SEADE (2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que classifica os municípios brasileiros em um 
ranking de qualidade de vida, baseia-se em indicadores agregados das dimensões renda, 
educação e longevidade (portanto, é o correspondente nacional do IPRS). Os dados referentes 
aos municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo, para o período compreendido entre 
1991-2010, estão apresentados no Gráfico IX.3.3.1-6. 

Gráfico IX.3.3.1-6 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - 1991-2010 – Cubatão e São Bernardo do 

Campo  

 
Fonte: IBGE (2010). 

Na medição mais recente, de 2010, o IDH de Cubatão foi de 0,737, número que o classificou 
na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDH entre 0,700 e 0,799). No mesmo ano, o IDH de 
São Bernardo do Campo foi de 0,805, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento 
Humano Muito Alto (IDH entre 0,800 e 1). Em ambos os municípios, o IDH melhorou entre 
1991 e 2010. Segundo as análises do PNUD (2013), o indicador agregado da dimensão 
educação foi o principal responsável por alavancar o IDH nos dois municípios.  
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Cubatão ocupava, em 2010, a 850ª posição e São Bernardo do Campo ocupava a 28ª posição 
entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDH. Nesse ranking, o maior IDH é 0,862 (São 
Caetano do Sul, em São Paulo) e o menor é 0,418 (Melgaço, no Pará). 

Os dados extraídos dos Censos IBGE de 1991, 2000 e 2010 (compilados no Atlas de 
Desenvolvimento Humano do PNUD, 2013) sobre o nível educacional da população 
demonstram o incremento qualitativo da dimensão ‘escolaridade’ ocorrido nos dois municípios 
estudados e revelado tanto pela evolução do IPRS quanto do IDH.  

Indicadores como ‘expectativa de anos de estudo’, ‘defasagem idade-série na população de 6 a 
17 anos’ e ‘população adulta (18 a 25 anos) no ensino superior’ cresceram entre 1991-2010 em 
ambos os municípios, como mostra a Tabela IX.3.3.1.2-1.  

Tabela IX.3.3.1.2-1 – Indicadores educacionais – 1991-2010 - Cubatão e São Bernardo do Campo  

Município 

Expectativa de anos de 
estudo (anos) 

Defasagem idade-série (%) 
População adulta no 
ensino superior (%) 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Cubatão 8,28 9,24 10,10 66,43 78,28 85,89 3,15 4,62 10,03 

São B. Campo 9,85 10,44 10,22 81,02 88,89 90,17 9,68 14,71 20,11 

Fonte: PNUD (2013). 

Ressalte-se que a defasagem idade-série de até dois anos é um indicador que, ao crescer, 
demonstra estar havendo uma adequação entre idade do aluno e série recomendada, significa 
que se está combatendo a defasagem de mais de dois anos.  

Outros dados educacionais importantes para caracterizar o nível educacional da população são 
a ‘taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais’ e ‘população de 18 a 24 anos com 
pelo menos ensino médio completo’, apresentados a seguir na Tabela IX.3.3.1.2-2. 

Tabela IX.3.3.1.2-2 – Indicadores educacionais –2010 - Cubatão e São Bernardo do Campo  

Município 
Taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos e mais (%) 
População de 18 a 24 anos com pelo 
menos ensino médio completo (%) 

Cubatão 5,32 53,42 

São B. Campo 3,04 62,03 

Estado de São Paulo 4,33 57,89 

 Fonte: PNUD (2013). 

Em comparação com os dados registrados para o Estado de São Paulo como um todo, vê-se 
que em Cubatão esses índices básicos estão abaixo da média do estado como um todo, 
enquanto em São Bernardo do Campo, esses índices básicos são superiores à media do 
estado.  

No que diz respeito às tendências migratórias, destaque-se que as regiões metropolitanas de 
São Paulo (onde está inserido o município de São Bernardo do Campo) e da Baixada Santista 
(onde está inserido o município de Cubatão) historicamente se caracterizaram como áreas de 
grande concentração populacional e econômica e de atração de migrantes originários tanto do 
próprio estado como de outras unidades da federação e até de outros países. No entanto, 
ambas registraram diminuição do saldo migratório (imigrantes menos emigrantes) no período 
1991-2010, O município de Cubatão foi um dos que registrou saldo migratório negativo mais 
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significativo dentro o conjunto dessas duas regiões metropolitanas (MORELL et al., 2012). O 
saldo migratório negativo da região metropolitana de São Paulo, e em especial da região do 
grande ABC, é confirmado por Baeninger (2005), que aponta como causas da diminuição do 
fluxo migratório para essa área fenômenos iniciados nos anos 1990 como as crises 
econômicas, o processo de reestruturação produtiva e o redirecionamento dos investimentos 
industriais para o interior do estado de São Paulo. Assim, municípios e regiões que foram polos 
de atração de populações migrantes na primeira metade do século XX, devido ao dinamismo 
econômico que ensejavam, perderam esse posto para novas regiões do interior paulista e de 
outros estados ao final do mesmo século. 

IX.3.3.2 CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA AID 

Neste subitem, serão apresentados dados de caracterização populacional referentes ao Distrito 
de Riacho Grande, que compõem a AID juntamente com o município de Cubatão; para este, 
serão adicionadas informações sobre a caracterização da mão de obra, posto que os demais 
dados já foram apresentados no subitem anterior. De acordo com o Instituto Polis (2012), no 
que se refere à remuneração média auferida em Cubatão, para o ano de 2010, verificou-se que 
os maiores salários estavam, sobretudo, nos setores de extração mineral (valor alto, que 
destoava dos demais rendimentos: R$ 9,9 mil); administração pública (R$ 3,6 mil) e indústria 
de transformação (R$ 3,1 mil). Os menores rendimentos auferidos estavam no setor do 
comércio e eram rendimentos abaixo da média estadual. Do total dos empregos formais 
gerados no município de Cubatão, apenas 25% eram ocupados por mulheres. Em se tratando 
dos rendimentos médios, os salários das mulheres, para as mesmas atividades exercidas, 
perfaziam cerca de 73,2% do salário ganho por colegas do sexo masculino. Por faixa etária, os 
jovens entre 15 e 24 anos representavam 17,6% do total dos empregados e auferiam, em 
média, apenas 45% do rendimento médio do total de empregados formais.  

O Diagnóstico Urbano Socioambiental Participativo do Município de Cubatão, realizado pelo 
Instituto Polis (2012), recolheu medidas sugeridas pela própria população para incrementar a 
geração de renda e para avançar na qualificação técnica e profissional da mão de obra local. 
No primeiro caso, foi sugerida a instalação de cooperativas de reciclagem a partir dos resíduos 
domiciliares, da construção civil e da atividade industrial, como forma de geração de emprego e 
renda, inclusão social e sustentabilidade ambiental. No segundo caso, a população demandou 
cursos de profissionalização técnica, profissional e de ensino superior, mais especificamente, 
cursos gratuitos voltados a qualificar a população para os novos empregos que vão se abrindo 
na cidade: postos socialmente valorizados e para os quais se entende que a mão de obra local 
não está preparada, ou suficientemente preparada. 

Cubatão não é um município turístico e, portanto, não recebe ondas de turistas em 
determinadas épocas do ano. Da mesma forma, não é um município agrícola, que recebe 
trabalhadores sazonais em períodos específicos de plantio e colheita. Assim, o indicador 
‘população flutuante’ não é significativo para caracterizar esse município. Para entender a 
população que não reside em Cubatão, mas ‘frequenta’ diariamente a cidade, é necessário 
analisar o conceito de mobilidade pendular intrametropolitana. Segundo Cunha, Jakob e 
Young (2006) Cubatão possui um peso enorme na geração de empregos disponíveis para a 
região metropolitana de Santos e recebe diariamente trabalhadores pendulares vindos 
especialmente de São Vicente e Praia Grande. No caso e São Vicente, parte significativa dos 
moradores de baixa renda que residem na porção continental do município trabalham em 
Cubatão. 

Para a caracterização populacional do Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, 
foram utilizados os dados registrados no Censo IBGE 2010 para os bairros Rio Grande e Dos 
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Finco – os maiores e urbanizados do distrito – e os dados agrupados para um conjunto de 31 
bairros rurais que também fazem parte do distrito (Bairro Alto da Serra; Bairro Capivari: Jd. Rio 
Grande, Vl. Capivari, Chácaras Capivari, Jd. Santa Filomena, Pq. Turmalina; Bairro Curucutu: 
Jd. São Luiz, Recreio Imigrantes, Sítio Curucutu, Billings Park; Bairro dos Imigrantes; Bairro Rio 
Pequeno; Bairro Santa Cruz; Bairro Tatetos: Jd. Miramar, Pq. IV Centenário, Sítio Rio Acima; 
Bairro Taquacetuba; Bairro Varginha: Capelinha, Colônia dos Pescadores, Jd. Borda do 
Campo, Pq. dos Lírios, Jd. Cocaia, Pq. Represa Billings; Bairro Zanzalá: Jd. da Colina, Recanto 
Billings, Pq. dos Lagos). Os dados estão demonstrados na Tabela IX.3.3.2-1.  

Tabela IX.3.3.2-1 – População - Total e por Gênero - Distrito Riacho Grande – Bairro Rio Grande, Bairro Dos 

Finco e bairros rurais agrupados – Censo 2010  

Bairros do Distrito de Riacho Grande População 2010 
População 
masculina 

População 
feminina 

Rio Grande 6.344 3.097 3.247 

Dos Finco 10.153 4.979 5.174 

Bairros rurais 12.805 6.478 6.327 

Total 29. 302 14.554 (49,7%) 14.748 (50,3%) 

Fonte: PMSBC (2010). 

O Distrito de Rio Grande correspondia, em 2010, a cerca 3,8% da população total de São 
Bernardo do Campo. As populações feminina e masculina se equivalem estatisticamente, 
perfazendo cerca de 50% cada. A estrutura etária da população do Distrito Riacho Grande está 
apresentada na Tabela IX.3.3.2-2, a seguir. 

Tabela IX.3.3.2-2 – População – Estrutura Etária - Distrito Riacho Grande – Bairro Rio Grande, Bairro Dos 

Finco e bairros rurais agrupados – Censo 2010  

Bairros do Distrito de 
Riacho Grande 

0 a 14 anos 15 a 59 anos 
60 anos e 

mais 
Total 

informado 
Sem 

informação 

Rio Grande 1.166 3.940 608 5.714 630 

Dos Finco 2.292 6.928 933 10.153 0 

Bairros rurais 3.541 8.190 1.060 12. 791 14 

Total 

6.999 

(24,4% do 
total 

informado) 

19.058 

(66,5% do 
total 

informado) 

2.601 

(9,1% do total 
informado) 

28.658 

(100% do total 
informado) 

644 

Fonte: PMSBC (2010). 

Excetuando os indivíduos que estão na categoria ‘sem informação’, temos que a faixa etária 
que se considera como “adulta”, ou seja, aquela que expressa a população potencialmente 
ativa, representa 66,5% do total no distrito Riacho Grande, e a população de mais de 60 anos é 
menos que a metade da população de 0 a 14 anos, o que indica que há uma taxa de 
nascimento elevada. 

Os dados sobre alfabetização da população do Distrito Riacho Grande estão apresentados na 
Tabela IX.3.3.2-3, a seguir. 
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Tabela IX.3.3.2-3 – População – Alfabetização (10 anos ou mais) - Distrito Riacho Grande – Bairro Rio 

Grande, Bairro Dos Finco e bairros rurais agrupados – Censo 2010  

Bairros do Distrito de Riacho 
Grande 

Total da população de 
10 anos ou mais 

Alfabetizada Não Alfabetizada 

Rio Grande 4.975 4.876 99 

Dos Finco 8.674 8.401 273 

Bairros rurais 10.614 9.846 768 

Total 24.263 23.123 (95,3%) 1.140 (4,7%) 

Fonte: PMSBC (2010). 

A população de 10 anos ou mais não alfabetizada representa 4,7% da população total de 10 
anos ou mais, contra 95,3% da população alfabetizada.  

Quanto ao rendimento nominal mensal da população do Distrito de Riacho Grande, os dados 
seguem na Tabela IX.3.3.2-4 e na Tabela IX.3.3.2-5. Neste caso, serão tabelas diferentes para 
os bairros Riacho Grande e Dos Finco, para os quais os dados serão apresentados por 
rendimento nominam mensal para o conjunto da população e para os bairros rurais agrupados, 
cujos dados sobre rendimento serão apresentados por domicílio.  

Tabela IX.3.3.2-4 – População – Rendimento nominal mensal (10 anos ou mais) - Distrito Riacho Grande – 

Bairro Rio Grande e Bairro Dos Finco – Censo 2010  

Bairros 
do 

Distrito 
de 

Riacho 
Grande 

Total 
da pop. 
de 10 
anos 
ou 

mais 

Sem 
renda 

salarial 
(*) 

Até ½ 
salário 
mínimo 

(SM) 

De ½ a 1 
SM 

Mais de 
1 a 2 SM 

Mais de 
2 a 5 SM 

Mais de 
5 a 10 

Mais de 
10 a 20 

SM 

Mais 
de 20 
SM 

Rio 
Grande 

4.975 1.884 45 517 1.227 952 260 75 15 

Dos 
Finco 

8.674 3.315 113 1.219 2.277 1.468 237 37 8 

Total 13.649 
5.199 

(38,1%) 

158 

(1,15%) 

1.736 

(12,71%) 

3.504 

(25,67%) 

2.420 
(17,73%) 

497 

(3,65%) 

112 
(0,82%) 

23 
(0,17%) 

(*) inclui os que não tem qualquer rendimento e aqueles que recebem benefícios governamentais assegurados por direito. 

Fonte: PMSBC (2010). 

 

Tabela IX.3.3.2-5 – População – Domicílios Particulares por classe de rendimento domiciliar mensal per 

capita em salários mínimos – Bairros rurais agrupados - Censo 2010  

Bairros do 
Distrito de 

Riacho 
Grande 

Total de 
Domicílios 

particulares 
permanentes 

Sem 
renda 

salarial 
(*) 

Até ½ 
salário 
mínimo 

(SM) 

De ½ a 1 
SM 

Mais de 
1 a 2 SM 

Mais de 2 
a 5 SM 

Mais de 
5 a 10 

Mais de 
10 SM 

Bairros Rurais 3.665 360 1.311 1.152 643 177 20 4 

percentual 100% 9,82% 35,76% 31,43% 17,54% 4,82% 0,53% 0,10% 

Fonte: PMSBC (2010). 
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A faixa de renda entre 1 e 5 salários mínimos é onde se localizam 43,4% da população dos 
bairros Rio Grande e do Finco, enquanto menos de 5% da população recebem mais de 5 
salários mínimos. Chama a atenção o fato de que mais de 1/3 da população não recebe 
rendimentos ou recebe rendimentos advindos de benefícios governamentais assegurados por 
direito. Nos bairros rurais, a faixa que compreende a grande maioria da população é aquela 
que vai de até ½ a 2 salários mínimos, perfazendo cerca de 85% da população.  

IX.3.4 SISTEMA VIÁRIO E INFRAESTRUTURAS 

IX.3.4.1 SISTEMA VIÁRIO E INFRAESTRUTURAS - AII 

A região de estudo é cortada por um dos principais sistemas de escoamento de cargas do país, 
responsável pela ligação entre o Porto de Santos, maior infraestrutura portuária da América do 
Sul, o Polo Petroquímico de Cubatão e as indústrias do ABCD. Trata-se do Sistema Anchieta-
Imigrantes (SAI), um importante corredor de exportação da América Latina. 

O SAI possui somados 176,4 quilômetros de extensão, infraestrutura rodoviária composta por 
quatro rodovias e duas vias de interligação, como visto na Tabela IX.3.4.1-1. 

Tabela IX.3.4.1-1 – Composição do Sistema Anchieta Imigrantes (Ecovias, 2018). 

Rodovia Extensão 

SP-150 Rodovia Anchieta 55,90 km 

SP-160 Rodovia dos Imigrantes 58,54 km 

SP-040/150 Interligação Planalto 8 km 

SP-059-150 Interligação Baixada 1,80 km 

SP 248/55 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 30,60 km 

SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega 21,60 km 

 

O trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021) é também uma importante infraestrutura viária 
para a região em estudo. Com 61,4km de extensão, o traçado do trecho Sul vai do km 30 ao 
km 86 do Rodoanel Mario Covas, somando 4 quilômetros de prolongamento até a Avenida 
Papa João XXIII. O trecho Sul é cortado pelas rodovias Régis Bittencourt (no entroncamento 
com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa 
João XXIII e o Complexo Jacu Pêssego, em Mauá, localizada após o km 4 do prolongamento 
do Rodoanel. Com o Trecho Sul em total operação, a concessionária SPMar calculava um fluxo 
diário de 44 mil veículos/dia e uma redução de cerca de 43% no movimento de caminhões na 
Marginal do Rio Pinheiros e de 37% na Av. dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo – SP.  
Atualmente, o trecho sul recebe em média 103 mil veículos/dia, segundo a secretaria de 
Logística e Transporte do estado de São Paulo (2018). Sua principal atuação, juntamente com 
o trecho oeste, é na ligação do Brasil Central e da Região Sul ao Porto de Santos. O trecho Sul 
revela-se, portanto, um importante elo econômico para a incorporação deste porto ao sistema 
de logística de transportes de todo o estado de São Paulo e do Brasil (SPMAR, 
2018).Levantamento realizado pela SPMar e veiculado na imprensa da região do ABC em 2018 
aponta que a expectativa de redução do fluxo de veículos pesados dentro dos municípios ficou 
aquém do esperado: no Trecho Sul, em 2017, dos 37,3 milhões de veículos recebidos, apenas 
9,5 milhões eram pesados (25%). A nova expectativa é a de que os números melhorem a partir 
da conclusão do Trecho Norte do Rodoanel. A conclusão do traçado completo dessa estrutura 
rodoviária, aliada à uma aventada proibição do trânsito de veículos pesados nas marginais da 

Página: 743



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. IX-33 

 

cidade de São Paulo desperta nos municípios do ABC a expectativa de que haja uma 
possibilidade de empresas da capital migrarem para municípios que cortam o Rodoanel, o que 
impulsionaria a economia local (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2018). 

As duas principais rodovias do SAI têm a série histórica de seus volumes diários médios (VDM) 
apresentados a seguir, na Tabela IX.3.4.1-2 e Tabela IX.3.4.1-3. 
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Tabela IX.3.4.1-2 – Volume Diário Médio – Rodovia dos Imigrantes –SP-160 (2015-2117)  

 
Fonte: DER-SP (2018). 

Tabela IX.3.4.1-3 – Volume Diário Médio – Rodovia Anchieta  SP-150 (2015-2017) 

 
Fonte: DER-SP (20’18). 
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Note-se que há uma queda intensa do VDM na Rodovia dos Imigrantes na comparação entre 
os anos de 2015 e 2016 e um aumento significativo de 2016 para 2017 no sentido sul, ainda 
que não se tenha voltado ao nível de 2015, sendo que em toda a série histórica há 
predominância dos veículos de passeio. 

Na Rodovia Anchieta, observa-se uma queda mais acentuada no VDM no sentido norte entre 
2015 e 2017 e uma queda mais ligeira no sentido sul, para o mesmo período, sendo que em 
toda a série histórica há predominância dos veículos de passeio. 

O Sistema Anchieta Imigrantes - SAI é vítima de muitos pontos de congestionamentos. As 
rodovias do sistema estão constantemente congestionadas com veículos pesados que se 
dirigem ao Porto de Santos e disputam espaço com veículos de passeio, que são os maiores 
usuários do SAI (HISLDORF & NOGUEIRA NETO, 2016). 

Para otimizar a estrutura de transporte da região onde se localiza a AII, um projeto há bastante 
tempo acalentado é o Ferroanel Metropolitano, Planejado em 1963, este projeto de ligação 
entre as principais ferrovias que cortam a Região Metropolitana de São Paulo foi revivido 
concretamente em 2017 (METAL MECÂNICA, 2017).  O objetivo do empreendimento é 
incrementar o transporte de cargas pelos trens que vêm do interior em direção ao porto de 
Santos, e vice-versa, mas sem passar pela região central de São Paulo, como acontece hoje.  
Essa nova ligação ferroviária entre as regiões paulistas de Campinas, Sorocaba e Vale do 
Paraíba com a Baixada Santista visa reduzir a circulação de caminhões nas rodovias que 
passam por dentro ou margeiam a Grande São Paulo, já que deverá ocorrer a natural migração 
de cargas entre os dois modais. Estima-se que seja retirado o equivalente a 4.200 caminhões 
por dia das rodovias lindeiras, com expectativa de que 40 milhões de t de cargas sejam 
transportadas em até 20 anos. Outra intenção é a de remover os trens de carga que 
atualmente circulam pelas linhas férreas que cruzam a capital, hoje utilizadas principalmente 
pelos trens urbanos de passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o 
que gera um conflito de uso entre esses dois modais (DERSA, 2018).  

Outro empreendimento previsto que poderá contribuir com a melhoria das condições de 
transporte na área da AII é o Macroanel Rodoviário Paulista. Considerado o sucessor do 
Rodoanel, que se encontra em fase final de construção, o Macroanel tem o objetivo de tornar 
mais rápido e barato o escoamento da produção advinda de todo o país para modais de 
transporte importantes como o porto de Santos e o aeroporto de Viracopos. Um dos principias 
motivos para a construção do Macroanel é aliviar o Sistema Anchieta/ Imigrantes, que já possui 
alto volume de tráfego, sendo necessária uma nova via adequada para cargas entre Planalto e 
Baixada (ARTESP, 2018). 

A seguir, a Figura IX.3.4.1-1, apresenta a infraestrutura logística, incluindo rodovias, ferrovias, 
aeroportos e hidrovias, e identifica os grandes eixos viários e de transporte da AII.   
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IX.3.4.2 SISTEMA VIÁRIO E INFRAESTRUTURAS - AID 

IX.3.4.2.1 Sistema Rodoviário 

Para efeito de complementação deste item para a AID, é preciso mencionar a Rodovia 
Caminhos do Mar, que perpassa o Distrito Riacho Grande e entrecorta o empreendimento, ou 
seja, é a estrutura viária mais próxima da instalação da dutovia aqui em estudo. A Rodovia, 
uma pista de mão dupla,  faz parte do Núcleo Caminhos do Mar, do Parque Estadual da Serra 
do Mar (PESM), que é responsável por sua gestão (DER-SP, 2018).  

A estrada da Xiboca, uma estrada de terra perpendicular à Rodovia Caminhos do Mar, também 
está bastante próxima ao empreendimento. Ela dá acesso a algumas chácaras de recreação e 
restaurantes. 

A malha viária local da AID segue apresentada no Desenho IX.3.4.2-1. 

A Tabela IX.3.4.2.1-1, apresenta a série histórica do volume diário médio da Rodovia Caminho 
do Mar  

Na Rodovia Caminho do Mar, houve a manutenção estatística do VDM no período 
compreendido entre 2014 e 2017, sendo que em toda a série histórica há predominância dos 
veículos de passeio. 
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Tabela IX.3.4.2.1-1 – Volume Diário Médio – Rodovia Caminho do Mar – SP-148 (2014-2117)  

 
Fonte: DER-SP (2018). 
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IX.3.4.2.2 Travessias Hídricas 

A Represa Billings possui em funcionamento pontos de travessia hídrica, realizada por balsas, 
que fazem a interligação entre trechos de São Paulo e São Bernardo do Campo. Sob 
responsabilidade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE), as balsas 
operam diariamente, durante 24 horas. O serviço de travessia é gratuito aos usuários, e é 
utilizado como meio de transporte por moradores dos bairros que as circundam e usuários 
ocasionais, que buscam na Represa alternativa de lazer. Duas das balsas estão na área de 
estudo do projeto em análise.  

A Balsa Taquacetuba vai da Ilha do Bororé ao bairro de Taquacetuba, em São Bernardo do 
Campo. Na primeira região é marcante a presença de ocupações de lazer, enquanto na 
segunda a maioria é de ocupações residenciais, muitas delas de baixa renda. Esta balsa é 
utilizada por veículos de carga de pequeno porte no abastecimento da porção sudeste do 
bairro.  

Ainda em São Bernardo do Campo, encontra-se a Balsa João Basso, que faz a ligação entre 
os bairros Taquacetuba e Riacho Grande, vital para o transporte dos moradores da região. A 
balsa João Basso passa a operar, a partir de outubro de 2018, com capacidade 400 pessoas e 
40 carros por trajeto (PMSBC, 2018). A balsa João Basso recebe fluxo intenso de pessoas que 
moram nos bairros pós-balsa e trabalham em São Bernardo do Campo.  

IX.3.5 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS 

Neste item serão apresentados dados relativos à dinâmica econômica dos municípios de 
Cubatão e São Bernardo do Campo e do distrito de Riacho Grande. 

IX.3.5.1 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS  – AII 

Os municípios de Cubatão e de São Bernardo do Campo são extremamente urbanizados e, por 
isso, a participação da agropecuária no total do valor adicionado é irrelevante em ambos os 
municípios. O setor industrial é predominante em Cubatão, estando muito acima dos índices de 
valor adicionado para a Região Administrativa de Santos e para o Estado. O setor industrial em 
São Bernardo do Campo também é importante, estando acima dos índices da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e do Estado, mas é o setor de serviços que prepondera 
quando à importância no total do valor adicionado, como demonstram as Tabela IX.3.5.1-1 e 
Tabela IX.3.5.1-2.  

Tabela IX.3.5.1-1 – Participação por setor no total do valor adicionado (%) – Cubatão x Região Administrativa 

(RA) de Santos x Estado  

 Indústria Agropecuária Serviços 

Cubatão 57,38 0,01 42,62 

RA de Santos 23,97 0,20 75,82 

Estado de São Paulo 21,93 1,62 76,45 

Fonte: Fundação SEADE (2015). 
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Tabela IX.3.5.1-2 – Participação por setor no total do valor adicionado (%) – São Bernardo do Campo x RMSP 

x Estado  

 Indústria Agropecuária Serviços 

São Bernardo do Campo 27,75 0,02 72,23 

RMSP 15,61 0,16 84,23 

Estado de São Paulo 21,93 1,62 76,45 

Fonte: Fundação SEADE (2015). 

O PIB per capita de Cubatão é muito maior que o de São Bernardo do Campo e muito maior 
que a média encontrada para a RA de Santos, como demonstra a Tabela IX.3.5.1-3, a seguir. 

Tabela IX.3.5.1-3 – Participação nas exportações do Estado e PIB – Cubatão, RA de Santos, São Bernardo do 

Campo, RMSP e Estado de São Paulo  

 Cubatão RA de Santos 
São Bernardo 

do Campo 
RMSP 

Estado de São 
Paulo 

Participação nas 
Exportações do 

Estado (%) 
0,66 9.03 6,82 30,83 100 

PIB (em mil R$ 
correntes) 

15.680.010,05 60.407.350,28 42.745.533,28 1.056.948.121,14 1.939.890.056,24 

PIB per capita 
(R$ correntes) 

126.407,86 34.531,45 54.008,53 51.701,82 45.064,93 

Participação do 
PIB no Estado 

(%) 
0,80 3,11 2,20 54,48 100 

Fonte: Fundação SEADE (2015). 

IX.3.5.2 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS – AID 

Como visto no subitem anterior, o município de Cubatão exibiu um PIB de quase R$15,7 
bilhões em 2015. Em 2000, o PIB foi de R$ 3,1 bilhões e em 2009 foi de 5,8 bilhões 
(INSTITUTO POLIS, 2012), o que demonstra que em 15 anos o PIB cresceu cerca de 500%. 

O PIB per capita de Cubatão é bastante alto, correspondendo a quase três vezes a média do 
Estado de São Paulo (R$ 126.407,86 contra R$ 45.064,93, respectivamente). 

No que se refere à distribuição dos estabelecimentos pelos setores da atividade econômica, há 
um aspecto curioso: a indústria não é o setor mais representativo sob esse ponto de vista. 
Verifica-se que, em 2010, do total de 2.562 estabelecimentos registrados, a metade estava no 
setor de serviços, 36,7%, no comércio, 7%, na indústria, 6%, na construção civil e 0,3%, na 
agropecuária. A baixa participação dos estabelecimentos industriais no total dos 
estabelecimentos em Cubatão, em contraposição ao peso do PIB industrial no município, 
sugere que as indústrias de Cubatão são em pequeno número, mas são de grande porte, tanto 
em termos de faturamento quanto no número de empregados nos estabelecimentos. Outro 
aspecto que pode ser observado é que a alta participação dos estabelecimentos de serviços 
relaciona-se ao fenômeno da terceirização, onde muitas atividades industriais são realizadas 
por empregados terceirizados, seja em atividades de segurança, alimentação e limpeza, seja 
em atividades que exigem um maior grau de qualificação e especialização técnica, como 
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consultorias em gestão, marketing, desenvolvimento de produtos, logística etc. (IBGE, 2010) 
(INSTITUTO POLIS, 2012).   

A construção civil e a indústria de transformação apresentam importante contribuição no que 
tange aos estabelecimentos situados no município. Inclusive, muitos destes são de médio e 
grande porte, ou seja, com 250 ou mais empregados. Estes dados reiteram a força do setor 
secundário neste local. As atividades imobiliárias, também importantes no município, se 
caracterizam por pequenos negócios, que empregam até 4 pessoas. O mesmo ocorre com as 
quatro empresas ligadas à área ambiental (água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, os 
chamados serviços industriais de utilidade pública). 

Quando se trata do setor industrial, o polo industrial da cidade de Cubatão tem uma 
significativa expressão, seja no município (como se viu anteriormente, o PIB industrial 
representa quase 60% do PIB total), seja na RA de Santos, principalmente pela 
representatividade da Refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras. O setor de química fina 
predomina em Cubatão, expresso nas indústrias privadas que ali se instalaram atraídas pela 
proximidade da usina hidroelétrica Henry Borden e do Porto de Santos, caminho “natural” para 
as exportações das matérias primas. No distrito industrial de Cubatão encontram-se empresas 
fabricantes de produtos químicos, adubos, fertilizantes, rações, papel, siderurgia e tintas, entre 
outros, que, em sua maioria, foram trazidas e ali instaladas através do aporte do capital 
internacional. Do ponto de vista do setor terciário, que inclui atividades do comércio e dos 
serviços, o comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas é o que apresenta o 
maior número de empreendimentos, seguidos por atividades de transporte, armazenagem, 
correio, alojamento e alimentação e as atividades administrativas. Posteriormente, em menor 
escala, vêm as atividades profissionais, científicas e técnicas e, por último, as atividades 
financeiras, de seguros e serviços relacionados (INSTITUTO POLIS, 2012).  

No Distrito de Riacho Grande, as atividades econômicas por setor (auferidas por meio do 
catálogo de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE) dos bairros Dos Finco, 
Rio Grande e bairros rurais estão apresentadas na Tabela IX.3.5.2-1 – , a seguir.  

Tabela IX.3.5.2-1 – Estabelecimentos por setor (CNAE) - Distrito Riacho Grande – Bairro Rio Grande, Bairro 

Dos Finco e bairros rurais agrupados  

Bairros do Distrito 
de Riacho Grande 

Agropecuária Indústria Serviços 
Total por 

Bairro 

Rio Grande 1 99 817 917 

Dos Finco 1 105 591 697 

Bairros rurais 6 56 393 455 

Total 8 260 1801 2069 

Fonte: PMSBC (2015). 

Os bairros Rio Grande e Dos Finco são urbanizados e apresentam infraestrutura de comércio e 
serviços. Em maior quantidade que os bairros rurais. 

A predominância do setor de serviços (inclusas as atividades comerciais) no Distrito de Riacho 
Grande (contabilizados os dados para todos os bairros) pode ser observada em termos 
percentuais no Gráfico IX.3.5-1, a seguir.  
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Gráfico IX.3.5-1 – Estabelecimentos por setor (CNAE) - Distrito Riacho Grande  

 
Fonte: PMSBC (2015). 

O percentual de estabelecimentos do setor de serviços no Distrito de Riacho Grande é de 87% 
do total, seguindo o padrão encontrado para o município como um todo.   

IX.3.5.3 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS – ADA 

As atividades econômicas predominantes na ADA estão descritas no item IX.3.1.3 – Uso e 
Ocupação do Solo – ADA. 

IX.3.6 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Neste item, será descrito suscintamente o quadro atual da infraestrutura municipal e 
capacidade de atendimento quanto à saúde, educação, segurança, transporte, comunicação, 
turismo, lazer, energia, rede de abastecimento de água e de saneamento básico para AID e 
para a ADA do empreendimento em tela. 

IX.3.6.1 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS – AID 

IX.3.6.1.1 Cubatão 

No que concerne à Saúde, o município de Cubatão possui 05 Unidades de Atendimento 
Emergencial, 19 Unidades de Atenção Básica à Saúde (sendo 12 Unidades de Saúde da 
Família e 07 Unidades Básicas de Saúde), 08 Unidades de Atendimento Especializado e 08 
Serviços Correlato à Saúde. Essa rede de equipamentos públicos de saúde está identificada no 
Quadro IX.3.6.1.1-1. 

[VALOR]%  
[VALOR]%  

[VALOR]%  

Agropecuária Indústria Serviços
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Quadro IX.3.6.1.1-1 – Rede de Equipamentos Públicos de Saúde – Cubatão  

Unidades de 
Atendimento 

Emergencial (24h) 

Unidades de Atenção Básica à Saúde 
Unidades de 
Atendimento 
Especializado 

Serviços Correlato 
à  Saúde 

Unidades de 
Saúde da Família - 

USF 

Unidades 
Básicas de 

Saúde - UBS 

Pronto Socorro 
Central 

Pronto Socorro 
Infantil 

UPA Parque São 
Luiz (Professor Dr. 
Mário Ruivo) 

Hospital Municipal 
de Cubatão - Dr. 
Luiz Camargo da 
Fonseca e Silva 

Serviço de 
Atendimento de 
Urgência e 
Emergência - SAMU 
- 192 

 

USF Cota 200 

USF Cota 95 

USF Ilha Caraguatá 

USF Jardim Nova 
República (Bolsão 
08) 

USF Mário Covas 

USF Morro do Índio 

USF Água Fria 

USF Pilões 

USF Vale Verde 

USF Vila 
Esperança I (Morro 
do Índio) 

USF Vila 
Esperança II 
(Caíque) 

USF Vila dos 
Pescadores 

 

UBS Vila São José 

UBS 31 de Março 

UBS Vila Natal 

UBS Área 5  - 
Conj. Afonso 
Schmidt 

UBS CSU 

UBS Vila Nova 

UBS Jardim 
Casqueiro 

Serviço Ambulatorial 
de Especialidades - 
SAE - (Policlínica) 

Serviço de Atenção 
Integral à Saúde do 
Idoso (SRI) 

Serviço de Atenção 
Integral à Saúde da 
Mulher (SAISM) 

Serviço de 
Especialidades 
Pediátricas (SEP) 

Serviço de 
Especialidades 
Odontológicas (SEO) 

Serviço de Atenção 
Psicossocial (SAPS)  / 
Ambulatório 

Serviço de Atenção 
Psicossocial - Álcool e 
Drogas (SAPS-AD) 

Divisão de Saúde 
Mental - (DSM) 

 

Serviço de 
Atendimento a 
Doenças 
Transmissíveis 
(SADT) 

Centro de Testagem 
e Aconselhamento 
(CTA) 

Serviço de 
Vigilância 
Epidemiológica 
(SVE) 

Serviço de 
Referência em 
Saúde do 
Trabalhador 
(SEREST) 

Serviço de 
Imunização (antigo 
Centro de 
Imunização) 

Serviço de 
Vigilância Sanitária 
(SVS) 

Serviço de Controle 
de Zoonoses (SCZ) 

Programa de 
Atendimento 
Domiciliar (PAD) 

Fonte: PMC (2018). 

No que diz respeito à Educação Básica, o município de Cubatão possui 08 Unidades 
Conveniadas com a Prefeitura Municipal de Cubatão que oferecem Creche/Educação Infantil, 
54 Unidades Municipais de Educação (sendo que 12 delas também oferecem 
Creche/Educação Infantil) e 10 Escolas Estaduais. Essas unidades educacionais estão 
identificadas no Quadro IX.3.6.1.1-2. 

Quadro IX.3.6.1.1-2 – Rede de Equipamentos Públicos de Educação Básica – Cubatão  

U. Conveniadas (UC) Unidades Municipais de Ensino (UME) Estaduais 

 UC Tia Fina 2 

 UC Criança Feliz 

 UC Árvore da Vida 

 UC Novos Tempo 

 UC Mãe Maria 

 UC Carrossel 

 UC Ateneu 

 UC Nascimento 
 

 UME Ana Luiza Victor do Couto (inclui creche e 
educação infantil) 

 UME Antonio Ortega Domingues 

 UME Aracy Esteves Soares Campos (inclui creche e 
educação infantil) 

 UME Bernardo José Maria de Lorena 

 UME Dilce Ferreira Campos 

 UME Dom Pedro I 

 UME Dr. Ulysses Silveira Guimarães 

 UME Elza Silva dos Santos 

 EE Afonso 
Schimidt 

 EE Aparecida 
Carlos Antonio 
Vidal 

 EE Professor Ary 
de Oliveira Garcia 
Vidal 

 EE Marechal 
Humberto A. 
Castelo Branco 
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U. Conveniadas (UC) Unidades Municipais de Ensino (UME) Estaduais 

 UME Estado da Bahia 

 UME Estado de Goiás 

 UME Estado de Minas Gerais 

 UME Estado de Santa Catarina 

 UME Estado de São Paulo 

 UME Estado do Acre 

 UME Estado do Alagoas 

 UME Estado do Amapá 

 UME Estado do Amazonas 

 UME Estado do Ceará 

 UME Estado do Espírito Santo 

 UME Estado do Maranhão 

 UME Estado do Mato Grosso 

 UME Estado do Pará 

 UME Estado do Pernambuco 

 UME Estado do Piauí 

 UME Estado do Rio Grande do Sul 

 UME Estado do Tocantins 

 UME Jardim Casqueiro ((inclui creche e educação 
infantil) 

 UME Jayme João Olcese 

 UME João Ramalho 

 UME Lucy Montoro 

 UME Luiz Gustavo de Lima 

 UME Luiza Cortez da Silva (inclui creche e educação 
infantil) 

 UME Maria do Rosário Lopes Franco 

 UME Maria Liberata ((inclui creche e educação 
infantil) 

 UME Maria Rosa C Maltez da Guarda ((inclui creche 
e educação infantil) 

 UME Mario de Oliveira 

 UME Marta Josete Ramos Impaléa - CEU 

 UME Martim Afonso de Souza 

 UME Nossa Senhora de Fátima ((inclui creche e 
educação infantil) 

 UME Padre Antonio Olivieri 

 UME Padre José de Anchieta 

 UME Padre Manoel da Nóbrega 

 UME Princesa Isabel 

 UME Prof. Dr. Luiz Pieruzzi Netto 

 UME Profa. Almerinda Monteiro de Carvalho 

 UME Profa. Celita Tertuliano Sampaio Reis ((inclui 
creche e educação infantil) 

 UME Profa. Maria Albertina P. da Silva Mesquita 

 UME Profa. Marta Magali S. Madeira ((inclui creche e 
educação infantil) 

 UME Rui Barbosa 

 UME Santa Rosa ((inclui creche e educação infantil) 

 UME Sofia Zarzur ((inclui creche e educação infantil) 

 UME Usina Henry Borden 

 UME Vereador Domingos Pucciariello ((inclui creche 
e educação infantil) 

 UME Vila José  

 EE Professor 
José da Costa  

 EE Júlio 
Conceição  

 EE Lincoln 
Feliciano 

 EE Professora 
Maria Helena 
Duarte Caetano 

 EE Professor 
Waldomiro 
Mariani 

 EE Professor 
Zenon Clemente 
de Moura  
  

Fonte: PMC (2018); Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (2018). 

Quanto à educação técnica e superior, Cubatão possui 01 Escola Técnica (ETEC) vinculada 
ao Centro Paula Souza, que oferece o ensino médio integrado ao ensino técnico 
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(administração, logística e meio ambiente) e cursos técnicos de administração, contabilidade, 
logística, meio ambiente e informática. A cidade conta com 01 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia, que também oferece ensino médio integrado ao ensino técnico 
(informática e eventos), curso técnico de automação industrial e cursos superiores de 
Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, Tecnologia de Automação Industrial, 
Tecnologia de Gestão de Turismo, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Matemática. 

Quadro IX.3.6.1.1-3 – Rede de Equipamentos Públicos de Educação Técnica e Superior – Cubatão  

Instituição Modalidade 
Área de conhecimento dos 

cursos ofertados 

ETEC Cubatão 

Ensino médio integrado ao ensino 
técnico 

Cursos técnicos de 2º grau 

Administração 

Logística 

Meio ambiente 

Contabilidade 

Análise e desenvolvimento de    
sistema 

Automação industrial 

Letras 

Matemática 

IFSP – Campus Cubatão 

Ensino médio integrado ao ensino 
técnico 

Cursos técnicos de 2º grau 

Cursos superiores 

Fonte: IFSP (2018); ETEC Cubatão (2018). 

No quesito Segurança Pública, Cubatão conta com 03 Delegacias de Polícia Civil, 01 
Delegacia/Batalhão da Política Militar, 01 Delegacia de Defesa da Mulher e 01 Delegacia de 
Investigações Gerais.  

Para exemplificar em termos de série histórica o estado da segurança em Cubatão, tome-se o 
índice ‘homicídio doloso por 100 mil habitantes, que demonstra uma queda significativa entre 
os anos de 2013 e 2016, mas cresce entre 2016 e 2017, como pode ser visualizado no Gráfico 
IX.3.6.1-1, a seguir.   

Gráfico IX.3.6.1-1 – Homicídios por 100 mil habitantes – Cubatão  

 
Fonte: SSP-SP (2018). 

O Transporte Público em Cubatão é operado pela empresa Translíder e conta com 14 linhas, 
indicadas no Quadro IX.3.6.1.1-4, a seguir. 

15,59 

13,83 

9,67 
8,8 

11,11 

2013 2014 2015 2016 2017
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Quadro IX.3.6.1.1-4 – Linhas de transporte público – Cubatão  

Linhas de transporte público 

LINHA 01 - USIMINAS - ILHA CARAGUATÁ 

LINHA 02 - VILA ESPERANÇA – CENTRO 

LINHA 03 - ILHA BELA – CENTRO 

LINHA 04 - JD. NOVA REPÚBLICA – COSIPA 

LINHA 05 - MORRO DO ÍNDIO - COSTA E SILVA 

LINHA 06 - PILÕES – CENTRO 

LINHA 07 - VILA DOS PESCADORES – CEMITÉRIO 

LINHA 08 - COTA 200 / CENTRO 

LINHA 10 - VALE VERDE-CENTRO 

LINHA 11 - ILHA CARAGUATÁ – FABRIL 

LINHA 12 - RODOVIÁRIA/CESARI- RODOVIÁRIA/MANTIQUEIRA 

LINHA 13 - BOLSÃO 7/8/9 - CEMITÉRIO 

LINHA 14 - ÁGUA FRIA-RODOVIÁRIA 

Fonte: Litoralbus (2016). 

A rede de energia elétrica abastece 99,93% dos domicílios de Cubatão, o que permite 
estabelecer que a cobertura é universal no município (IBGE, 2010).  

O abastecimento de água por rede geral, encanada, cobre quase 88% dos domicílios do 
município. A segunda forma de abastecimento mais significativa – e que não chega a atingir 
9% do total de domicílios- é a retirada de água de poço ou nascente fora da propriedade, como 
se pode observar na Tabela IX.3.6.1.1-1, a seguir.  

Tabela IX.3.6.1.1-1 – Forma de abastecimento de água – Cubatão  

Forma de abastecimento 
Número de 
domicílios 

Porcentagem (%) 

Rede Geral 32.000 87,76 

Poço ou nascente na propriedade 77 0,21 

Poço ou nascente fora da propriedade 3.214 8,81 

Armazenagem de água da chuva 30 0,08 

Rio, igarapé, açude, lago 388 1,06 

Outra 755 2,08 

Total de domicílios 36 464 100 

Fonte: IBGE (2010). 

O esgotamento sanitário adequado no município atende apenas 62,7 % dos domicílios 
(IBGE, 2010). Este dado pode estar correlacionado ao fato de que 55% da população (65.573 
pessoas) vivem em aglomerados subnormais, distribuídos em 19 assentamentos precários ou 
irregulares (IBGE, 2010).  

O tratamento do esgoto parece ser um problema bastante sério no município. No ano de 
2018, foi instalada uma comissão na Câmara Municipal para avaliar a situação. Segundo uma 
avaliação técnica apresentada na Comissão, cerca de 50% da população não tem acesso ao 
tratamento de esgoto.  O contrato de tratamento de esgoto que o município assinou com a 
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SABESP por 30 anos está vencido há 9 anos, situação que prejudica a oferta desse serviço 
público à população (A TRIBUNA, 2018).  

O destino do lixo é praticamente universalizado por meio da coleta pública, que atinge 99,1% 
dos domicílios, conforme registrado na Tabela IX.3.6.1.1-2. 

Tabela IX.3.6.1.1-2 – Destino do lixo – Cubatão  

Forma de abastecimento Número de domicílios Porcentagem (%) 

Coletado 36.118 99,1 

Enterrado 9 0,02 

Jogado em rio, lago ou mar 191 0,52 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 98 0,25 

Queimado 29 0,07 

Outro destino 19 0,04 

Total de domicílios 36 464 100 

Fonte: IBGE (2010). 

Segundo o Instituto Polis (2012), o município de Cubatão não é considerado atrativo para o 
turismo balneário, como alguns de seus vizinhos da Baixada Santista. Prova disto é que não 
há um mercado de imóveis de veraneio na cidade. A proximidade com o Parque Estadual da 
Serra do Mar e o patrimônio cultural riquíssimo do Núcleo Itutinga-Pilões (Calçada do Lorena, 
as Usinas Hidrelétricas do Vale do Quilombo e Itatinga, a Vila da Barragem, a Usina Henry 
Borden, a Vila de Paranapiacaba, a Vila de Itatinga, a Vila de Itutinga, o Polo Ecoturístico 
Caminhos do Mar e as artes rupestres) poderiam ser aproveitados por um turismo de tipo 
histórico-cultural, mas até o turismo de negócios é tímido na cidade. O epíteto de “Vale da 
Morte”, sob o qual ficou conhecido Cubatão nos anos 1980, parece ter impactado 
irremediavelmente as possibilidades turísticas do município.   

As esferas de lazer, cultura e comunicação são importantes para desfazer o mito de uma 
cidade que só trabalha. No campo da cultura, é preciso ressaltar que Cubatão possui um 
campo significativo de produção nas artes eruditas e populares. Segundo o Instituto Polis 
(2012), a música erudita possui grande influência local, especialmente devido ao processo de 
institucionalização/profissionalização de bandas de escola. A Secretaria de Educação mantém 
o Conservatório Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura mantém as bandas Marcial e 
Sinfônica e grupos de ballet e dança como ‘corpos estáveis’, que têm sede própria em prédios 
com tratamento acústico e realizam performances no Brasil todo e no exterior. Há também uma 
diversidade de manifestações da cultural popular: capoeira, grupos de maracatu, entre outras 
expressões ligadas a tradições próprias da cultura africana. Nas periferias se destacam 
atividades culturais tipicamente urbanas como o Hip-Hop e o Funk. Nas artes Cênicas, 
destaca-se o coletivo ‘Teatro do Kaos’, fundado em 1997 e realizador do ‘Festival de Teatro 
Amador de Cubatão’. O eletroforró é bastante presente no município, estimulado pela 
expressiva quantidade de migrantes nordestinos residentes em Cubatão.  

O principal espaço de lazer da cidade é o Parque Anilinas. Criado em 1972 e inaugurado em 
1979, o Parque de 54 mil metros quadrados foi totalmente reformado e reinaugurado em várias 
etapas entre 2011 e o presente. Hoje chamado de Novo Anilinas, o complexo multiuso 
dedicado ao lazer, à cultura e à prática esportiva abriga teatro, galeria de arte, escola,  
teleférico, quadras esportivas, áreas de convivência, pista de caminhada, jardins, espaços de 
lazer com mesas de tênis de mesa, estrutura para arvorismo e tirolesa, uma das maiores pistas 
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de skate do país, equipamentos de ginástica para a terceira idade, playground, biblioteca 
infanto-juvenil e o Projeto BEC – Banda Escola de Cubatão (PMC, 1998).  

Em entrevistas com moradores, realizadas em setembro de 2018, foi possível apurar que entre 
os meios de comunicação locais destacam-se as emissoras Rádio Cubatão (streaming) e 
Radio Visão (FM 92.5 – faixa comunitária). Não há jornais impressos em Cubatão, a população 
se informa por meio de blogs e páginas de notícias hospedadas nas redes sociais e também 
pelas seções devotadas a Cubatão em jornais regionais como A Tribuna e o Diário do Litoral.   

IX.3.6.1.2 Distrito de Riacho Grande  

No que concerne à Saúde, o distrito de Riacho Grande possui 02 Unidades de Atendimento 
Emergencial e 03 Unidades de Atenção Básica à Saúde Essa rede de equipamentos públicos 
de saúde está identificada no Quadro IX.3.6.1.2-1. 

Quadro IX.3.6.1.2-1 – Rede de Equipamentos Públicos de Saúde – Distrito de Riacho Grande  

Unidades de Atendimento 
Emergencial (24h) 

Unidades Básicas de Saúde - UBS 

UPA Riacho Grande 

 

Serviço de Atendimento de Urgência e 
Emergência - SAMU - 192  (Bairro 

Santa Cruz) 

 

UBS Santa Cruz (Bairro Santa Cruz) 

 

UBS Primo Finco (Bairro Dos Finco) 

 

UBS Gilda Esperança Lotto Carlone (Bairro Rio 
Grande) 

Fonte: PMSBC (2015). 

No que diz respeito à Educação Básica, o distrito de Riacho Grande possui 02 Unidades 
Conveniadas com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo que oferecem 
Creche/Educação Infantil, 11 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB), 04 Escolas 
Estaduais e 01 Unidade de Complementação Educacional – UCE. Essas unidades 
educacionais estão identificadas no Quadro IX.3.6.1.2-2. 
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Quadro IX.3.6.1.2-2 – Rede de Equipamentos Públicos de Educação – Distrito de Riacho Grande  

Escolas Municipais de Ensino Básico 
(EMEB) 

Escolas Estaduais (EE) 
Unidade de 

Complementação 
Educacional - UCE 

Creches (Rede 
conveniada) 

EMEB Bruno Massone (Bairro Rio 
Grande) 

EMEB Graciliano Ramos (Bairro Rio 
Grande) 

EMEB Profa. Cecília Oliveira Turbay 
(Bairro Rio Grande) 

EMEB Profa. Suzete Aparecida de 
Campos (Bairro Rio Grande) 

EMEB Helena Zanfelici da Silva (Bairro 
dos Finco) 

EMEB Maria José Rodrigues (Bairro 
dos Finco) 

EMEB Prof. Paulo Freire (Bairro dos 
Finco) 

EMEB Ítalo Damiani ( Bairro 
Taquacetuba) 

EMEB José Ibiapino Franklin (Bairro 
Santa Cruz) 

EMEB Profa. Carmem Tabet de Oliveira 
Marques (Bairro Tatetos) 

EMEB Profa. Ivaneide Nogueira (Bairro 
Santa Cruz) 

 

EE Antonio Caputo 
(Bairro Rio Grande) 

EE Tito Lima (Bairro Rio 
Grande) 

EE Prof. José Jorge do 
Amaral (Bairro dos 

Finco) 

EE Omar Donato 
Bassani (Bairro Tatetos) 

 

UCE Tatetos 

Aldeias Infantis 
S.O.S Brasil - 

Creche Hermann 
Gmeiner (Bairro 

Tatetos) 

Associação 
Dehoniana Brasil 

Meridional – Núcleo 
Marisa - Creche 

Padre Dehon 
(Bairro Varginha) 

Fonte: PMSBC (2015). 

Os equipamentos de Segurança Pública que servem ao distrito Riacho Grande localizam-se 
exclusivamente no bairro Rio Grande. Note-se que nos bairros rurais do Distrito de Riacho 
Grande, mais próximos ao empreendimento, não existem quaisquer equipamentos públicos de 
segurança. Os equipamentos de segurança pública do Distrito Riacho Grande estão 
identificados no Quadro IX.3.6.1.2-3 – . 

Quadro IX.3.6.1.2-3 – Rede de equipamentos de Segurança Pública – Distrito de Riacho Grande  

Bairros do Distrito 
de Riacho Grande 

Quantidade Descrição 

Rio Grande 04 

1ª Cia. Policiamento Rodoviário de São Bernardo do Campo 

2ª Cia. do 40º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana 

Delegacia de Polícia - 4º Distrito 

Posto de Salvamento (Revezamento de Equipes de Bombeiros) 

Dos Finco 0 ----- 

Bairros rurais 0 ----- 

Fonte: PMSBC (2015). 

Segundo a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 15 mil passageiros circulam 
diariamente pelo distrito Riacho Grande (PMSBC, 2017) e utilizam meios de transporte 
coletivos. O Terminal Rodoviário Tereza Suster (Dona Gina), localizado no bairro Rio Grande, 
confere aos moradores do distrito acesso às 90 linhas de ônibus do município de São Bernardo 
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do Campo.  Grande parte dos moradores do bairro dos Finco e dos bairros rurais necessitam 
de balsas para acessar Terminal Rodoviário Tereza Suster. As balsas João Basso e 
Taquacetuba servem às duas localidades, respectivamente. Os meios de transporte coletivos e 
suas localizações estão apresentados no Quadro IX.3.6.1.2-4, a seguir. 

Quadro IX.3.6.1.2-4 – Meios de Transporte Coletivos – Distrito de Riacho Grande  

Bairros do Distrito de 
Riacho Grande 

Transporte coletivo (localização) 

Rio Grande 
Terminal Rodoviário Tereza Suster (Dona 

Gina) 

Dos Finco Balsa João Basso 

Bairros rurais Balsa Taquacetuba 

Fonte: PMSBC (2015). 

Os serviços básicos de fornecimento de água, energia, esgotamento sanitário e destinação 
do lixo não são ofertados de maneira homogênea no distrito de Riacho Grande. O 
esgotamento sanitário é o item mais precário, sendo que no bairro dos Finco e nos bairros 
rurais o atendimento não atinge 14% dos domicílios e no bairro Rio Grande não chega a 30%. 
No bairro dos Finco, os serviços de fornecimento de água e energia e a coleta de lixo estão 
praticamente universalizados. No bairro Rio Grande, o fornecimento de água, de energia e a 
coleta do lixo atingem em torno de 90% dos domicílios. Já nos bairros rurais, o lixo é coletado 
em 97,5% dos domicílios e o fornecimento de energia atinge quase 90% da população. A rede 
de água, contudo, serve a menos de 35% dos domicílios nos bairros rurais. Estes dados estão 
compilados no Quadro IX.3.6.1.2-5. 

Quadro IX.3.6.1.2-5 – Água, Esgoto, Lixo e Energia – Percentual de Atendimento - Distrito de Riacho Grande  

Bairros do Distrito 
de Riacho Grande 

Rede de 
água (%) 

Rede de 
esgoto (%) 

lixo 
coletado (%) 

Energia - 
(%) 

Rio Grande 87,7 29,7 89,7 89,7 

Dos Finco 98 13,3 99,9 99,2 

Bairros rurais 34,5 13,6 97,5 89,5 

Fonte: PMSBC (2015). 

Como visto no anteriormente no item ‘IX.3.1 – Uso e Ocupação do Solo’, o Distrito Riacho 
Grande, especialmente em sua porção mais próxima ao empreendimento, abriga muitas 
estruturas particulares de lazer e recreação, mas os equipamentos públicos de lazer e cultura 
são bem escassos na área e estão concentrados no bairro Rio Grande, como pode ser 
constatado no Quadro IX.3.6.1.2-6.  
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Quadro IX.3.6.1.2-6 – Equipamentos Públicos de Cultura e Lazer - Distrito de Riacho Grande  

Bairros do Distrito 
de Riacho Grande 

Quantidade Descrição 

Rio Grande 04 

Praça de Esporte Omar Donato Bassani (E.C. Riacho Grande, V. Pelé 
F.C., G.U. Jd. Tupã, S.E. Bº Finco, E.C. Capelinha) 

Ginásio Poliesportivo João Soares Brasa 

Parque Natural Municipal Estoril Virgílio Simionato 

Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis 

Dos Finco 0 ----- 

Bairros rurais 0 ----- 

Fonte: PMSBC (2015). 

Cabe ressaltar que não existem equipamentos públicos na Área Diretamente Afetada ou seu 
entorno imediato. 

IX.3.7 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Para caracterizar a organização social da AID foram feitas investigações eletrônicas e 
entrevistas telefônicas. Pode-se considerar que tanto em Cubatão quanto no distrito de Riacho 
Grande há um nível baixo de mobilização com relação a questões ambientais e mesmo com 
relação a questões sociais.  

A busca aqui empreendida focou exatamente nestes dois critérios, em busca de arrolar 
organizações cujo tema central sejam: 1. meio ambiente e 2. melhorias da qualidade de vida 
local (associações de bairro). 

O tema ambiental que mobiliza Cubatão é ainda o grande passivo ambiental do polo 
petroquímico, foco da atuação da Associação de Combate aos Poluentes (ACPO). Mais 
recentemente, no entanto, o assunto que tem congregado os ambientalistas do município é a 
Cava Subaquática, um depósito submarino de cerca de 500m de diâmetro para abrigar os 
detritos retirados da dragagem no Canal Piaçaguera - estuário entre Santos e Cubatão. A cava 
é chamada pelos ambientalistas de ‘lixão submarino’. 

No distrito Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, chama atenção a ausência de 
associações de moradores, já que o distrito é composto por uma série de bairros rurais. Uma 
das explicações pode ser o fato de que o distrito conta com uma subprefeitura própria, o que 
pode gerar uma proximidade dos moradores do distrito com o poder público, tornando 
desnecessária a intermediação entre este e os moradores por via de associações.  

O bairro mais próximo ao empreendimento em São Bernardo do Campo é o bairro Zanzalá. 
Como visto anteriormente, Zanzalá é ocupado por espaços comerciais de lazer e recreação. 
Em consulta telefônica a alguns desses empreendimentos recreativos, foi obtida a informação 
de que não há qualquer associação que reúna seus proprietários. 

A Vila da EMAE, em Cubatão, também não possui associação de moradores autônoma. 

O Quadro IX.3.7-1, a seguir, apresenta as principais organizações sociais identificadas na AID.  
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Quadro IX.3.7-1 – Organização Social  

Organização Endereço/Contato Interesse/Atuação 
Local de 
atuação 

Associação do 
Movimento 

Integrado de 
Reivindicações 

Populares 
(AMIRP) 

Rua Ponta Grossa, 01 - 
Jardim Represa - São 
Bernardo do Campo-

SP. F: (11) 4357-2738. 
E-mail: 

amirpsbc@yahoo.com 

A AMIRP é uma associação popular situada no 
Jardim Represa – São Bernardo do Campo. Desde 

2002, atua na organização dos movimentos 
populares e na conscientização da comunidade 

sobre a importância da participação popular para a 
melhoria da qualidade de vida e para uma 

sociedade mais justa e sustentável. Em 2012, 
pensando na geração de renda, a AMIRP fez um 
convênio com a prefeitura de São Bernardo do 

Campo e o governo federal, tornando-se um ponto 
de cultura e criando um jornal comunitário. 

Também conseguiu concessão de uma rádio 
comunitária chamada Rádio Represa, que conta 

com uma intensa e qualificada programação diária. 

Riacho 
Grande/Represa 

Billings 

Colônia De 
Pescadores Z-
17 – Orlando 

Feliciano 

Estrada Rio Acima, 
5930 – Riacho Grande, 

São Bernardo do 
Campo- SP. F: (11) 

4396-0540 

A colônia de pescadores informou, por telefone, 
que representa cerca de 700 pescadores 

artesanais que atuam na Represa Billings e que 
eles são oriundos de vários municípios. Além de 

São Bernardo do Campo, eles viriam de São Paulo 
e Caieiras, entre outros. 

Represa Billings 

Instituto 
Brasileiro de 

Proteção 
Ambiental 
(PROAM) 

Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 1.811 - Jardim 

Paulistano, São Paulo - 
SP, 01452-001. F: (11) 

3032-4481 

O PROAM tem atuação nas campanhas de defesa 
dos mananciais e da Represa Billings, em 

particular. Faz campanhas para despoluição da 
Represa. 

Atua no país 
todo e 

desenvolve 
estudos e 

projetos para a 
Represa Billings 

Sociedade 
Amigos Das 

Vilas Reunidas 
Pós Balsa - 

Riacho Grande 

R. Austrália, 98 - 
Independência, São 

Bernardo do Campo - 
SP, 09861-390 

A entidade atua para garantir condições mínimas 
de saúde para a comunidade local. Abrange 
comunidades entre as balsas do Riacho e 

Taquacetuba e tem como foco a mobilização da 
população. 

Riacho Grande 

ISAC VP - 
Instituto Sócio 
Ambiental e 

Cultural da Vila 
dos Pescadores 

Presidente – Marly 
Vicente da Silva 

O contato é via a 
página da entidade no 

Facebook 

O Instituto atua como uma associação de 
moradores da Vila dos Pescadores e está muito 

mobilizado, neste momento, contra a Cava 
Subaquática no estuário, que fica a 2,5 km da vila. 
A cava está sendo acusada de receber sedimentos 
contaminados com substâncias altamente tóxicas, 
A presidente da organização declarou em vários 

órgãos de imprensa que a cava está prejudicando 
os pescadores porque os obriga a ir cada vez mais 

longe atrás do pescado, o que encarece muito o 
custo da atividade. O ISAC VP é a principal 

entidade de defesa ambiental de caráter popular e 
local no município de Cubatão. 

Cubatão 

Colônia de 
Pescadores Z-1 

– José 
Bonifácio 

Av. Dino Bueno, 114 - 
Ponta da Praia, Santos 
- SP, 11030-350 – F: 

(13) 3261-2992 

A Colônia de Pescadores Z-1 atua em 
conformidade com a lei n.11.699, que regulamenta 

as atividades das colônias e as equipara a 
sindicatos rurais. Atuam para conseguir os RGPs 

para pescadores, aposentadoria rural, auxílio 
natalidade, etc. Sobre as questões ambientais, a 

colônia informou que monitora atividades de 
dragagem da VLI Logística (responsável pela cava 
subaquática no estuário), participa de audiências 
públicas e negocia contrapartidas aos pescadores 
com empreendimentos que possam vir a impactar 

Santos e 
Cubatão 
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Organização Endereço/Contato Interesse/Atuação 
Local de 
atuação 

as atividades pesqueiras (cursos de capacitação de 
guindasteiro, motorista de caminhão, mecânico, 

etc.). 

Associação de 
Combate aos 

Poluentes 
(ACPO) 

 

Rua Júlio de Mesquita 
nº 148, conjunto 204, 
sala 02, Vila Mathias, 

CEP 11075-220, 
Santos-SP - E-mail: 
acpo@acpo.org.br 

Fundada em 1994, inicialmente com intuito apenas 
sindical de defender trabalhadores contaminados 

devido seu trabalho em uma fábrica da Rhodia, em 
Cubatão, a entidade pública com personalidade 
jurídica e sem fins lucrativos hoje atua de forma 

ampla na proteção do meio ambiente e da saúde 
pública. Apoiada pela assistência voluntária de 

colaboradores como médicos, engenheiros, 
jornalistas, professores e outros profissionais, a 

ACPO tem o compromisso de combater a poluição 
química industrial, a contaminação ambiental, a 

exposição e intoxicação humana, focando os 
poluentes químicos persistentes. Tem assento no 

Conselho Estadual de Meio Ambiente e no 
Conselho de Saúde de Santos. Também atua na 

mobilização contra a cava subaquática no estuário. 

Baixada 
Santista 

Rede Caiçara 
Ecossocialista 

Não foram encontrados 
os dados de contato 

A rede foi fundada em 2004, em Santos, mas tem 
ativistas em toda a baixada santista. Afirmam que o 
capitalismo e o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável são incompatíveis. Apesar de não 
haver informações sobre contatos, a rede está 
sempre presente em discussões de conselhos 

municipais de meio ambiente e audiências 
públicas, atuando em parceria com o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL). A rede também é 
associada ao Sindicato de Trabalhadores 

Petroleiros do Litoral Paulista. 

Baixada 
Santista 

Fonte: Elaboração Mineral (2018). 

IX.3.8 PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL 

O levantamento do Patrimônio Cultural, Histórico e Cultural apontou dois tombamentos na AII. 
O mais abrangente é o Perímetro tombado da Serra do Mar e de Paranapiacaba e está 
localizada entre as coordenadas geográficas 4845 e 4400 longitude Oeste e 2315′ e 2500′ 
latitude Sul, incorporando 46 municípios. Tombada pelo CONDEPHAAT na categoria “área 
natural ou Sítio paisagístico”. Essas serras são notáveis por seu valor geológico, 
geomorfológico, hidrológico e paisagístico. Outras características ressaltadas pelo 
CONDEPHAAT são suas funções reguladoras ambientais da área litorânea e do Planalto 
Atlântico. A área total tombada corresponde a 1.208.810 ha e contém um dos últimos 
remanescentes de cobertura florestal original do Estado de São Paulo que exerce função 
essencial na estabilidade das vertentes. A Serra do Mar de Paranapiacaba foi tombada pela 
Resolução n°40 de 06/061985 e está registrada no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico: inscrição nº 16, p. 305, 08/09/1986.  

O outro patrimônio tombado é a Estrada do Lorena, Monumentos de Victor Dubugras e Área de 
Mata Circundante. Foi tombado pelo CONDEPHAAT em 11/08/1972 na categoria Infraestrutura 
e registrada o Livro Tombo Histórico com a inscrição nº 122, p. 21, 03/07/1979. A construção 
da calçada de Lorena foi coordenada por Bernardo José Lorena, conde de Sarzedas, que 
governou a capitania entre 1788 e 1795 baseado no projeto do engenheiro militar João da 
Costa Ferreira. A iniciativa facilitou a comunicação entre o planalto e o litoral. Já em 1922 
iniciaram-se as obras da primeira estrada pavimentada em concreto armado da América Latina. 
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No mesmo período foram construídos os monumentos projetados por Victor Dubugras: 
Cruzeiro Quinhentista, Pontilhão da Serra, Belvedere Circular, Padrão do Lorena, Rancho da 
Maioridade e Pouso de Paranapiacaba. (CONDEPHAAT). Além da infraestrutura histórica a 
área inclui uma faixa de 1 km de largura de cada lado da estrada com mata original. A área 
tombada está localizada entre as coordenadas UTM 7.361,00-7.360,00 kmN e 354,00-351,00 
kmE. 

Ao lado do traçado existem duas Vilas Industriais (Vila Light e Vila Fabril) que não são 
tombadas, mas estão em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Cubatão (CONDEPAC) (Lima, 2011) (São Paulo Antiga, 2017). A Vila Fabril foi 
construída entre 1920 e 1930 para hospedar os trabalhadores da Companhia Fabril de 
Cubatão, posteriormente conhecida como Companhia Santista de Papel S.A. e atualmente 
como MD Papéis LTDA. A Vila light foi construída na década de 1930 seguindo os modelos da 
Vila fabril para as famílias dos funcionários da Usina de Cubatão, atual Usina Henry Borden. 
Ambas as vilas tinham em comum o isolamento do centro urbano de Cubatão e sua 
autossuficiência. Essas características favoreciam o controle pelas indústrias do cotidiano dos 
funcionários favorecendo hábitos regrados (SANTOS, 2016). 

Em relação ao Patrimônio Arqueológico, em atendimento ao TRE nº 849 / IPHAN-SP, de 
04/09/2018, expedido pela Superintendência do IPHAN em São Paulo, foi apresentada ao 
IPHAN o Projeto de Pesquisa para o empreendimento objeto de licenciamento ambiental.  

O entendimento expresso pelo IPHAN no TRE foi de que o empreendimento se enquadra no 
nível III: “de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de 
intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado” 
(Anexo I, IN IPHAN n.º 1/2015). Esse entendimento enseja a submissão de um projeto de 
avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico conforme o disposto nos artigos 18, 19 e 20 
da Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015, sendo o mesmo apresentado no Anexo 3. O 
Programa em questão carece de melhor investigação pela AIPA e será apresentado ao IPHAN 
e detalhado posteriormente. 

Quanto ao CONDEPHAAT. o projeto do empreendimento será apresentado ao órgão para 
avaliação e autorização. 

IX.3.9 COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Este subitem tem como objetivo identificar as terras indígenas e os indícios de comunidades 
tradicionais eventualmente existentes na Área de Estudo, a partir de registros em órgãos 
oficiais e de pesquisa de dados bibliográficos secundários.  

De acordo com o Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, povos e 
comunidades tradicionais são  

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 

e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).  

É importante ressaltar que as características que identificam as populações tradicionais não 
compõem um estereótipo desses grupos, pois o que se tem são populações que, devido a 
algumas características comuns, são tidas como "tradicionais", embora tais características 
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comuns não sejam idênticas quantitativa e qualitativamente. As diferenças são reais e 
totalmente justificadas, não só pelas diferenças do meio em que cada população vive, mas 
especialmente pelo seu sistema de produção e modo de vida, seu grau de interação com 
outros grupos e pelas pressões socioambientais que vivenciam.  

Desse modo, há de se considerar que as populações tradicionais são dinâmicas e também 
experimentam mudanças, em sintonia com as transformações que ocorrem na região em que 
se localizam. É importante considerar que essas mudanças não descaracterizam o elemento 
“tradicional”, pois os principais valores que fazem a essência da tradição desses grupos estão 
preservados, mesmo que sob pressão de vários tipos (especialmente a pressão sobre o 
território e os recursos nele disponíveis).  

Entretanto, pode-se sugerir que esses grupos, cuja “tradicionalidade” vive sob pressão 
mediante a “modernização” que se expande pelos espaços onde vivem, frequentemente 
experimentam os efeitos decorrentes desse processo no cotidiano das atividades que 
garantem o seu sustento. É o caso, por exemplo, da pesca artesanal e demais atividades 
extrativistas que dependem dos recursos naturais disponíveis. 

A presença de populações tradicionais no território se configura como fator de preservação e 
reprodução da cultura, seja pelo componente étnico relacionado aos povos indígenas e às 
comunidades quilombolas, como também pela capacidade de produção coletiva e solidária de 
grupos associados à agricultura familiar, pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos e outros. 

Contemporaneamente, diversos grupos sociais são reconhecidos como comunidades 
tradicionais, embora somente os povos indígenas e as comunidades quilombolas gozem de 
garantias constitucionais para os seus territórios, por meio dos artigos 231 e 232 e do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) no.68, firmados na Constituição de 1988. 

No estado de São Paulo, os povos e comunidades tradicionais mais vulneráveis 
socioambientalmente são os indígenas, os quilombolas, os caiçaras e os pescadores 
artesanais. A seguir, são apresentadas considerações sobre cada uma dessas categorias no 
que diz respeito á Área de Estudo.  

 Indígenas – A Terra Indígena (TI) Tenondé Porã tem parte do seu território localizado no 
município de São Bernardo do Campo, segundo informa a FUNAI (2018). Assim, ela será 
objeto de descrição detalhada mais adiante.  

 Quilombolas - A consulta à Fundação Cultural Palmares, órgão público federal 
responsável pela certificação de comunidades quilombolas, não assinalou a existência 
dessa categoria de comunidade tradicional nos municípios de Cubatão e São Bernardo do 
Campo.  

 Caiçaras – Não foram identificados caiçaras tradicionais nos municípios de Cubatão e São 
Bernardo do Campo, a partir da consulta a dados secundários de caráter acadêmico, à 
imprensa local e aos sítios eletrônicos das prefeituras municipais. 

 Pescadores artesanais – Segundo o Instituto de Pesca de São Paulo, há registro de 
atividade de pesca artesanal do município de Cubatão somente em uma localidade, 
denominada Vila dos Pescadores. Em São Bernardo do Campo, mais especificamente no 
Distrito de Riacho Grande, há registros de pesca artesanal ativa. A pesca artesanal em 
Cubatão e nas bordas e reservatórios da represa Billings será descrita a seguir. 
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IX.3.9.1 PESCADORES ARTESANAIS – CUBATÃO 

Embora não seja limítrofe com o mar, o município de Cubatão é cortado por rios e canais do 
estuário, ambiente que permite a atividade pesqueira. Segundo o Instituto de Pesca do Estado 
de São Paulo (IPESCA, 2013), há uma localidade pesqueira no município, denominada Vila 
dos Pescadores, caracterizada pela pesca direcionada de crustáceos (sobretudo de siri-azul, 
Callinectes spp., e caranguejo uçá, Ucides cordatus).  

A Vila dos Pescadores surgiu na década de 1960, quando um grupo de pescadores artesanais 
se instalou no local, visando a exploração do Rio Casqueiro, fonte geradora de seu sustento. 
Alguns recursos básicos favoreceram o crescimento da vila, como a proximidade do bairro 
residencial do Jardim Casqueiro e da Via Anchieta. 

A partir de 1972, devido ao problema habitacional, verificou-se um crescente fluxo populacional 
nesta área. Esta situação agravou-se, quando a empresa santista de economia mista 
Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. (Prodesan) iniciou a execução de um aterro 
sanitário, em território santista situado na margem oposta do Rio Casqueiro, o que obrigou a 
população que ocupava essa área a se deslocar, vindo a instalar-se na então denominada Vila 
Siri. 

O núcleo está localizado nas proximidades do Jardim Casqueiro, ocupando uma área de 13 
hectares entre o Rio Casqueiro e os trilhos da antiga Rede Ferroviária Federal ou E.F. Santos-
Jundiaí (RFFSA), sendo limítrofe à Av. Bandeirantes, até proximidades do Viaduto 31 de 
Março. A área é ocupada por palafitas e é considerada uma das maiores favelas de Cubatão. 

A Vila dos Pescadores conta com uma rampa de desembarque de concreto às margens do Rio 
Casqueiro. O pescado desembarcado é destinado ao abastecimento local e também é 
comercializado em algumas feiras e no varejo, na cidade de São Paulo. Os caranguejos, 
normalmente, e os siris, por vezes, são comercializados no atacado em Santos ou para turistas 
ao longo das rodovias da região. As artes de pesca identificadas foram extrativismo, emalhe e 
o espinhel-de-isca. 

O levantamento socioeconômico realizado pelo IPESCA na Vila dos Pescadores, em 2013, 
resultou em 83 pescadores, sendo que 88,5% deles são homens e 11,5% são mulheres. Foi 
identificado o apoio de uma capatazia subordinada à Colônia de Pescadores Z1, de Santos, 
aos pescadores, que se queixam de enfrentar muito problemas com lixo e com a poluição. 

Os pescadores artesanais de Cubatão são representados pela Colônia de Pescadores Z-1. Em 
entrevista por telefone, o diretor da colônia informou que não tinha conhecimento sobre o 
número de pescadores de Cubatão que estão registrados na colônia e também não soube 
discorrer sobre a caracterização desses pescadores.  

Os pescadores de Cubatão estão mobilizados contra uma cava subaquática no estuário da 
Baixada Santista. A cava é uma cratera de 400 metros de diâmetro e 25 metros de 
profundidade, maior que o estádio do Maracanã, aberta no meio do manguezal. Está localizada 
no meio do estuário da Baixada Santista, a 5 km do Centro de Cubatão, 5,5 km do Centro de 
Santos, a 3,2 km da área continental de São Vicente e a 8 km de Vicente de Carvalho 

IX.3.9.2 PESCADORES ARTESANAIS – BORDAS E RESERVATÓRIOS DA REPRESA BILLINGS 

(DISTRITO RIACHO GRANDE – SÃO BERNARDO DO CAMPO) 

De maneira geral, há sempre um conflito potencial entre os reservatórios de usinas de geração 
de energia elétrica e a pesca artesanal. De acordo com Galvão & Bermann (2015, p. 46) isso 
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ocorre porque “a operação do reservatório, cuja prioridade é a geração de energia elétrica, 
acaba por trazer dificuldades, senão impedir, a utilização das águas para navegação, irrigação, 
pesca e lazer, entre outros”. A pesca artesanal representa um dos fatores representado, 
portanto, em um conflito “geração de eletricidade versus usos múltiplos das águas” (op.cit., 
p.49). No caso da Billings, no entanto, não há essa configuração conflitiva específica porque a 
represa conta com um reservatório que não é mais utilizado para geração de energia, apenas 
para abastecimento. O potencial conflito imposto pela Billings à atividade de pesca artesanal é 
a qualidade da água, degradada em decorrência de falta de saneamento, de impactos 
ambientais recentes e de pressões socioambientais do entorno.  

A represa Billings é local de pesca tradicional significativa, ainda que Paiva (2006, p.02) afirme 
que “não existem comunidades pesqueiras propriamente ditas dedicadas à pesca na Represa 
Billings”. O autor se refere ao fato de que não há comunidades pesqueiras tradicionais, 
caiçaras, o que não significa que os pescadores não sejam artesanais. Contudo, o estudo de 
Castro et al. (2008) afirma outra realidade: 

A pesca artesanal ou de pequena escala praticada no reservatório Billings (Alto 

Tietê), ao contrário de décadas passadas, está em declínio quanto ao número 

de pescadores e ao rendimento pesqueiro. A comunidade pesqueira que vive 

no seu entorno é constituída, geralmente, por grupo familiar, de pessoas 

simples e de baixa renda que se dedica a esta atividade, na maioria dos casos, 

de forma complementar, como serviços gerais, caseiros, comércio (donos de 

bares e lanchonetes), pedreiro, guias de turismo, piloteiros de barcos, sendo 

identificado a presença, ainda, de famílias de pescadores tradicionais na região 

que trabalham há mais de trinta anos (CASTRO et al., 2008, p.56). 

O Censo de Pescadores da Represa Billings, produzido em 2011 (COMGÁS/MINERAL, 2011), 
atestou, em suas considerações finais, que havia um cenário de decadência recente da 
atividade pesqueira. O contexto encontrado pelos pesquisadores em 2011 confirmava, 
portanto, o estudo de Castro et al (op.cit) no que diz respeito ao declínio da atividade pesqueira 
artesanal. O Censo revelou que tal situação expunha os pescadores a situações de risco 
social, aumentava sua vulnerabilidade socioeconômica e, por isso, os pescadores artesanais 
da Billings passavam a buscar por fontes alternativas de renda por meio de trabalhos 
temporários e, também, passavam a buscar outros locais para pesca, já que a represa estava 
muito poluída e havia problemas de segurança (roubo de redes).  

À época da realização desse Censo, os pesquisadores se basearam no cadastro de 
pescadores profissionais repassado pela Colônia de Pescadores Z-1 – José Bonifácio, de 
Santos, para chegar a um cadastro de 255 pescadores. Revelou-se, no entanto, durante a 
pesquisa, que esse número contava com pescadores aposentados ou falecidos. A pesquisa 
conseguiu estabelecer um número de 181 pescadores entrevistados.  

Neste Censo, os pescadores entrevistados descreveram como as diversas intervenções 
antrópicas alteraram a pesca na represa. A retirada dos aguapés para viabilizar o 
funcionamento das balsas fez com que os peixes se tornassem presas de predadores como os 
biguás. O aguapé era considerado local de abrigo dos peixes, que tinham ali importante área 
de reprodução. Outra alteração marcante na Billings se deu em decorrência das obras do 
Rodoanel. De acordo com os pescadores, durante o período de obras, restos da construção 
foram depositados no leito da Represa. Além disso, o barulho das obras afugentou os peixes, e 
o lodo levantado sujava e danificava as redes, dificultando a captura. A poluição da Represa - 
ocasionada principalmente por conta do despejo de dejetos químicos das indústrias da região 
nas águas, pelo bombeamento do Rio Pinheiros e pela falta de tratamento do esgoto doméstico 
de ocupações localizadas nas bordas da Billings - foi elencada como fator negativo, que 
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prejudica a atividade pesqueira e a qualidade dos peixes. A poluição também é associada ao 
surgimento de insetos, chamados pelos pescadores de “borboletas”, que se impregnam nas 
redes impedindo a entrada de peixes. Muitos pescadores têm que diminuir a quantidade de 
dias de pesca em função da dificuldade na limpeza das redes.  

Em 2018, em entrevista telefônica realizada para esse estudo, um diretor da Colônia Z-1 disse 
que eles não contariam mais com filiação de pescadores da Billings, que estariam 
representados exclusivamente pela Colônia de Pescadores Z-17 – Orlando Feliciano, de São 
Bernardo do Campo. Em entrevista telefônica realizada para esse estudo, uma diretora da 
Colônia Z-17 disse que a colônia representa cerca de 700 pescadores artesanais que atuam na 
Represa Billings e que eles são oriundos de vários municípios. Além de São Bernardo do 
Campo, eles viriam de São Paulo e Caieiras, entre outros.  

O reservatório Rio das Pedras armazena águas provindas da Billings e está mais próximo do 
empreendimento. A Colônia de Pescadores Z-17 – Orlando Feliciano informou, por entrevista 
telefônica, que não possui dados de pesca artesanal separados por reservatório. Dados 
secundários analisados também não apresentam informações específicas para o reservatório 
Rio das Pedras. O estudo de Castro et al. (op.cit., p.55) identificou pontos de desembarque 
pesqueiro nos reservatórios Billings e Rio das Pedras, como mostra a Figura IX.3.9.2-1, a 
seguir: 
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Figura IX.3.9.2-1 – Pontos de Desembarque Pesqueiro – Represa Billings em 2009  

 
Fonte: Castro et al. (2009) 

A imagem. extraída do estudo de Castro et al (op.cit., p.55), mostra 17 pontos de desembarque 
identificados na Billings: 1 - Saída da balsa 2 (Bororé); 2 - Braço da Barragem; 3 - Bico da 
Limeira (Cati); 4 -Braço dos Catetos; 5 - Balsa João Basso; 6 - Vila dos Pescadores; 7 - Limeira 
(Cati); 8 - Alvarenga; 9 - Bar do Bernardino (Colônia); 10 - Pedra Branca; 11 - Grota do banco; 
12- Água Limpa; 13- Grota Bar do Pescador; 14 - Braço da Barragem; 15- Cabeceira da 
Barragem; 16 - Recanto do Sol e 17- Quintal de casa de pescador – Barragem). Como pode se 
depreender da imagem, nenhum destes pontos localiza-se no reservatório do Rio das Pedras.  

IX.3.9.3 TERRA INDÍGENA TENONDÉ PORÃ – SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é de responsabilidade da União proteger e 
fazer respeitar os direitos indígenas. A Constituição de 1988, superando o paradigma da 
assimilação e a figura da tutela dos povos indígenas, sancionou o princípio da diversidade 
cultural que passou a garantir o direito originário dos povos indígenas às suas terras com base 
em estudo minucioso da territorialidade dos diferentes povos indígenas, considerando-se não 
apenas seus usos passados e presentes, mas também a perspectiva de uso futuro, tudo isso 
"segundo seus usos, costumes e tradições", conforme o artigo 231 do texto constitucional. 
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Ainda de acordo com o mesmo artigo, as Terras Indígenas (TI) a serem regularizadas pelo 
Poder Público devem ser: 1) habitadas de forma permanente; 2) importantes para as atividades 
produtivas do povo indígena; 3) imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao 
seu bem-estar; e 4) necessárias à sua reprodução física e cultural. 

Atualmente, as Terras Indígenas a serem administrativamente demarcadas pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) devem seguir os procedimentos dispostos no Decreto nº 1775 de 
1996, que prevê as seguintes fases do processo de demarcação: 

 Em estudo: Realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e 
ambientais, que fundamentam a identificação e a delimitação da terra indígena. 

 Delimitadas: Terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência da FUNAI, com a 
sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na 
fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão 
acerca da expedição de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena. 

 Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo Ministro da 
Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos 
marcos e georreferenciamento. 

 Homologadas: Terras que possuem os seus limites materializados e georreferenciados, 
cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto Presidencial. 

 Regularizadas: Terras que, após o decreto de homologação, foram registradas em Cartório 
em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. 

 Interditadas: Áreas Interditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, para a 
proteção de povos indígenas isolados (BRASIL, 1996). 

As Terras Indígenas também são classificadas de acordo com a sua modalidade. A legislação 
de referência (Constituição Federal de 1988 e Lei nº 6.001/73 – Estatuto do Índio) estabelece 
as seguintes modalidades: 

 Tradicionalmente Ocupadas: São as terras indígenas de que trata o art. 231 da 
Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de 
demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

 Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela 
União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também 
pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação 
tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-
membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas 
como de ocupação tradicional.  

 Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas, por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

 Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos povos e grupos indígenas 
isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de terceiros na área. A 
interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não com o processo de 
demarcação, disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 
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A Tabela IX.3.9.3-1, abaixo, apresenta as características gerais da TI Tenondé Porã, incluindo 
a fase do procedimento administrativo em que se encontra e a modalidade de ocupação em 
que se classifica. 

Tabela IX.3.9.3-1 – Características gerais da TI Tenondé Porã 

Terra 
indígena 

Etnia UF Município 
Superfície 

(ha) 
População 

Fase do 
procedimento 

Modalidade 
Sobreposição 

com UC 

Tenondé 
Porã 

Guarani 
Mbyá 

SP 

São Paulo, 
São 

Vicente, 
São 

Bernardo 
do Campo, 
Mongaguá 

15.969 
1.175 

pessoas 

Declarada 
(Portaria 548 - 
06/05/2016) 

Tradicionalmente 
ocupada 

Parque 
Estadual 

da/Serra do 
Mar, APA 
Capivari-
Monos 

 

Fonte: FUNAI (2018); ISA (2018). 

A TI Tenondé Porã é habitada pelos Guarani-Mbyá, um subgrupo Guarani que será 
apresentado aqui a partir dos estudos dos antropólogos Maria Inês Ladeira e Gilberto Azanha 
(1988; 1989).  

Os Guarani-Mbyá identificam seus “iguais” no passado, pela lembrança do uso comum do 
mesmo tipo de tambeao (veste de algodão que os antigos teciam), de hábitos alimentares e de 
expressões linguísticas.  

A despeito dos diversos tipos de pressões e interferências que os Guaranis vêm sofrendo no 
decorrer de séculos e da grande dispersão de suas aldeias, os Mbyá se reconhecem 
plenamente enquanto grupo diferenciado. Dessa forma, apesar da ocorrência de casamentos 
entre os subgrupos Guarani, os Mbyá mantêm uma unidade religiosa e linguística bem 
determinada, que lhes permitem reconhecer seus iguais mesmo vivendo em aldeias separadas 
por grandes distâncias geográficas e envolvidas por distintas sociedades nacionais.  

No caso dos Mbyá, prevalece uma rede de parentesco e reciprocidade que se estende por todo 
o seu território, implicando uma dinâmica social que exige intensa mobilidade (visitas de 
parentes, rituais, intercâmbios de materiais para artesanato e de cultivos etc.). Além disso, 
algumas aldeias apresentam contingente populacional composto por descendentes de 
casamentos mistos entre indígenas Guarani-Mbyá e indígenas Guarani-Ñandeva (outro 
subgrupo Guarani).  

Para os Mbyá, o “conceito de território” supera os limites físicos das aldeias e trilhas e está 
associado a uma noção de “mundo” que implica na redefinição constante das relações 
multiétnicas, no compartilhar de espaços etc. Os Guaranis Mbyá mantêm a configuração de 
seu “território tradicional” através de suas inúmeras aldeias distribuídas em vasta área, 
abrangendo regiões no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, constituindo-se o mar 
seu limite terreno. 

O domínio de seu território, por sua vez, se afirma no fato de que suas relações de 
reciprocidade não se encerram exclusivamente nem em suas aldeias, nem em complexos 
geográficos contínuos, mas no âmbito do seu “mundo”, edificado sob sua cosmologia própria. 
Desse modo, o domínio de um amplo território é exercido através das dinâmicas sociais, 
econômicas, políticas e de movimentos migratórios realizados ainda hoje, por famílias Mbyá.  

Os indígenas Guarani-Mbyá do litoral procuram fundar suas aldeias com base nos preceitos 
míticos que fundamentam especialmente a sua relação com a Mata Atlântica, na qual, 
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simbólica ou praticamente, condicionam sua sobrevivência. Esses lugares, procurados ainda 
hoje pelos Mbyá, apresentam, através de elementos da flora e da fauna típicos da Mata 
Atlântica, de formações rochosas e mesmo de ruínas de edificações antigas, indícios que 
confirmam essa tradição. Formar aldeias nesses lugares ‘eleitos’ significa estar mais perto do 
mundo celestial, pois, para muitos, é a partir desses locais que o acesso a yvy marãey, ‘terra 
sem mal’, é facilitado - objetivo histórico perpetuado pelos Mbyá através de seus mitos. Por 
isso os indígenas Guarani-Mbyá vivem em movimento, circulando entre as aldeias, lutando 
pela preservação da terra, seja pela questão da sobrevivência, pela religiosidade, ou 
procurando o convívio e a proximidade dos parentes. 

Em apreço ao rigor dos registros antropológicos, ressalte-se que as demais Terras Indígenas 
guaranis do litoral sul paulistano e da Grande São Paulo podem ser consideradas territórios 
expandidos dos guaranis residentes na Tenondé Porã, haja vista as noções de 
territorialidade fluida e mobilidade cosmológica descritas acima. Terras indígenas localizadas 
em São Paulo, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande fazem parte do mosaico 
territorial dos Guarani-Mbyá.  

A Terra Indígena (TI) Tenondé Porã abriga sete aldeias (tekoa) do povo Guarani-Mbyá. As 
duas mais populosas são a Tenonde Porã (também conhecida por “aldeia da Barragem”), e a 
Krukutu. As demais são as tekoa Guyrapaju, Kalipety, Yrexakã, Kuaray Rexakã eTape Mirĩ.  

A TI Tenondé Porã aprovou, em junho de 2018 - de maneira pioneira fora da Amazônia – um 
plano de visitação que faz parte de um projeto de gestão de turismo na TI, que visa aportar os 
próprios indígenas na direção das atividades turísticas. Foi criado um sítio eletrônico que 
apresenta diversas informações sobre cada uma das aldeias e onde os interessados podem 
agendar sua visita. As informações a seguir foram extraídas deste sítio eletrônico (TENONDE 
PORÃ, 2018).  

 A tekoa Tenonde Porã, também conhecida por aldeia da Barragem, é a aldeia com maior 
população Guarani Mbya no Brasil. Aproximadamente mil pessoas vivem nessa tekoa que, 
assim como a aldeia Krukutu, foi regularizada em 1987 com apenas 26 hectares, uma área 
extremamente pequena e que levou a uma concentração populacional desmedida e 
prejudicial ao modo de vida guarani. Tal situação só viria a mudar em 2012, após uma 
árdua luta das lideranças indígenas que conseguiram fazer com que os limites adequados 
do território tradicional fossem oficialmente reconhecidos, delimitando com 
aproximadamente 16 mil hectares a Terra Indígena Tenondé Porã, batizada em 
homenagem à aldeia mais populosa. Muita coisa mudou desde que as primeiras famílias 
guaranis fizeram suas roças nessa área próxima à represa Billings. Hoje, a aldeia conta 
com diversas estruturas como Escola Estadual Indígena Guarani Gwyra Pepo, a UBS 
Indígena Verá Poty, Centro de Cultura e Educação Indígena (CECI), além de roças e 
espaços coletivos onde são desenvolvidos variados projetos relacionados ao fortalecimento 
da cultura guarani. O acesso à aldeia se dá a partir da estrada da Barragem, seguindo por 
estrada de terra (Estrada João Lang) por 1 quilômetro. 

 A tekoa Krukutu, localizada às margens da represa Billings, é a segunda maior aldeia da 
Terra Indígena, com cerca de 500 habitantes, e uma das mais antigas da região. Tanto a 
Krukutu como a Tenonde Porã (aldeia da Barragem) tiveram suas pequenas áreas 
regularizadas em 1987, após décadas de luta, e conformaram as duas únicas opções de 
habitação no Território Indígena até 2013, quando o povo Guarani-Mbyá começou a 
reocupar o território tradicional a partir do reconhecimento de seus limites em relatório 
publicado pela Funai. Há na aldeia diversas estruturas importantes, fruto da luta das 
lideranças pelo respeito aos direitos indígenas, como Posto de Saúde (Anexo da UBS 
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Indígena Verá Poty) e Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI). O acesso à aldeia 
Krukutu se dá por estrada de terra de aproximadamente 4 km, a partir da estrada da 
Barragem. 

 A tekoa Guyrapaju, habitada atualmente por cerca de 80 pessoas, está localizada próxima 
a um dos braços da represa Billings, em uma região de Mata Atlântica com pequenos 
cursos d’água em meio a trilhas que ligam as casa da aldeia. A comunidade tem buscado 
diversas alternativas de manejo ecológico de resíduos e gestão ambiental da área, o que 
propicia atividades de visitação voltadas não só para conhecer essas iniciativas, como 
também para participar dos mutirões promovidos pelas lideranças da aldeia. O acesso à 
aldeia pode ser pela represa, por meio de barco, à partir da tekoa Krukutu, ou pela estrada 
de terra Água Limpa, ligada por balsa à região central de São Bernardo, e por estrada de 
terra ao bairro da Barragem, distrito de Parelheiros, zona sul de São Paulo. 

 A tekoa Kalipety está localizada três quilômetros ao sul do bairro da Barragem e atualmente 
é habitada por cerca de 70 pessoas. Faz parte de uma área que foi reocupada pelos 
Guarani da TI Tenondé Porã em 2013. Até os anos 1970, famílias guaranis habitavam a 
localidade que era utilizada por posseiros não indígenas para a monocultura de eucalipto. 
Ainda abundante, o eucalipto é hoje utilizado para a construção de casas da comunidade e 
para a adubação orgânica das roças. Aos poucos, seu excesso é substituído pelo plantio de 
espécies nativas. A tekoa Kalipety é atualmente referência em práticas agroecológicas a 
partir da combinação de saberes tradicionais guarani com técnicas alternativas do mundo 
não indígena. Nas roças da comunidade, destaca-se o fortalecimento do plantio das muitas 
variedades de jety (batata-doce guarani). Cerca de 50 tipos de jety foram resgatados em 
uma série de viagens de intercâmbio em aldeias guarani de diversas regiões do Brasil e até 
da Argentina. O acesso à aldeia se dá por estrada de terra (estrada Evangelista de Souza) 
a partir do bairro da Barragem, onde está o último ponto de transporte público da região. 

 A tekoa Yrexakã está localizada nas proximidades do rio Capivari, principal rio da TI 
Tenondé Porã e famoso por suas águas cristalinas e corredeiras em meio às áreas de Mata 
Atlântica. Segundo os anciãos e anciãs Guarani-Mbyá, até os anos 1950 havia uma aldeia 
de mesmo nome nessa região, mas por conta dos impactos causados pela instalação da 
ferrovia que cruza o território tradicional, assim como outras pressões fundiárias exercidas 
pelos não indígenas, muitos Guarani tiveram que abandonar a área e mudar-se para outras 
aldeias, como a Tenonde Porã (Barragem), que passou a ser a principal aldeia da região. 
Em 2015, em meio ao movimento de reocupação do território tradicional, os indígenas que 
estavam em outras áreas voltaram a habitar a aldeia Yrexakã. O acesso à aldeia se dá pela 
estrada São Manoel, no distrito de Marsilac, zona sul de São Paulo.  

 A tekoa Kuaray Rexakã (Brilho do Sol) localiza-se bem ao norte da Terra Indígena, às 
margens da represa Billings e é habitada atualmente por cerca de vinte pessoas. A 
comunidade realiza eventualmente mutirões para construção de áreas coletivas em que 
está aberta a possibilidade de participação de parceiros não indígenas, mas tratam-se de 
iniciativas e convites que partem em geral das lideranças da aldeia. Por ser uma aldeia 
nova e ainda em fase de estruturação, há poucas atividades de visitação oferecidas, mas é 
possível solicitar uma visita por meio do ‘site’ e em seguida entrar em contato diretamente 
com as lideranças responsáveis. O acesso principal é por via de barco, saindo da aldeia 
Krukutu. Também é possível chegar de carro pela estrada da Água Limpa e em seguida 
entrar na Rua Moisés Guimarães, próxima ao bairro Santa Cruz, de São Bernardo do 
Campo. 
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 A tekoa Tape Mirĩ é uma aldeia nova na TI Território Indígena, fundada no início de 2017. 
Localiza-se ao sul do bairro da Barragem, a partir de um caminho de terra que sai da 
estrada Evangelista de Souza, adentrando cerca de 1 quilômetro pela mata. Apesar de 
nova e, portanto, ainda com pouca estrutura para receber visitantes (não há banheiros 
convencionais e dormitórios), atualmente a aldeia já é habitada por cerca de 50 pessoas, 
possui áreas de roça e casa de rezas (Opy). No bairro da Barragem está o último ponto de 
transporte público da região. Devido à estrada de acesso à aldeia ser de terra, as 
condições de transporte são prejudicadas em dias de chuva. 

As sucessivas recuperações de porções do território tradicional, mediante criação de novas 
aldeias e ampliação das existentes, resultaram em um crescimento populacional surpreendente 
na TI Tenondé Porã. Entre os anos de 1994 e 2015, houve um incremento populacional de 
764%. A população atualmente deve estar ainda maior, haja vista a declaração oficial da TI 
ocorrida em 2016, mas os dados que comprovem tal crescimento ainda não estão disponíveis. 
O Gráfico IX.3.9-1 revela os números absolutos do crescimento demográfico na TI Tenondé 
Porã. 

Gráfico IX.3.9-1 – Crescimento demográfico – Terra Indígena Tenondé Porã  

 
Fonte: ISA (2018). 

Graças ao avanço da rede mundial de computadores, à organização dos povos indígenas e a 
políticas indigenistas inovadoras como a do Plano de Visitação, é possível transcrever aqui a 
autopercepção dos Guarani-Mbyá sobre sua própria história e sobre a importância da Terra 
Indígena Tenondé Porã:  

O povo Guarani habita a região da Mata Atlântica meridional há milênios. Mas, 

nos últimos 500 anos, essa região, que para nós não tem fronteiras e que 

chamamos de Yvyrupa (leito ou plataforma terrestre) foi imensamente 

devastada pelos não indígenas, os jurua: aqueles que tem “cabelo na boca”. 

Enquanto devastavam as matas, expulsavam, escravizavam e matavam 

nossos antepassados, os jurua também criaram várias fronteiras, de países e 

estados, em nosso território tradicional. Hoje, nossos parentes espalham-se em 

aldeias separadas por essas fronteiras, desde o estado do Espírito Santo até o 

Rio Grande do Sul, mas também na região noroeste da Argentina e na parte 

oriental do Paraguai. Apesar dos Bandeirantes de São Paulo terem quase 

exterminado nossos antepassados que viviam na região, nós, seus 

descendentes, sobrevivemos. Muitas vezes fugindo e nos escondendo em 

matas inacessíveis, mas sempre que possível voltamos para as aldeias que 

nossos avós conheciam, nas proximidades da Serra do Mar. No passado, além 
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de termos que frequentemente nos esconder, as autoridades jurua também 

buscavam invisibilizar nossa presença na região e por isso há poucos registros 

dela, mesmo assim, existem alguns, como a documentação histórica 

proveniente de escritos do pintor e historiador Benedito Calixto, que 

testemunha a intensa presença do nosso povo Guarani na “Serra de Santa 

Cruz dos Parelheiros” desde a virada do XIX para o XX. É nessa região, de 

ligação entre o litoral e o planalto, que possuímos nossas trilhas milenares e 

onde fizemos diversas aldeias. E apesar de todo impacto gerado pelos jurua 

nos tempos recentes, como a construção de ferrovias e o desmatamento para 

a produção de carvão que marcaram o início do século XX, seguimos com 

nossas aldeias nesse território, e que hoje está finalmente demarcado: a Terra 

Indígena Tenondé Porã. Um território que serve de lar não só para nós, que 

nascemos e crescemos aqui, mas para todos os nossos parentes guarani, que 

mesmo espalhados pela Yvyrupa, seguem atravessando as fronteiras criadas 

pelos jurua – algo que sempre fizemos desde antes da chegada deles –, 

garantindo a circulação das famílias guarani no pouco que restou das matas 

que há milênios habitamos. (TENONDÉ PORÃ, 2018). 

AFigura IX.3.9.3-1, a seguir, apresenta a identificação e a localização da Terra Indígena 
Tenondé Porã e o traçado do empreendimento. Como é possível observar na figura, a Terra 
Indígena se localiza a mais de 3km da dutovia que motiva este estudo ambiental e, portanto, de 
acordo com a Portaria Interministerial n.60 (24/03/2015) e Instrução Normativa n. 2, de 27 de 
março de 2015, não há exigência de estudo especifico de componente indígena para o 
licenciamento ambiental aqui requerido.  

Página: 778



Página: 779



Oceano Atlântico

SÃO 
PAULO

SANTOSCUBATÃO

SÃO BERNARDO
DO CAMPO

SUZANO

GUARUJÁ

SANTO 
ANDRÉ

SÃO 
VICENTE

MAUÁ

PRAIA 
GRANDE

MOGI DAS 
CRUZES

MONGAGUÁ

RIBEIRÃO 
PIRES

BERTIOGA

ITANHAÉM

DIADEMA

RIO GRANDE 
DA SERRA

SÃO CAETANO 
DO SUL

Tenondé
Porã

Guarani do 
Aguapeu

Rio Branco 
Itanhaém

Itaóca

KrukutuGuarani da 
Barragem

330000

330000

340000

340000

350000

350000

360000

360000

370000

370000

73
40

00
0

73
40

00
0

73
50

00
0

73
50

00
0

73
60

00
0

73
60

00
0

73
70

00
0

73
70

00
0

73
80

00
0

73
80

00
0

- Traçado da Dutovia (COMGÁS)
- Limites Municipais e Estaduais (IBGE, 2010);
- Terras indígenas (FUNAI,2017)
- Imagem de Satélite ESRI DigitalGlobe 30/7/2017

TERRAS INDÍGENAS

A3

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:

ESCALA GRÁFICA:

DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

ELABORADO POR:

DATA:ESCALA:

REV:

FIGURA Nº FOLHA: TAMANHO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CUBATÃO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Dezembro/2018
1/1

0

LEGENDA 

XI.3.9
José Donizetti

0 2 4 6 8 101 km

1:200.000

SP

PR

MS MG

RJ

Oceano Atlântico

LOCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

±

Dutovia

Limite Municipal

Raio de 20km

Terras Indígenas

Esta representação está integralmente inserida na área 
de domínio do Parque Estadual da Serra do Mar

REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Página: 780



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. X-1 

 

X IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da Resolução nº 001/86, define 
impacto ambiental como sendo “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o bem estar 
da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. 

A caracterização de impactos busca retratar o conjunto de atividades antrópicas causadoras de 
interferências na dinâmica ambiental, sendo inerente a empreendimentos potencialmente 
geradores de alterações significativas no meio ambiente. 

A Comgás possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) estruturado conforme as diretrizes da 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho 
(SGSST) alinhado às diretrizes da norma internacional OHSAS 18001 e que se estenderá ao 
Projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo, assim 
como aos objetivos dos Programas Ambientais apresentados no Capítulo XI deste EIA. 

A análise dos impactos será feita por meio da interação entre as ações impactantes do projeto e 
os componentes ambientais e receptores de determinado impacto. Com base nessas ações 
serão identificados e analisados os principais impactos sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico decorrentes das atividades de planejamento, implantação e operação. 

As principais ações geradoras de impacto decorrentes das etapas de planejamento, implantação 
e operação do Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada - RMSP são: 

 Divulgação do empreendimento. 

 Realização de levantamentos topográficos. 

 Mobilização de equipamentos e mão-de-obra. 

 Implantação de canteiros de obra e alojamentos. 

 Desmatamento e limpeza da faixa de servidão. 

 Movimentação e estocagem de materiais/desfile da tubulação. 

 Escavação de vala a céu aberto – VCA. 

 Soldagem da tubulação. 

 Abaixamento da tubulação e cobertura da vala. 

 Limpeza/recomposição da faixa. 

 Desenvolvimento do teste hidrostático. 

 Implantação de proteção catódica. 

 Instalação das válvulas de bloqueio. 
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 Desmobilização da mão-de-obra. 

 Distribuição de gás natural por tubulação enterrada. 

Os procedimentos apresentados a seguir, visando à avaliação do projeto em questão, seguem 
metodologia já consagrada para a avaliação de impactos ambientais de empreendimentos 
potencialmente geradores de alterações significativas ao meio ambiente. 

Essa conduta tem-se mostrado satisfatória para identificar e avaliar tais alterações, positivas ou 
adversas, podendo apontar as medidas passíveis de atenuação, mitigação ou potencialização, 
na busca pela eliminação/minimização dos efeitos negativos e maximização dos positivos, 
visando uma interação do meio ambiente com os processos produtivos e pela sustentabilidade 
ambiental do empreendimento. 

X.1 METODOLOGIA 

Considera-se impacto ambiental uma alteração da situação ambiental pré-existente resultante 
da relação entre as potencialidades e fragilidades da área que sofrerá as alterações, em suas 
diferentes escalas, e a dinâmica que o empreendimento deverá imprimir à mesma. 

A literatura técnica dispõe de inúmeros métodos para identificar impactos ambientais, alguns 
privilegiando os aspectos quantitativos, outros os qualitativos (PATIN, 1999)(CUNHA & 
GUERRA, 1999). No entanto, a experiência com o uso de tais métodos vem mostrando que todos 
apresentam deficiências e virtudes, havendo consenso de que, se o conhecimento das várias 
técnicas é útil, a utilização de qualquer uma delas exclusivamente não permite que a avaliação 
seja capaz de expressar a multiplicidade dos fatores envolvidos. 

Tendo em vista esse fato, buscou-se, com base nas metodologias disponíveis (LEOPOLD, 
CLARKE, & HANSHAW, 1971), uma conjugação ad hoc de diversos métodos que permitisse a 
análise qualitativa dos impactos e aproveitasse a experiência acumulada pelos técnicos 
envolvidos na elaboração do EIA.  

A partir do diagnóstico ambiental e da compreensão do projeto, foram discriminadas as ações 
passíveis de criar impactos nas áreas de influência do mesmo, sendo então identificados e 
avaliados os impactos ambientais que podem ocorrer nas fases de planejamento, implantação e 
operação, conforme esquema mostrado na Figura X.1-1. 
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Figura X.1-1 – Fluxograma dos procedimentos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

 
 

X.1.1 CRITÉRIOS DE TIPIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

Cada impacto é apresentado da seguinte forma: (1) designação do impacto identificado; (2) 
descrição do fator potencialmente gerador do impacto; (3) fundamentação técnica do referido 
impacto; (4) descrição sucinta das medidas mitigadoras para este impacto já incorporadas ao 
projeto; (5) quadro-síntese do impacto, contendo sua designação e atributos, conforme 
tipificação apresentada no Quadro X.1.1-1. 

Quadro X.1.1-1 – Modelo de avaliação dos impactos ambientais 

Identificação Atributos Detalhamento 

Impacto 

Natureza Positivo ou Negativo 

Incidência Direto ou Indireto 

Duração Temporário ou Permanente 

Ocorrência Certo, Provável ou Possível 

Temporalidade Curto, Médio ou Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível ou Irreversível 

Abrangência Localizado ou Disperso 

Magnitude Pequena, Média ou Grande Magnitude 

Grau de Resolução das Medidas Baixo, Médio ou Alto Grau de Resolução 

Relevância dos Impactos Baixo, Médio ou Alto Grau de Relevância 
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Cabe destacar que, neste capítulo do EIA, são apresentadas apenas as medidas mitigadoras 
que dispensam maiores detalhamentos, já conhecidas e aplicadas à quase totalidade de 
empreendimentos que geram impactos similares. As medidas mais específicas, ou que 
demandam maiores explicações, além de citadas neste item, serão apresentadas em maiores 
detalhes no Capítulo XI deste EIA. 

A identificação dos atributos de um impacto, em geral, busca prever e valorar os efeitos que uma 
determinada ação do empreendimento criará no ambiente analisado. Se não existem parâmetros 
quantitativos para orientar essa previsão, as conclusões são subjetivas, estando baseadas nos 
aspectos qualitativos considerados. Essas observações valem também para o atributo 
"Magnitude do Impacto". Ele contém uma valoração de importância do impacto previsto, cuja 
extensão foi previamente identificada na classificação quanto à "Localização" e a partir da 
previsão de sua “Natureza”, ou seja, se o impacto será "Positivo” ou “Negativo". 

O "Grau de Relevância do Impacto" só poderá ser definido após o cotejamento do impacto com 
as medidas indicadas para sua mitigação ou atenuação. Se, nesse confronto, as medidas 
mostrarem-se demasiado tênues para cumprirem com os objetivos de mitigação ou atenuação, 
certamente a relevância desse impacto será maior, o método de classificação é demonstrado 
abaixo no Quadro X.1.1-2. 

Quadro X.1.1-2 – Classificação da Relevância do Impacto 

Relevância do Impacto 
Magnitude do Impacto 

Alta Média Pequena 

Grau de 
Resolução 

das Medidas 

Alto MED BAI BAI 

Médio ALT MED BAI 

Baixo ALT ALT MED 

 

É importante ressaltar que todos os impactos ambientais passíveis de ocorrer foram analisados 
e apresentados, mesmo aqueles que não sejam esperados ou aqueles cuja mitigação seja 
suficientemente eficaz e eficiente para torná-los não significativos. 

Isto posto, a tipificação quanto à “Probabilidade de Ocorrência” é de suma importância, pois não 
se prevê que alguns impactos identificados como passíveis de ocorrer de fato ocorram. Neste 
caso, o impacto é tipificado apenas como “Possível”, ao passo que um determinado impacto que 
se sabe que ocorrerá é classificado como “Certo”. 

Ao término da análise, pode-se chegar à conclusão de que um determinado impacto não ocorre. 
Neste caso, embora a análise continue sendo apresentada, não é elaborado o quadro de 
avaliação. O Quadro X.1.1-3 apresenta a descrição da tipificação adotada na avaliação dos 
impactos ambientais identificados neste estudo. 
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Quadro X.1.1-3 – Tipificação dos Impactos 

Atributos Parâmetros De Avaliação Sigla 

Natureza 

Refere-se à capacidade do impacto de trazer benefícios 
ou prejuízos à qualidade de um fator ou parâmetro 

ambiental. 

Positivo: quando um impacto traduz uma melhoria de qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. POS 

Negativo: quando um impacto traduz danos à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. NEG 

Incidência 

Refere-se à relação de causalidade existente entre a 
fonte geradora e o impacto em si. 

Direto: quando o impacto é decorrente de uma simples relação de causa e efeito. DIR 

Indireto: quando o impacto é decorrente de uma reação secundária em relação à ação, ou quando é 
parte de uma cadeia de reações. 

IND 

Duração 

Refere-se à dimensão temporal de ocorrência do 
impacto. 

Temporários: impactos cujos efeitos têm duração limitada. TEM 

Permanentes: quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se manifestar num 
horizonte temporal conhecido. 

PER 

Ocorrência 

Refere-se à probabilidade de ocorrência do 

impacto frente às atividades normais de implantação e 
operação do empreendimento. 

Certo: impacto relacionado com as atividades normais do projeto ou inerente à operação do mesmo. CER 

Provável: quando as ações do empreendimento não necessariamente deflagram o impacto, mas além 
da possibilidade técnica de sua ocorrência, há certa probabilidade de que o mesmo ocorra. 

PRO 

Possível: quando o impacto não costuma ser deflagrado em empreendimentos similares, apesar de 
existirem condições técnicas para que isto ocorra. 

POS 

Temporalidade 

Refere-se ao período de tempo decorrido desde a ação 
causadora até a ocorrência do impacto. 

Curto prazo: quando o impacto se dá no instante da ação causadora. CP 

Médio prazo: quando o impacto ocorre após o término da ação causadora. MP 

Longo prazo: quando o impacto se dá em um intervalo de tempo consideravelmente afastado do 
instante imediato da ação causadora. 

LP 

Reversibilidade 

Refere-se à capacidade do impacto de afetar um 
determinado fator ou parâmetro ambiental de modo que 

o mesmo possa ou não retornar às suas condições 
originais, anteriores ao impacto. 

Reversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado, assim que cessada a sua 
ação, retorna às suas condições originais, com ou sem a adoção de medidas de controle. 

REV 

Irreversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado, uma vez cessada a ação, não 
retorna às suas condições originais. 

IRR 
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Atributos Parâmetros De Avaliação Sigla 

Abrangência 

Refere-se ao alcance espacial dos efeitos de um 
determinado impacto. 

Local: impactos cujos efeitos se fazem sentir apenas nas imediações ou no próprio sítio onde se dá a 
ação. 

LOC 

Regional: impactos cujos efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se dá a ação. REG 

Estratégico: impactos cujos efeitos têm interesse coletivo ou se fazem sentir em nível nacional. EST 

Magnitude 

Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o 
fator de sensibilidade, em relação ao universo deste. A 

magnitude está relacionada à dimensão e extensão 
espacial/temporal do impacto. 

Alta: alta intensidade de transformação da situação pré-existente do fator de sensibilidade impactado. ALT 

Média: média intensidade de transformação da situação pré-existente do fator de sensibilidade 
impactado. 

MED 

Pequena: baixa intensidade de transformação da situação pré-existente do fator de sensibilidade 
impactado. 

PEQ 

Grau de Resolução das Medidas 

Refere-se ao grau de resolução das medidas 
mitigadoras (caso o impacto seja negativo) ou de 

maximização das medidas potencializadoras (caso seja 
positivo). 

Alto: alto grau de resolução ou potencialização dos impactos negativos e positivos, respectivamente. ALT 

Médio: médio grau de resolução ou potencialização dos impactos negativos e positivos, 
respectivamente. 

MED 

Baixo: baixo grau de resolução ou potencialização dos impactos negativos e positivos, respectivamente. BAI 

Relevância do Impacto 

Representa a avaliação final dos itens de 

classificação. Está associada à magnitude do impacto e 
ao grau de resolução ou 

potencialização das medidas. 

Alta: impacto classificado como de alta relevância após o cotejamento das medidas de controle 
preconizadas. 

ALT 

Média: impacto classificado como de média relevância após o cotejamento das medidas de controle 
preconizadas. 

MED 

Baixa: impacto classificado como de baixa relevância após o cotejamento das medidas de controle 
preconizadas. 

BAI 
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X.1.2 ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS ASSOCIADAS 

A partir da identificação e classificação dos impactos ambientais decorrentes das atividades de 
implantação do projeto, a equipe multidisciplinar propôs ações que visam à redução ou 
eliminação dos impactos negativos e também ações objetivando a maximização dos impactos 
positivos. 

Além da apresentação das medidas mitigadoras e potencializadoras, o presente Capítulo 
contempla ações que serão parte dos planos/programas e projetos ambientais apresentados no 
Capítulo XI, os quais visam à implantação das medidas mitigadoras e/ou ao acompanhamento 
e avaliação da eficácia dessas medidas propostas para a redução ou maximização dos impactos. 
Sempre que possível, associa-se ao impacto uma ou mais medidas mitigadoras ou 
potencializadoras. 

Os itens a seguir apresentam os tipos de medidas citadas no decorrer desse capítulo. 

 Medidas Preventivas / Mitigadoras 

• São as medidas que visam evitar, ou minimizar (mitigar) a ocorrência dos impactos 
negativos. Podem ser implantadas antes que ocorra a ação que deflagra o impacto 
ambiental ou após a ocorrência do impacto, controlando seus efeitos. 

 Medidas potencializadoras 

• São as medidas que visam maximizar os benefícios gerados por um impacto positivo. 

 Medidas Corretivas 

• São as medidas que visam corrigir os efeitos de um impacto que não pode ser mitigado. 

 Monitoramento 

• São medidas empregadas para acompanhar, registrar e propiciar a correção em tempo 
hábil da ocorrência ou da intensidade dos impactos, permitindo a avaliação dos 
resultados das medidas associadas propostas. 

 Compensação 

• São medidas empregadas quando um impacto não pode ser evitado ou minimizado, 
compensando a perda de um componente ambiental por outro, no mesmo local ou não. 
Quando o empreendedor é apresentado como o responsável pela implementação da 
medida, a implementação pode estar de fato a cargo de um preposto do empreendedor, 
tal como a empreiteira ou a consultoria sem que isso implique, contudo, na eliminação da 
responsabilidade do empreendedor. 

X.2 IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

Não são esperados impactos nos meios físico e biótico durante a fase de planejamento do 
presente projeto. 
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X.2.1 MEIO SOCIOECONÔMICO 

X.2.1.1 GERAÇÃO DE EXPECTATIVA NA POPULAÇÃO 

X.2.1.1.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Divulgação do empreendimento somado ao desconhecimento, por parte das comunidades locais 
e da região, das informações acerca do projeto a ser implantado. 

X.2.1.1.2 Fundamentação Técnica 

A geração de expectativas na população pode ocorrer a partir das primeiras ações de divulgação 
da intenção de implantar um empreendimento de porte significativo. Este processo tende a 
adquirir intensidade progressivamente maior na medida em que avança o licenciamento 
ambiental (com a divulgação dos estudos ambientais e realização de audiências públicas) e o 
início das obras.  

A divulgação do empreendimento, logo no início do processo, poderá gerar ansiedade na 
comunidade local quanto à eventual alteração da qualidade socioambiental que a implantação 
do novo empreendimento poderá ocasionar. 

A ansiedade gerada pelo empreendimento em uma dada comunidade independe da real 
dimensão dos impactos que possam ocorrer. Com efeito, ela advém da soma entre concepções 
prévias extraídas do senso comum, conformadas genericamente sobre qualquer 
empreendimento, e as questões socioambientais específicas que caracterizam a comunidade e 
seu território. 

Quando uma comunidade toma conhecimento de um empreendimento, é provável que a 
expectativa gerada se oriente por duas motivações psíquicas distintas quanto à sua natureza:  

 1. anseio por postos de trabalho – o potencial aumento de postos de trabalho costuma ser 
esperado e visto pela comunidade como um efeito desejado do empreendimento e, logo, 
positivo;  

 2. receio de interferências com o meio ambiente e o cotidiano da população –aumento de 
tráfego nas rodovias, poluição atmosférica, supressão de vegetação, risco de contaminação, 
aumento do número de acidentes, etc. são temores que a população manifesta quanto aos 
efeitos indesejados e, logo, negativos, que o empreendimento poderá acarretar.  

Quanto aos receios socioambientais, a geração de expectativa deverá girar em torno do 1. 
aumento de veículos pesados no entroncamento viário localizado na entrada de Cubatão e a 
consequente perspectiva de produção de congestionamentos; 2. Aumentos do risco de acidentes 
(vazamento de gás, explosões) e 3. Desmatamento de áreas de proteção pertencentes ao 
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). 

Tendo em vista que a vizinhança direta do empreendimento possui baixíssima densidade 
populacional, estima-se que haverá um número pequeno de pessoas e grupos afetados por esse 
impacto. Mais precisamente, crê-se que os comerciantes da área de lazer e recreação do bairro 
Zanzalá, estabelecidos próximos à estrada da Xiboca, no distrito de Riacho Grande, poderão 
ficar apreensivos quanto a uma possível interferência que um aumento do nível de ruído 
produzido pela implantação do empreendimento poderia provocar em suas atividades 
comerciais. 
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De maneira indireta, como apresentado no item IX.3.7 - Organização Social, a região apresenta 
diversos grupos representativos da sociedade civil engajados na defesa do meio ambiente. O 
anúncio do empreendimento pode gerar receio em grupos de defesa do meio ambiente quanto 
à preservação do PESM e dos mananciais da Billings. Organizações como o ISAC VP - Instituto 
Sócio Ambiental e Cultural da Vila dos Pescadores e o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental 
(PROAM) podem mobilizar a sociedade civil em torno de uma expectativa dos impactos que o 
empreendimento poderá causar às áreas de manancial, importantes para o abastecimento da 
RMSP. 

X.2.1.1.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

A divulgação do projeto pelo empreendedor, por meio do Programa de Comunicação Social, 
reveste-se da medida mitigadora mais eficiente para adequar à realidade o nível de expectativa 
da comunidade sobre a geração de empregos e minimizar o receio da comunidade quanto a 
eventuais alterações socioambientais.  

Propõe-se um Programa de Comunicação Social a ser desenvolvido com foco na divulgação 
adequada das informações relativas ao empreendimento, que contenha cronograma de 
implantação e matriz de metas, indicadores e resultados e seja implementado de maneira 
participativa, ouvindo continuamente as expectativas e anseios das comunidades, a fim de 
identificar o que pode ser atendido pelo empreendimento ou pelo poder público, assim como as 
parcerias possíveis entre empresa-ente federativo-comunidade. 

A responsabilidade pela implantação desta medida é do empreendedor.  

X.2.1.1.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Geração de expectativas na população local 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Duração Temporário 

Ocorrência Provável 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Alto 

Relevância dos Impactos Baixo 

X.3 IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

X.3.1 MEIO FÍSICO 

X.3.1.1 DESENCADEAMENTO E INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE DINÂMICA SUPERFICIAL 

X.3.1.1.1 Fator Gerador de Impacto 

Preparação das áreas para implantação do empreendimento, envolvendo remoção da 
vegetação, limpeza da faixa de servidão e abertura da vala para assentamento da tubulação. 
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X.3.1.1.2 Fundamentação técnica 

Dentre as ações compreendidas nessa fase, destacam-se aquelas de limpeza do terreno, 
abertura e fechamento da vala para implantação do gasoduto, remoção de vegetação para 
abertura de faixa e implantação de Área de Medição e Regulagem. 

A remoção da cobertura vegetal existente para abertura da faixa de trabalho e as obras de 
terraplanagem, escavação e reaterro, irão causar exposição dos solos, reduzindo o tempo de 
retenção das águas pluviais e de sua infiltração, aumentando assim o escoamento superficial, o 
que poderá promover a instalação de processos erosivos nesses terrenos. 

Os processos erosivos poderão se iniciar a partir da erosão laminar e em sulcos moderados, que 
poderão evoluir para ravinamentos, de escoamento superficial concentrado, alterando a 
estabilidade dos terrenos existentes caso não sejam adotadas medidas preventivas e corretivas 
durante a fase de instalação do empreendimento. 

As principais áreas em que esses fenômenos poderão ser desencadeados ou intensificados são 
os setores de relevo com declividades mais acentuadas e presença de rochas/solo/relevo mais 
suscetíveis, como se observa na Figura X.3.1-1 – Desencadeamento e intensificação de 
processos de dinâmica superficial e assoreamento. 

O solo removido nas escavações para abertura das valas será utilizado na sequência para 
preenchimento das mesmas não havendo sobra de matéria, ou necessidade de importação de 
solo. 

Estas atividades se não conduzidas de forma adequada, poderão dar início a processos erosivos, 
principalmente quando da ocorrência de chuvas, ou caso ocorram paralisações durante a obra.   

As obras de contenção e controle de erosão, citadas na relação de medidas mitigadoras, a 
seguir, se implantadas, poderão impedir o surgimento desse impacto, ou pelo menos minimizá-
los. 

 

  

Página: 790



!A

!A

!A

!A

  

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

750
SP-150 - Rod. Anchieta

14
Est. da Xiboca

346600

346600

347250

347250

347900

347900

73
65

10
0

73
65

10
0

73
65

75
0

73
65

75
0

- Traçado da Dutovia (COMGÁS)
- Malha viária (Imagens Satélite/IBGE)
- Geomorfologia (Adaptado por Mineral Engenharia)
- Curvas de Níveis (MDT - Datageo, CPLA, 2013)

DESENCADEAMENTO E INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS
DINÂMICOS SUPERFICIAIS E ASSOREAMENTO

A3

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:

DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

ELABORADO POR:

DATA:ESCALA:

REV:

FIGURA Nº FOLHA: TAMANHO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CUBATÃO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Dezembro/2018
1/1

0

LEGENDA 

X.3.1.1.2-1
Luis Gregorini

SP

PR

MS MG

RJ

Oceano Atlântico

LOCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

!A

!A

!A

!A

!A

!A !A

!A

SP-148 Rod. Caminho do Mar

SP - 148 - Caminho do Mar

SP - 148 - Caminho do Mar

CUBATÃO

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

50

100
150

200

400

350

450

300

500

650

700

550600

4

5

6

3

350700

350700

351350

351350

352000

352000

352650

35
26

50
73

58
80

0

7359450

73
59

45
0

7360100

73
60

10
0

7360750

73
60

75
0

ADA - Área Diretamente Afetada
Limite Municipal

Corpos d'água

Esta representação está integralmente inserida na área 
de domínio do Parque Estadual da Serra do Mar

Quilometragem da Dutovia

Estrada/Rodovia Pavimentada

Curvas de Níveis

CUBATÃO

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

SANTO 
ANDRÉ

±

0 10,5 km

!A!A

!A

!A

Av. B
ern

ard
o Geis

el F
ilho

CUBATÃO50

100

50

50

100

3

SP-150 - Rod. Anchieta

352450

352450

353100

353100

73
57

95
0

73
57

95
0

73
58

60
0

73
58

60
0

0 10,5 km
0 10,5 km

±±

Articulação das Folhas

!A

1:10.000

REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE GÁS 
BAIXADA - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Estrada Sem Pavimentação

Método Destrutivo - Abertura de vala
Trecho aéreo

0 a 3- Plano

3 a 8 - Suave Ondulado
8 a 20 - Ondulado

20 a 45 - Forte Ondulado
Acima de 45 - Montanhoso

Classes de Revelo por Declividade (%)

Página: 791



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        

Pág. X-12 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

X.3.1.1.3 Medidas Associadas 

Para mitigação deste impacto, está previsto o Programa de Controle de Processos Erosivos e 
Assoreamento contido no Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO, contemplando a 
identificação dos processos erosivos, identificação de processos de assoreamento e o emprego 
de medidas como:  

• Proteção dos taludes com grama em placas, manta geotêxtil, pedra ou enrocamento; 

• Controle do direcionamento das águas superficiais, mediante implantação de sistema de 
drenagem superficial, constituído por canaletas, caixas de retenção, entre outros nos 
talvegues e córregos; 

• Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros que apresentarem rupturas, onde, 
se necessário, deverá ser procedida sua drenagem profunda. 

• Desobstrução dos elementos hidráulicos (canaletas, caixas de retenção, galerias, etc.); 

• Remoção dos depósitos de sedimentos nas drenagens e desassoreamentos dos corpos 
d’água, por escavação manual ou mecânica; e 

• Disposição adequada dos sedimentos e resíduos em áreas de bota fora. 

É também fundamental a implantação do Programa de Recomposição de Áreas Afetadas. 

X.3.1.1.4 Avaliação do impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Desencadeamento e Intensificação de Processos de 
Dinâmica Superficial 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Ocorrência Provável 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Alta 

Grau de Resolução das Medidas Alto 

Relevância dos Impactos Médio 

X.3.1.2 POLUIÇÃO DOS CANTEIROS E FRENTES DE OBRA, ÁREAS DE APOIO E CAMINHOS DE 

SERVIÇO 

X.3.1.2.1 Fator Gerador de Impacto 

Geração de resíduos sólidos, líquidos e emissões atmosféricas decorrentes das atividades de 
implantação do empreendimento. 
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X.3.1.2.2 Fundamentação técnica 

Durante a implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos constituídos 
principalmente por entulhos (resíduos de obra), e, em menor quantidade, por resíduos sólidos 
provenientes das operações de manutenção de máquinas e equipamentos, tais como, óleos 
lubrificantes, graxas, restos de tintas, materiais ferrosos e não ferrosos, além de papel e papelão, 
vidros e plásticos.  

De acordo com a norma da ABNT 10.004/2004, os resíduos de obras (blocos, concreto e tijolos) 
são classificados como classe II-B (resíduos inertes) e deverão ser enviados para locais 
predeterminados que constituem os bota-foras. Os resíduos sólidos orgânicos a serem gerados 
durante as obras são basicamente provenientes dos sanitários e de restos de alimentos dos 
refeitórios.  

O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da construção da faixa de duto tem suas 
diretrizes estabelecidas no Plano de Controle de Poluição das Obras – PCAO, visando minimizar 
a geração desses resíduos e indicar a forma correta de disposição final, garantindo, desta forma, 
a segurança das pessoas e a preservação do meio ambiente. 

Ainda durante a instalação do empreendimento tem-se, também, a geração de efluentes líquidos 
classificados como efluentes sanitários (canteiro de obras e frentes de trabalho), efluentes 
domésticos (provenientes dos refeitórios), efluentes oriundos da manutenção e lavagem de 
máquinas e equipamentos, bem como a dos postos de combustível que servem de apoio às 
obras (óleos).  

Para o gerenciamento de efluentes líquidos, deve ser implantado um sistema de coleta, 
drenagem, tratamento e disposição final dos efluentes que podem ser divididos em: águas 
pluviais, águas oleosas, esgotos domésticos e sanitários.  

No que tange a geração de emissões atmosféricas, para as obras do duto serão utilizadas 
estradas vicinais, nem sempre pavimentadas, de trânsito esporádico, em áreas periurbanas. 

A limpeza e a terraplenagem de regularização do terreno na faixa de servidão, assim como a 
melhoria das vias de acesso, será realizada com a utilização de equipamentos do tipo 
motoniveladoras, tratores de lâmina de pequeno porte e retroescavadeiras, com apoio de pá 
carregadeiras e caminhões. 

Essa movimentação ocasionará a ressuspensão de material particulado do leito carroçável dos 
acessos bem como as obras de terraplenagem e escavação em si. 

Cabe destacar que, dado ao caráter linear da obra, os veículos não trabalharão simultaneamente 
em um mesmo local. 

X.3.1.2.3 Medidas Associadas 

Como medidas associadas, as obras seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Controle 
Ambiental das Obras – PCAO e seus Programas: de Gerenciamento de Efluentes, de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; de Controle de Poluição do Solo; de Controle de Tráfego 
de Obras, além de Ações de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão Sonora. 
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X.3.1.2.4 Avaliação do impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Poluição dos Canteiros e Frentes de Obra, Áreas de Apoio e 
Caminhos de Serviço 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Média 

Relevância dos Impactos Média 

X.3.1.3 INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS ÁREAS CONTAMINADAS 

X.3.1.3.1 Fator Gerador de Impacto 

Abertura da vala para assentamento da tubulação em áreas potencialmente contaminadas. 

X.3.1.3.2 Fundamentação técnica 

A abertura de vala e exposição de solo potencialmente contaminado pode posar riscos à 
qualidade ambiental do entorno onde é depositado o material com consequências para o solo e 
as águas, prejudicando a flora e a fauna e a saúde humana. 

Conforme resultados apresentados no Diagnóstico do Meio Físico (Capítulo IX.1), na Avaliação 
Preliminar de atividades suspeitas de contaminação apresentada foi verificada a existência de 
04 áreas contaminadas cadastradas pela CETESB no raio de 500 m do entorno do projeto, no 
trecho de planície, município de Cubatão, sendo duas já em processo de remediação e duas 
reabilitadas para uso declarado. 

Esta é a área que apresenta o maior potencial de contaminação em função do histórico de 
ocupação de Cubatão, sobretudo os distritos industriais que o duto cruza. Os demais trechos 
caracterizados por ocupações esparsas e vegetação nativa não ofertam tal risco. 

X.3.1.3.3 Medidas Associadas 

Durante a abertura de vala no trecho que compreende o bairro industrial de Cubatão, a havendo 
indícios de contaminação sugere-se: 

• Avaliar a necessidade de análise físico-químico no solo; 

• Constatada contaminação, não recobrir a faixa com o solo e encaminhar para disposição 
adequada conforme preconiza Programa de Controle de Poluição do Solo. 
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X.3.1.3.4 Avaliação do impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Interferências em eventuais áreas contaminadas 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Possível 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Alto 

Relevância dos Impactos Baixo 

 

X.3.1.4 ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

X.3.1.4.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Travessia do Reservatório do Rio das Pedras, remoção da vegetação, escavações em solo, 
movimentação de terra e estocagem de material terroso. 

X.3.1.4.2 Fundamentação Técnica 

A alteração da qualidade das águas superficiais poderá ocorrer em vários momentos da obra, 
sendo desencadeado a partir da exposição dos solos pela limpeza e desmatamento da faixa de 
trabalho e na adequação do sistema viário, de maneira localizada, pela execução das 
terraplanagens, movimentações de terra, espera temporária do material oriundo das escavações 
até o posterior recobrimento das mesmas e a remoção do solo excedente. 

Nesses casos o processo erosivo pode ser agravado pelo efeito de chuvas intensas e/ou 
contínuas e pelas atividades associadas à obra, como o tráfego de caminhões e máquinas 
pesadas, acelerando os processos erosivos nos terrenos expostos e levando ao carreamento de 
sedimentos ao Reservatório do Rio das Pedras podendo provocar assoreamento nas margens 
próximo à implantação dos emboques. 

Outra possível alteração da qualidade das águas superficiais está no método construtivo 
proposto para as travessias do Rio das Pedras, a partir do assentamento de pilares para 
sustentação de estrutura autoportante em leito do reservatório. Essa ação poderá provocar 
ressuspensão de sedimentos para a coluna d’água, aumentando a turbidez das águas 
superficiais adjacentes ao local do empreendimento. 

O sedimento constitui importante compartimento dos ecossistemas aquáticos, onde ficam retidas 
substâncias que são introduzidas no meio ambiente aquático. A toxicidade dos sedimentos deve-
se pela granulometria e disponibilidade de matéria orgânica. 

Com a possível ressuspensão e mobilização do sedimento, os possíveis contaminantes que 
antes estavam adsorvidos e não disponíveis para o ambiente, tornam-se disponíveis pela 
movimentação e oxigenação. Essa oxigenação disponibilizará principalmente os compostos 
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inorgânicos (metais) presentes no sedimento para a coluna d’água podendo provocar alterações 
na comunidade aquática, principalmente para a ictiofauna. 

De forma indireta essas alterações poderão acarretar aumento significativo, momentaneamente, 
da turbidez e coloração das águas, com potenciais impactos indiretos sobre a comunidade 
aquática, principalmente para a ictiofauna. 

X.3.1.4.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras e de Monitoramento 

As medidas a serem adotadas pelo empreendedor, com o intuito de se evitar o comprometimento 
da qualidade das águas pelo carreamento de sólidos são: 

• Implantar sistemas de drenagem adequados para o direcionamento das águas, 
minimizando o carreamento de partículas; 

• Regularizar o escoamento superficial de forma a impedir que o fluxo atinja locais com 
solo exposto ou partículas desagregadas; 

• Construir e dar manutenção às canaletas de drenagens de águas pluviais nos acessos e 
nas frentes de trabalho; 

• Implantar e executar os seguintes Programas presentes no Plano de Controle Ambiental 
de Obras: Recomposição de Áreas Afetadas, Controle da Poluição do Solo, Controle de 
Processos Erosivos e Assoreamento. 

• Implantar o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Sedimentos do 
Reservatório Rio das Pedras. 

A responsabilidade pela implantação dessas medidas é do empreendedor. 

X.3.1.4.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração na Qualidade das Águas Superficiais 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Alto 

Relevância dos Impactos Baixo 
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X.3.1.5 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DECORRENTE DO AUMENTO NOS NÍVEIS DE 

RUÍDOS 

X.3.1.5.1 Fator Potencialmente Gerador do Impacto 

Emissão de ruídos decorrente da movimentação de veículos e equipamentos típicos de obras 
civis e montagens eletromecânicas. 

X.3.1.5.2 Fundamentação Técnica 

Na fase de construção do empreendimento, existirão ruídos produzidos por máquinas diversas, 
tais como equipamentos de escavação, tratores e caminhões. Esses equipamentos chegam a 
emitir uma intensidade sonora aproximada que variam entre 85 dB(A) e 93 dB(A), medida a 1,5 
m de distância do equipamento. 

Considerando-se a operação de 4 destes equipamentos simultaneamente em um mesmo local, 
(3 de 85 dB(A) e 1 de 93 dB(A)) a resultante do nível de ruídos gerado seria da ordem de 94,7 
dB(A), calculada através da seguinte fórmula: 

Ln = 10 Log n (i=1) 10 (li/10) 

em que: 

Ln = nível de ruído de n fontes; 

n = número de fontes. 

O nível de ruído decresce com a distância de acordo com a seguinte fórmula: 

L2 = L1 – 20 log (d2/d1) 

em que: 

L2 = nível de ruídos à distância d2 da fonte; 

L1 = nível de ruídos à distância d1 da fonte. 

A Figura X.3.1.5.2-1 apresenta o decaimento do nível de ruídos em função da distância. 
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Figura X.3.1.5.2-1 – Gráfico de decaimento dos níveis de ruído 

 

Considerando o limite de 50 dB(A) estabelecido pela NBR 10.151 para áreas estritamente 
residenciais no período diurno, a partir de 250 m de distância das frentes de trabalho o limite 
será obedecido. 

Para avaliar a qualidade ambiental no que tange ao nível de ruídos, foram realizadas medições 
diurnas em 2 pontos em locais com habitações. Os resultados das medições realizadas são 
apresentados Anexo 7 – Análise de Níveis de Ruído 

A amostragem dos níveis de ruído foi realizada próximo aos limites do empreendimento, nos 
receptores considerados críticos, conforme Decisão de Diretoria no 100/2009/P, por se tratar de 
uma avaliação ambiental. 

De uma forma geral as ultrapassagens nos níveis de ruído estabelecidos pela NBR 10.151, foram 
relacionadas à ruídos naturais da região, tais como vento, aves, insetos e animais característicos 
do local, além de ruídos advindos do tráfego local, sendo que o maior desenquadramento foi de 
48,0 dB(A). 

X.3.1.5.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

• Execução das operações mais ruidosas apenas no período diurno; 

• Seleção dos equipamentos também pelo nível de ruídos emitido; 

• Execução das obras com a operação simultânea de poucos equipamentos ruidosos; 

• Implantar o Programa de Monitoramento de Ruído 
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X.3.1.5.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da qualidade ambiental decorrente do aumento 
nos níveis de ruídos 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância dos Impactos Baixo 

 

X.3.2 MEIO BIÓTICO 

X.3.2.1 PERDA DE COBERTURA VEGETAL 

X.3.2.1.1 Fator Gerador de Impacto 

Supressão de vegetação para a implantação da faixa de servidão e estruturas associadas, como 
Área de Regulagem e Medição, áreas de válvula e demais alterações do uso do solo que afete 
áreas naturais. 

X.3.2.1.2 Fundamentação Técnica 

A instalação do empreendimento resultará na supressão de aproximadamente 1,2 ha de 
vegetação natural, distribuído em 0,03 ha de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em 
estágio médio e 1,14 ha de Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio de 
regeneração, além de intervenção em área antropizada que possui ao longo de toda a extensão 
da ADA apenas 06 indivíduos arbóreos isolados inseridos numa matriz composta por gramíneas 
exóticas e invasoras, além de outras espécies herbáceas. Haverá supressão de menos de 35 m² 
em APP. Os dados estão resumidos na Tabela X.3.2.1.2-1 abaixo. Por sua vez o Desenho 
X.3.2.1.2-1 apresenta cada uma das áreas a serem suprimidas sobre foto aérea de alta 
resolução. 
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Tabela X.3.2.1.2-1 – Quantificação da supressão necessária 

Tipo de Intervenção Fitofisionomia 
Fora de APP 

(m²) 
Em APP 

(m²) 

Total 
Supressão 

(m²) 

Válvula 4 
Floresta Ombrófila Densa Montana 

estágio médio de regeneração 
60,61  60,61 

Abertura de vala na Estrada da 
Xiboca 

Floresta Ombrófila Densa Montana 
estágio médio de regeneração 

7.420,00  7.420,00 

Abertura de vala na Avenida 
Bernardo Geisel Filho 

Floresta Ombrófila Densa Terras 
Baixas estágio médio de 

regeneração 
347,48  347,48 

Área de Medição e Regulagem 
Floresta Ombrófila Densa Montana 

estágio médio de regeneração 
3.849,38 34,48 3.883,86 

Total 11677,47 34,48 11711,95 

 

No trecho da baixada, a intervenção será pontual e de baixa intensidade. A maior parte da área 
possui vegetação antropizada e apenas uma pequena parte da faixa de servidão irá afetar a 
borda de fragmentos ao longo do traçado. Não afetará espécies ameaçadas e nem restritas ao 
corte. A maior parte das espécies a serem suprimidas são pioneiras e típicas de florestas que 
sofreram intervenção. 

No trecho do planalto, a intervenção ainda estará circunscrita à borda de florestas contíguas a 
faixa de servidão de dutos já existentes, somando os fragmentos trata-se da área mais 
significativa. Haverá supressão em porção do entorno do City Gate já instalado em função da 
construção da Área de Medição e Regulagem totalizando 0,38 ha.  

Nesse local, verificou-se a presença de duas espécies ameaçadas de extinção em regeneração 
no local (Cupania furfuracea e Ocotea catharinensis). C. furfuracea integra a lista estadual (Res. 
SMA 57/2016) e nacional (Portaria IBAMA 443/2014) e O. catharinensis apenas a nacional.  

Os indivíduos registrados possuem por volta de 1,0 m de altura. Não foram registrados indivíduos 
adultos dessas espécies na ADA. O corte desta vegetação, mesmo que em pequena quantidade, 
resultará em afugentamento da fauna silvestre, mudança na dinâmica florestal (exposição de luz 
no interior do fragmento, incidência de espécies invasoras) e redução de habitat e, 
consequentemente na ampliação do processo de fragmentação florestal da região. 

X.3.2.1.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

 Delimitar, com estacas altas e bem sinalizadas, as áreas a serem desmatadas, a fim de se 
evitar a supressão de áreas acima do necessário/permitido para implantação das estruturas 
previstas. 

 Orientar os funcionários responsáveis pela supressão vegetal a não utilizar fogo, correntões 
ou fumar nas áreas próximas à vegetação. 

 Promover um aproveitamento social e ambientalmente adequado do material lenhoso 
explorado nas áreas, como a retirada de toras de boa qualidade, quando possível. 

 Implantar os Subprogramas de Afugentamento e Resgate de Fauna, de Acompanhamento 
da Supressão de Vegetação e Aproveitamento e Destinação da Biomassa, pertinentes ao 
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Programa de Controle de Supressão de Vegetação, e o Programa de Reposição Florestal, 
apresentados no Capítulo XI. 

A responsabilidade pela implantação desta medida é do empreendedor.  

X.3.2.1.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Perda de cobertura vegetal 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Alta 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância dos Impactos Alto 

X.3.2.2 PERDA DE HABITAT E AFUGENTAMENTO DAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS  

X.3.2.2.1 Fator Gerador de Impacto 

O fator gerador do impacto é a supressão dos fragmentos de vegetação ao longo do traçado 
determinado para implantação do gasoduto. O fator ambiental a ser impactado é a comunidade 
de fauna terrestre.  

X.3.2.2.2 Fundamentação técnica 

A fragmentação florestal é definida como a separação ou um desligamento não natural de áreas 
amplas em fragmentos espacialmente segregados, que promovem a redução dos tipos de 
habitats e a divisão dos habitats remanescentes em unidades menores e isoladas (KORMAN, 
2003), e representa uma realidade para as florestas tropicais, em especial para a Mata Atlântica, 
um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo (MYERS et al., 2000; MITTERMEIER et al., 
2004; RIBEIRO et al., 2009; JENKINS et al., 2013). Ainda de acordo com Korman (2003), a 
fragmentação florestal provoca severos danos nos habitats naturais, contribuindo para a redução 
das populações. Entre os danos citados, estão a redução do tamanho do fragmento e sua forma, 
efeito de borda e o isolamento e perda de habitat.  

Com relação à fauna silvestre, a fragmentação de habitats possui consequências negativas 
sobre as espécies, pois dificulta os fluxos biológicos entre as áreas naturais, gerando perda de 
diversidade genética, e em última instância, perda de biodiversidade. Além disso, o efeito de 
borda gerado por consequência do desmate afeta na estrutura do fragmento, alterando 
parâmetros como o aumento da luminosidade, diminuição da umidade, entre outros, além da 
facilitação da entrada de espécies exóticas. Estas modificações podem alterar as condições 
ambientais na floresta adjacente às áreas de supressão e alterar as comunidades faunísticas. 
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Durante a condução dos estudos para a composição deste relatório foram registradas 212 
espécies da fauna terrestre. Do total, 31 espécies são representadas pelo grupo da herpetofauna, 
nove espécies de mamíferos e as aves por 172 espécies.  

De uma maneira geral, a comunidade faunística registrada nas áreas de influência pode ser 
considerada generalista. A mastofauna é composta por espécies de grande plasticidade 
ambiental que costumam ocorrer em diferentes tipos de habitat incluindo ambientes 
antropizados, contudo, destaca-se a presença de espécies ameaçadas de extinção como 
Leopardus guttulus e Leopardus pardalis, espécies essencialmente carnívoras, que 
desempenham importante papel na cadeia trófica, e Tapirus terrestris. Olhando para a 
comunidade da herpetofauna, destaca-se a presença de espécies de ocorrência restrita como 
Brachycephalus nodoterga, Dendrophryniscus brevipollicatus, Cycloramohus dubius e 
Physalaemus bokermanni. A avifauna apresenta 13 espécies de alta sensibilidade ambiental 
quanto às perturbações no meio ambiente (STOTZ et al., 1996), Odontophorus capueira, Fregata 
magnificens, Amadonastur lacernulatus, Gallinago undulata, Patagioenas plumbea, Piculus 
flavigula, Hypoedaleus guttatus, Conopophaga melanops, Grallaria varia, Chamaeza 
campanisona, Xyphorhynchus fuscus, Carpornis cucullata e Habia rubica. Além disso, a avifauna 
também é composta por espécies ameaçadas de extinção como Tinamus solitarius, 
Amadonastur lacernulatus, Spizaetus tyrannus, Drymophila ochropyga, Sporophila frontalis, 
Eleoscytalopus indigoticus, Carpornis cucullata e Tangara cyanoptera. 

Conforme destacado no item IX.2 a perda de cobertura vegetal esperada em função da 
implantação dos 15km do duto e demais sistemas associados é da ordem de 1,2 ha. O 
assentamento da faixa procurou áreas antropizadas, paralelas a estruturas lineares já 
implantadas, incorrendo em supressão esporádica de vegetação já sob efeito de borda, 
reduzindo ou até mesmo evitando os efeitos de fragmentação dos habitats. 

Frente ao exposto acima, e entendendo que o empreendimento está localizado dentro de uma 
Unidade de Conservação considerada de suma importância por abrigar espécies de relevância 
ecológica, o Parque Estadual da Serra do Mar núcleo Itutinga-Pilões, é possível afirmar que a 
perda de hábitat é um impacto significativo para a fauna terrestre. 

O impacto é efetivo, de natureza negativa e de incidência direta, considerando a necessidade de 
supressão de vegetação para alocação dos dutos. O impacto terá abrangência local e de curto 
prazo, pois ocorrerá de imediato. Sua duração será permanente e irreversível, visto os dutos 
permanecerão nos locais com a operação do empreendimento. A magnitude do impacto é alta, 
considerando que a supressão de vegetação ocorrerá dentro do PESM Itutinga-Pilões. Assim a 
importância desse impacto é alta, considerando a fauna registrada no diagnóstico ambiental e a 
localização do empreendimento. É um impacto cumulativo, visto que a supressão de vegetação 
incide também sobre o fator vegetação nativa, no entanto, não é um impacto sinérgico. 

X.3.2.2.3 Medidas Associadas 

O presente impacto está associado à supressão de vegetação. Com isso, é necessário que seja 
implantado um Programa de Controle Supressão de Vegetação, que apresente diretrizes para 
restringir o desmate somente ao necessário para a implantação do gasoduto. 

Além disso, para analisar de que forma os impactos dos períodos de obras e operação do 
empreendimento poderão afetar a comunidade de fauna silvestre, é necessário que seja 
implementado um Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna Terrestre, com foco 
nas espécies raras e ameaçadas de extinção, consideradas bioindicadoras de qualidade 
ambiental dentro do presente estudo (espécies ameaçadas de extinção, alta sensibilidade 
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ambiental e baixa densidade populacional, por exemplo), e um Subprograma de Afugentamento 
e Resgate de Fauna Silvestre, a fim de minimizar os acidentes com a fauna no período de 
implantação do empreendimento. 

X.3.2.2.4 Avaliação do impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Perda de Habitat e Afugentamento das Comunidades 
Faunísticas 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência Local 

Magnitude Alta 

Grau de Resolução das Medidas Baixo 

Relevância dos Impactos Alta 

X.3.2.3 AUMENTO DA PRESSÃO DE CAÇA 

X.3.2.3.1 Fator Gerador de Impacto  

O fator ambiental gerador do impacto do aumento da pressão de caça é a presença de 
trabalhadores na frente de obra durante a fase de implantação. O fator ambiental a ser impactado 
é a comunidade de fauna silvestre.  

X.3.2.3.2 Fundamentação técnica 

Com a chegada de trabalhadores em habitats de fauna silvestre é possível que haja um aumento 
na demanda por carne de caça ilegal e animais de estimação. Além disso, o avanço da frente de 
obra nos fragmentos de vegetação acaba eliminando locais de abrigo dos espécimes deixando-
os ainda mais suscetíveis a esse possível impacto, haja vista que nas áreas de influência do 
empreendimento (AII, AID e ADA) e no entorno próximo é possível encontrar evidências de 
atividade de caça ilegal. 

O diagnóstico ambiental apresentou ao todo 21 espécies da fauna silvestre presentes na lista 
CITES (2017), que trata sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção, sendo cinco mamíferos (Alouatta guariba, Leopardus guttulus, 
L. pardalis, Cerdocyon thous e Tapirus terrestris), e dezesseis espécies de aves, todas 
pertencentes às famílias Strigidae (corujas), Trochilidae (beija-flores), Falconidae (falcões) e 
Psittacidae (papagaios, araras e periquitos). Além disso, o estudo registrou uma espécie de 
mamífero que pode ser alvo de caça ilegal para consumo, Mazama gouazoubira, além de aves 
das famílias Tinamidae (macuco e inhambus), Anatidae (patos e marrecas), Cracidae (jacus) e 
Columbidae (pombos) que são consideradas cinegéticas. 

O impacto é considerado de ocorrência possível e natureza negativa. Sua incidência é 
considerada direta, porém, poderá ser potencializado pela supressão dos fragmentos de 
vegetação. Terá abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível, 
considerando também que a obra é linear e o avanço da frente de obras acompanhará o traçado 
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do gasoduto. Sua magnitude é média e de média importância. É um impacto cumulativo, visto 
que a supressão de vegetação incide também sobre o fator abrigo/refúgio e fauna, no entanto, 
não é um impacto sinérgico. 

X.3.2.3.3 Medidas Associadas 

Como forma de mitigar esse impacto é recomendada a orientação aos trabalhadores da obra, 
por meio de treinamentos e palestras contempladas no Programa de Educação Ambiental, onde 
deverão ser abordadas questões de conservação da flora e fauna e dos recursos naturais, além 
da importância do bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. 

X.3.2.3.4 Avaliação do impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Aumento da Pressão de Caça 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Possível 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância dos Impactos Médio 

X.3.2.4 PERTURBAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE 

X.3.2.4.1 Fator Gerador de Impacto 

A abertura de valas e fossos para alocação dos dutos e o aumento de trânsito de pessoas, 
veículos e maquinários na área do empreendimento estão listados como os fatores geradores 
de impacto. 

X.3.2.4.2 Fundamentação técnica 

A instalação dos dutos ao longo do traçado do empreendimento acarretará na alteração 
permanente da paisagem, incluindo inserção de novos obstáculos, alteração na cobertura do 
solo e compactação, dentre outros. Essas alterações estão relacionadas diretamente com o 
deslocamento da fauna terrestre.  

Durante a fase de implantação do empreendimento e a abertura de valas para alocação dos 
dutos, pode haver a queda de animais nas valas causando acidentes, principalmente à noite, 
onde a visão de algumas espécies fica prejudicada. 

Na fase de supressão de vegetação, o aumento do número de pessoas na área, e o aumento do 
número de veículos e maquinários acarretará no aumento do ruído no ambiente. Esse aumento 
de ruído externo poderá interferir na dinâmica da fauna, causando movimentação e 
afugentamento de alguns espécimes. Além disso, essa maior movimentação de veículos e 
maquinários, somados com o afugentamento dos indivíduos, poderá ocasionar atropelamentos 
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de fauna, que pelos motivos acima citados, estarão se locomovendo pelo ambiente além do 
esperado.  

X.3.2.4.3 Medidas Associadas 

Como medidas associadas para mitigar o possível impacto sobre a fauna local, sugere-se a 
instalação de placas sinalizando a presença de fauna silvestre, além de placas impondo limites 
de velocidade para veículos e maquinários. Outra medida cabível é cercar as áreas de valas e 
fossos com cerca-guia a fim de evitar a aproximação da fauna, e ao fim do expediente da frente 
de trabalho, fechar as valas e fossos com placas de madeira. 

A execução do Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna também se faz necessário 
durante o período de implantação do empreendimento, a fim de minimizar quaisquer tipos de 
acidentes com a fauna silvestre. 

X.3.2.4.4 Avaliação do impacto 

O impacto é considerado negativo, potencial e direto. Por estar relacionado apenas com o 
período de obras, possuí abrangência local e sua temporalidade é de curto prazo. Seus efeitos 
são temporários e reversíveis, pois como dito acima, está relacionado com um curto período de 
tempo dentro do cronograma de obras do gasoduto. O presente impacto está relacionado 
principalmente com espécies da fauna de hábitos de locomoção terrestres. A magnitude do 
impacto é pequena e sua relevância baixa. O impacto se relaciona com a supressão de 
vegetação, portanto, é considerado cumulativo e não-sinérgico. 

Identificação Atributos Detalhamento

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Provável 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância dos Impactos Baixo 

X.3.2.5 PERDA E ALTERAÇÃO DE HABITATS DA ICTIOFAUNA 

X.3.2.5.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Redução adicional dos hábitats naturais, pela perda e alterações na ADA e entorno imediato na 
área do Reservatório do Rio das Pedras. 

X.3.2.5.2 Fundamentação Técnica 

A implantação do duto prevê a intervenção direta em recursos hídricos e habitats da ictiofauna, 
a partir da abertura de vala em cursos d’água de pequeno porte, e a partir da instalação de pilares 

Perturbação da Fauna Terrestre
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que sustentam estruturas autoportantes no leito do Reservatório do Rio das Pedras para 
travessias aéreas de grande porte. 

Há também intervenção indireta na qualidade da água. Como já descrito nos impactos 
relacionados ao meio físico, há que se considerar o assentamento do duto a partir da abertura 
de vala, com potencial de carreamento de sólido para corpos d’água, podendo comprometer a 
qualidade dos ambientes aquáticos. 

O hábitat corresponde ao espaço físico e às condições abióticas nas quais uma dada espécie 
pode viver temporária ou permanentemente. Algumas espécies podem utilizar apenas um tipo 
de hábitat durante toda a vida. Em alguns casos esse hábitat pode estar amplamente distribuído 
na bacia, em outros, ter ocorrência mais restrita. 

Entretanto outras espécies requerem mais que um tipo de hábitat para completar seu ciclo de 
vida e que podem, eventualmente, estar separados entre si por dezenas ou até centenas de 
quilômetros e apresentarem condições ambientais peculiares, como é o caso de ecossistemas 
aquáticos que constituem um rio. 

Nesse último caso destacam-se as espécies de peixes migradoras de longa distância, as mais 
afetadas pelas alterações ou reduções nos hábitats impostas por represamentos, uma vez que 
as áreas de reprodução, crescimento e desenvolvimento de ovos, larvas e juvenis, e de 
alimentação dos adultos, muitas vezes estão muito distantes umas das outras. 

Comumente na implantação de obras lineares ocorre o barramento de corpos d’água que 
terminam por afetar hábitats existentes, substituindo-os por novos hábitats artificiais, com 
características bastante distintas, principalmente dos hábitats lóticos e semi-lóticos que se 
transformam em hábitats lênticos. 

Apesar do empreendimento atravessar áreas caracterizadas por ambientes semi-lóticos, como 
o Reservatório do Rio das Pedras, optou-se por métodos de travessias aéreas com estrutura 
autoportante, de baixa intervenção, evitando a fragmentação de habitats. 

Estima-se que não deverá ocorrer a diminuição de importantes áreas de crescimento e 
desenvolvimento de ovos, larvas e formas jovens de peixes, tais como peixes residentes, 
migradores de curtas e longas distâncias, uma vez que não existem áreas de várzea na AID e 
ADA, assim como na área situada imediatamente do local escolhido para a implantação do futuro 
duto. Durante os estudos diagnósticos, assim como das áreas de reprodução, crescimento e 
desenvolvimento de ovos e larvas de peixes, verificou-se que os bancos de macrófitas são muito 
importantes para estas fases do ciclo de vida da ictiofauna, e que estes não deverão ser muito 
impactados durante e após a implantação do gasoduto; ao contrário, espera-se que bancos de 
macrófitas se mantenham no reservatório, o que pode ser um aspecto positivo para parte da 
ictiofauna no sentido de incrementar estas importantes áreas para reprodução, crescimento e 
desenvolvimento de ovos, larvas e formas jovens. 

Diante do exposto infere-se que a redução na disponibilidade e perda de hábitats será de 
abrangência local, sendo um impacto negativo, de incidência direta, com temporalidade no curto 
prazo, duração temporária e ocorrência certa, sendo a espacialização difusa, reversível e de 
média magnitude. 

X.3.2.5.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

As forças físicas, químicas e biológicas que levam à reestruturação das assembleias de peixes 
em reservatórios, com incremento de algumas populações e reduções de outras, são complexas 
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e de difícil contenção. Dessa maneira é esperado que ocorram impactos relacionados à perda e 
alterações de hábitats, especialmente na área de implantação e entorno do Duto, afetando parte 
da ictiofauna, em especial das espécies reófilas. 

Diante desta situação, a adoção de um Programa de Monitoramento e Conservação da 
Ictiofauna, deverá indicar os impactos sobre a ictiofauna nativa; sabe-se que algumas espécies 
registradas na AID/ADA costumam se adaptar às novas condições criadas a partir da 
implantação do duto e outras não. O programa de monitoramento vai permitir acompanhar a 
dinâmica das populações das principais espécies levantadas e propor medidas mais efetivas 
para minimizar os impactos, sobretudo sobre as espécies mais afetadas após a implantação do 
Duto. 

Desta forma este programa vai indicar os impactos que ocorrerão com as comunidades ícticas 
afetadas pelos empreendimentos, permitindo o entendimento de sua origem e o embasamento 
de medidas e intervenções que possam, eventualmente, atenuá-los. 

A responsabilidade pela implantação desta medida é do empreendedor.  

X.3.2.5.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Perda e Alteração de Habitats da Ictiofauna 

Natureza Negativo 
Incidência Direto 
Duração Temporário 

Ocorrência Certo 
Temporalidade Curto Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 
Magnitude Médio 

Grau de Resolução das Medidas Alto 
Relevância dos Impactos Baixo 

X.3.2.6 INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS 

X.3.2.6.1 Fator potencialmente gerador de impacto 

Parte do trecho do gasoduto está inserido dentro da área do Parque Estadual da Serra do Mar e 
em sua zona de amortecimento, no Parque Ecológico do Caminho do Mar. 

Interferência na Área de Preservação aos Recursos Mananciais – APRM da Represa Billings e 
afetará diretamente APP do Reservatório Rio das Pedras. 

X.3.2.6.2 Fundamentação Técnica 

A implantação do Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP afetará diretamente o 
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), assim como sua zona de amortecimento e o Parque 
Ecológico do Caminho do Mar. 

Além das Unidades de Conservação citadas acima, o empreendimento está parcialmente 
inserido na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Billings (APRM-B) e afetará diretamente APP do Reservatório Rio das Pedras. 
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No Capítulo V- Aspectos Legais são abordados quanto os aspectos legais acerca das Unidades 
de Conservação bem como as Áreas de Preservação aos Recursos Mananciais e APP. 

Relativamente à compensação, em 2006 a SMA, com base no artigo 36 da Lei do SNUC e artigo 
31 de seu decreto regulamentador (Decreto Federal nº 4.340/02), publicou a Resolução n° 56 na 
qual estabelece a gradação de impacto ambiental para fins de cobrança de compensação 
ambiental decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental. Já o Decreto Federal nº 6.848/09, alterou o valor da compensação ambiental 
atrelando-o ao grau de impacto ambiental estabelecido a partir da análise do EIA/RIMA e não 
podendo extrapolar meio por cento do valor do empreendimento.  

A Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA irá 
definir o valor da compensação ambiental de acordo com o grau de impacto ambiental do 
empreendimento bem como indicar as unidades de conservação da natureza diretamente 
afetadas pelo potencial impacto gerado pela implantação do empreendimento a serem 
necessariamente beneficiadas. 

Diante do exposto, como a implantação do empreendimento afetará diretamente o Parque 
Estadual da Serra do Mar (PESM) e em sua zona de amortecimento e o Parque Ecológico do 
Caminho do Mar[ mencionados acima, deverá incidir neste empreendimento, a compensação 
ambiental cabível. 

X.3.2.6.3 Medida Compensatória 

 Propor o Programa de Compensação Ambiental referente à interferência em Unidades de 
Conservação 

 Programa de Reposição Florestal 

 Aguardar Manifestação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê em relação à 
interferência na APRM-B. 

X.3.2.6.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Interferência em áreas protegidas 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certa 

Temporalidade 
Curto a Médio 

Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Alta 

Grau de Resolução das Medidas Média 

Relevância dos Impactos Alta 
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X.3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

X.3.3.1 IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E NO TRÁFEGO 

X.3.3.1.1 Fator potencialmente gerador de impacto 

Tráfego de caminhões para transporte de matérias primas, produtos acabados e de veículos para 
transporte de funcionários, além de abertura de vala para assentamento do duto em vias 
carroçáveis. 

X.3.3.1.2 Fundamentação Técnica 

Embora o traçado da dutovia tenha sido elaborado para evitar ao máximo a interferência com 
ocupações humanas, poderá haver interferência na infraestrutura viária e no tráfego em trechos 
específicos, como as vias locais utilizadas pelos moradores da vila da EMAE e avenida adjacente 
Bernardo Geisel Filho, em Cubatão, e pelos comerciantes e usuários do bairro Zanzalá, no 
Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, além de interrupção parcial de parte da 
Rodovia Caminhos do Mar (SP-148) durante os 18 meses previstos para a implantação.  

Nessas localidades, poderá haver pressão sobre o tráfego na Avenida Bernardo Geisel Filho 
(Cubatão), na SP-148 (São Bernardo do Campo-Cubatão) e na Estrada da Xiboca (Bairro 
Zanzalá-Distrito Riacho Grande-São Bernardo do Campo). Demais moradores do município de 
Cubatão e moradores e turistas que acorrem às chácaras e estabelecimentos de recreação e 
alimentação no Zanzalá e em outras áreas às margens do Reservatório do Rio das Pedras 
também poderão sentir a interferência ocasionada pelo adensamento do tráfego durante a 
implantação do dutovia. 

No caso das vias SP-148 e avenida Bernardo Geisel Filho, o duto será assentado em 
paralelamente ao leito carroçável. Mesmo que a intervenção não seja direta, será necessária 
interrupção temporária de uma das faixas das citadas vias para circulação de maquinário das 
frentes de obra.  

Caminhões e máquinas que serão utilizados durante a obra ficarão localizadas nas frentes de 
obra, por serem consideradas de grande porte, minimizando, dessa forma, o impacto sobre o 
trânsito local. Essas máquinas ficarão localizadas temporariamente em campos abertos (sem 
vegetação), dentro da faixa de trabalho de 20 m ao longo do gasoduto, ou trafegarão nos locais. 

X.3.3.1.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

 Implantar o conjunto de ações descritas no item VII.2.7.11 que trata da sinalização de vias 
em obras. 

 Disciplinar as atividades ligadas à movimentação de veículos e equipamentos pesados, de 
modo a minimizar interferências com o tráfego local, principalmente nas proximidades do 
empreendimento; 

 Caso necessário, adequar os itinerários de acesso interno e externo ao empreendimento, de 
modo a evitar pontos de estrangulamento ou incômodos à população, desde que seja 
possível a adoção de rotas alternativas; 

 Realização de inspeções visuais nos trajetos de acesso às obras, com foco em possíveis 
problemas de tráfego como pontos de lentidão e/ou com maior grau de risco de acidentes. 
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 Implantar os Programas de Controle de Tráfego da Obra e Recomposição das Áreas 
Afetadas, contidos no PCAO. 

 Implantar o Programa de Comunicação Social com o intuito de comunicar moradores 
próximos às obras sobre o avanço da frente de obras e interdições. 

X.3.3.1.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Impactos na infraestrutura viária e no tráfego 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Duração Temporário 

Ocorrência Provável 

Temporalidade Curto 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Alta 

Relevância dos Impactos Baixo 

 

X.3.3.2 IMPACTOS SOBRE AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE ALIMENTAÇÃO, LAZER E RECREAÇÃO 

X.3.3.2.1 Fator potencialmente gerador de impacto 

Aumento de tráfego de veículos pesados com consequentes aumento nos níveis de ruído e 
poeira e expectativa de acidentes. 

X.3.3.2.2 Fundamentação Técnica 

A circulação de veículos pesados pela Estrada da Xiboca e pela Rodovia Caminhos do Mar 
devido à implantação da dutovia pode aumentar os níveis de ruído e de poeira na região. Como 
demonstrado no diagnóstico do Meio Socioeconômico, a principal atividade econômica 
desenvolvida no entorno dessas duas vias é o comercio voltado à alimentação, ao lazer e à 
recreação, com ênfase em festas e atividades infantis.  

Assim sendo, é possível que comerciantes desse ramo fiquem apreensivos com o início da 
implantação da dutovia devido ao aumento do tráfego de veículos pesados e suas possíveis 
consequências.  

A ocorrência de uma obra de maior parte ensejaria receio de prejuízo ao comércio, por esperar-
se que ela venha a dificultar o acesso dos consumidores desses serviços. O aumento do tráfego 
de veículos pesados acarretaria apreensão quanto à possibilidade de acidentes com os 
consumidores (especialmente em relação às crianças) e quanto à modificação da ambiência 
local, alterada por excesso de ruído e poeira vindos dos veículos pesados, que tornaria os 
estabelecimentos comerciais da área menos atraentes. 

Como já informado na Caracterização do Empreendimento, capítulo VII, a movimentação diária 
de veículos se dará da seguinte forma: 
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Quadro X.3.3.2.2-1 – Deslocamento diário de veículos durante a implantação do empreendimento 

Veículo Quantidade Deslocamentos Diários 

Escavadeira 4 

Permanece no sítio de obra ou desloca-se diariamente entre 
as áreas de apoio e as frentes de obra 

Caminhão caçamba 8 

Caminhão Munck 5 

Carreta para tubo 2 

Caminhão Pipa 2 

Caminhão baú 3 

Van 13 4 

Automóvel 10 4 

 

O transporte dos funcionários até o local da obra será realizado por veículo tipo van ou ônibus. 
Também poderá ser utilizado veículos apropriados para a região. Considerando o pico de mão-
de-obra de 150 funcionários e a capacidade da van e do ônibus de transportar, respectivamente, 
em torno de 12 e 40 pessoas, serão necessários aproximadamente 13 vans ou 4 ônibus para o 
transporte dos funcionários. 

Caminhões e máquinas que serão utilizados durante a obra, como Trator Esteira Modelo 
Sideboom, Trator Esteira, Caminhão Basculante e Escavadeira Hidráulica PC, ficarão 
localizadas nas frentes de obra, por serem consideradas de grande porte, minimizando, dessa 
forma, o impacto sobre o trânsito local. 

Essas máquinas ficarão localizadas temporariamente em campos abertos (sem vegetação), 
dentro da faixa de trabalho de 20 m ao longo do gasoduto, ou trafegarão nos locais.  

As medidas mitigadoras propostas para os impactos na infraestrutura viária e no tráfego, 
apresentadas anteriormente, serão úteis também para amenizar a interferência gerada para o 
setor de comércio. Quanto à geração de ruídos e vibrações, há diversas normas e 
recomendações aplicáveis, de conhecimento e aplicação obrigatórias pelas empreiteiras, que 
consideram os parâmetros que influenciam o desconforto, assim como a variação dos níveis e 
horários de exposição. Todos os eventos que possam gerar grandes transtornos, receios ou 
reações negativas envolvendo a população lindeira deverão ser tratados e contornados por 
equipe treinada sob os auspícios dos procedimentos Comgás, no âmbito do Programa de 
Comunicação Social. 

X.3.3.2.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

 Vistoriar os veículos envolvidos na obra, que deverão ser dotados de tacógrafos, 
catalizadores e silenciadores e receber manutenção periódica. 

 Adoção de sinalização luminosa ou fluorescente nas proximidades do empreendimento a fim 
de facilitar a visualização à noite, com informações sobre obstruções e desvios de tráfego; 

 Realização de treinamentos junto aos motoristas e pedestres informando sobre os trajetos 
mais apropriados de acesso às obras, bem como às noções básicas de segurança na direção 
de veículos de carga e passeio e na travessia de vias por onde transita os mesmos, de modo 
a garantir o engajamento e esclarecimento de todo o pessoal a ser envolvido nas atividades; 
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 Garantir que veículos de carga e caminhonetes utilizadas na obra trafeguem nas rodovias 
respeitando o excesso de peso, o limite máximo de carga e de velocidade estipulados para 
cada modelo de veículo pelo órgão de trânsito competente.  

 Sinalizar as vias da área de influência das obras; 

 Adotar todas as medidas previstas em normativas que regulam conduta nas frentes de obra 
e acessos, de modo a promover o isolamento e a sinalização adequada das áreas; 

 Implantação de um sistema de passagem de pedestres em locais de maior circulação de 
veículos; 

 Discutir com a população afetada, no âmbito do Programa de Comunicação Social, outras 
medidas que se fizerem necessárias para amenizar e mitigar os efeitos dessa interferência. 

 Implantar o Programa de Controle de Tráfego da Obra contido no PCAO.  

X.3.3.2.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Impactos sobre Atividades Econômicas de 
Alimentação, Lazer e Recreação 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Duração Temporário 

Ocorrência Provável 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Alta 

Relevância dos Impactos Baixo 

X.3.3.3 PRESSÃO SOBRE A INFRAESTRUTURAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS  

X.3.3.3.1 Fator potencialmente gerador de impacto 

Afluxo de contingente de trabalhadores de outras regiões 

X.3.3.3.2 Fundamentação Técnica 

Durante a implantação estima-se que a fase de construção e instalação ocorra em 
aproximadamente 18 meses, período em que o pico de mão-de-obra pode chegar a um total de 
150 trabalhadores, distribuídos em administrativos e operacional. 

Como o período de implantação da obra é relativamente curto, dificilmente haverá trabalhadores 
que se mudem com suas famílias para os municípios da AII/AID, especialmente porque a 
operação do empreendimento será realizada por trabalhadores que já fazem parte do corpo 
técnico da Comgás ou de empreiteiras normalmente contratadas pela empresa para suas obras. 
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Isto é, não há previsão de que a mão de obra alocada durante a implantação seja absorvida na 
operação, o que desestimula os trabalhadores da fase de implantação a se fixarem nos 
municípios do entorno da obra. 

Os municípios da AII/AID são altamente urbanizados e contam com redes sólidas e amplas de 
equipamentos públicos e privados de saúde e educação e, portanto, esse impacto será pouco 
significativo, posto que o número de trabalhadores ocupados, mesmo na fase de pico, é baixo 
com relação ao tamanho da população atendida por essas redes. 

As empreiteiras contratadas pela Comgás deverão instalar os canteiros em localização favorável 
e o mais próximo possível das obras. Excetuando a região do Bairro Zanzalá, no Distrito Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo, há poucas ocupações antrópicas na área de instalação 
da dutovia. Assim, é esperado que haja o mínimo possível de perturbações ocasionadas à 
população em decorrência da instalação dos canteiros de obra.  

X.3.3.3.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

 Implementar medidas de controle sanitário e epidemiológico nos canteiros e nas frentes de 
obras; 

 Promover a negociação com o poder público local para minimizar a pressão dos 
trabalhadores na estrutura local; 

 Implantar uma estrutura para atender aos trabalhadores para não haver pressão excessiva 
sobre os serviços existentes; 

 Implantar o Programa de Educação Ambiental, além de seguir as diretrizes do Programa de 
Controle de Obras, para que a empreiteira a ser contratada para a execução das obras siga 
rigorosamente as normas e procedimentos da Comgás; 

 Instalar infraestrutura sanitária adequada nos canteiros de obras; 

 Realizar treinamento em caso de emergência e elaborar um rotograma com a localização do 
hospital mais próximo para locomoção de acidentados para centros com recursos 
hospitalares para atendimento de urgência, emergência e internação. 

X.3.3.3.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Pressão sobre infraestruturas de serviços 
essenciais 

 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Duração Temporário 

Ocorrência Possível 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Alto 
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Relevância dos Impactos Baixo 

X.3.3.4 INTERFERÊNCIAS SOBRE O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, CULTURAL E NATURAL 

X.3.3.4.1 Fator potencialmente gerador de impacto 

Abertura de vala para assentamento de duto em local de potencial ocorrência de vestígios 
arqueológicos e em local de bens materiais e naturais tombados.  

X.3.3.4.2 Fundamentação Técnica 

O principal impacto sobre o patrimônio arqueológico é a destruição de sítios arqueológicos, cuja 
causa está associada à abertura de faixa e consequente remoção vegetal, terraplanagem e 
escavação para assentamento de duto. 

O impacto é provável só poderá ser confirmado se forem identificados sítios uma vez realizada 
a Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico – AIPA, cujo projeto de pesquisa e 
autorização de realização são apresentados nos Anexos 3 e 4 respectivamente. A presente 
avaliação, portanto, adota premissas assumidas no projeto de pesquisa em análise, que apontam 
dentro da Contextualização Arqueológica e Etno-histórica regional alto potencial de que se 
revelem vestígios da ocupação humana nas áreas pretendidas pela implantação do 
empreendimento. 

Tais vestígios podem ocorrer nos trechos enterrados do empreendimento, em função das 
características físicas e histórico de ocupação do território. 

Destaca-se que o assentamento do duto prevê intervenção direta sobre a Estrada Caminhos do 
Mar em área conhecida e tombada como Estrada do Lorena, Monumentos de Victor Dubugras e 
Área de Mata Circundante, bem tombado pelo CONDEPHAAT (Resolução nº 122 de 11 de 
agosto de 1972 do Diário Oficial do Estado), sendo que o projeto do empreendimento deve ser 
apresentado ao órgão para avaliação e autorização. 

Traçado do duto sobrepõe parcialmente o Caminho do Mar entre a Usina Henry Borden e a 
Estrada do Mirante por um trecho de aproximadamente 1,5km. Cabe ressaltar que não haverá 
intervenção direta sobre o conjunto de obras do arquiteto Vitor Dubugras, localizado ao largo da 
estrada. 

O traçado insere-se, também, dentro do perímetro tombado da Serra do Mar e de Paranapiacaba, 
tombada pelo CONDEPHAAT na categoria “área natural ou Sítio paisagístico” (Resolução n°40 
de 06/06/1985). Essas serras são notáveis por seu valor geológico, geomorfológico, hidrológico 
e paisagístico. Possuem também importantes funções reguladoras ambientais da área litorânea 
e do Planalto Atlântico. A área total tombada corresponde a 1.208.810 ha e contém um dos 
últimos remanescentes de cobertura florestal original do Estado de São Paulo que exerce função 
essencial na estabilidade das vertentes. 

Próximo ao traçado do duto existem duas Vilas Industriais (Vila Light e Vila Fabril) que não são 
tombadas, mas estão em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Cubatão (CONDEPAC), não há intervenção direta nesses casos. 

Trata-se de um impacto localizado, permanente e de alta magnitude, pois afeta bem da União. 
Apesar do impacto sobre patrimônio arqueológico ser provável, a intervenção sobre bens 
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tombados é de ocorrência certa. O Desenho X.3.3-1 localiza cada um dos bens tombados 
atravessados pelo duto. 

X.3.3.4.3 Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para esse impacto carecem de melhor investigação pela AIPA e serão 
apresentadas e detalhadas posteriormente. 

X.3.3.4.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Interferências sobre o patrimônio arqueológico, 
cultural e natural 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência Local 

Magnitude Alta 

Grau de Resolução das Medidas Indeterminado 

Relevância do Impacto Alta 

X.3.3.5 DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL 

X.3.3.5.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Contratação de produtos e serviços para as obras de implantação do empreendimento. 

X.3.3.5.2 Fundamentação Técnica  

Durante a implantação da dutovia, prevê-se um aumento na circulação de mercadorias e capitais, 
fomentando uma transformação na dinâmica da economia dos municípios localizados na área 
de influência. Essa dinamização poderá ser também geradora de um aumento da arrecadação 
regional, em função da demanda por bens e serviços como, por exemplo: materiais de 
construção diversos, combustíveis, serviços técnicos, EPI´s, insumos diversos, produtos e 
equipamentos médicos e farmacêuticos, reparação de máquinas e veículos, consumo de água, 
alimentos e energia elétrica.  

O consumo de bens e serviços locais ocasionaria, também, um aumento da arrecadação de 
impostos e taxas municipais e estaduais, como os que se seguem: 

 ISSQN – Imposto sobre Serviços e Obras de Qualquer Natureza, em nível municipal; 

 IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em nível estadual 

 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – incidência estadual com 
alíquotas variando de acordo com o bem comercializado; neste caso, incidente sobre os 
insumos utilizados na construção civil, pois as empresas contratadas (empreiteiras) tornam-
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se contribuintes do ICMS quando fornecem mercadorias produzidas fora do canteiro de 
obras. 

Assim, essa dinamização decorrente de uma maior circulação de riquezas no comércio local em 
razão da demanda por bens e serviços pode contribuir para que as fontes de receitas municipais 
aumentem, o que poderá resultar em um investimento maior do poder público na contratação de 
serviços e na execução e/ou manutenção de obras públicas. 

X.3.3.5.3 Medidas Potencializadoras 

 Priorizar a contratação de mão-de-obra local ou dos municípios circunvizinhos ao 
empreendimento; 

 Priorizar o uso dos serviços, comércio e insumos locais; 

X.3.3.5.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Dinamização da Economia Local 

Natureza Positivo 

Incidência Indireto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Curto e em Médio Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Regional 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância do Impacto Médio 

 

X.4 IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

Não são previstos impactos sobre o meio biótico durante a operação do empreendimento. 

X.4.1 MEIO FÍSICO 

X.4.1.1 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO PELA MANUTENÇÃO DO DUTO 

X.4.1.1.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Estabelecimento de faixa de servidão, sem proteção de vegetação de porte arbóreo. Serviços de 
manutenção na faixa de servidão. 

X.4.1.1.2 Fundamentação Técnica 

Com a entrada em operação do Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP haverá 
instituição de faixa de servidão de largura variável a depender do trecho de implantação. 
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Na manutenção da faixa será permitido aos proprietários rurais o manejo até a profundidade de 
40 cm, possibilitando a continuidade de cultivos, pastagem e paisagismo, considerada a restrição 
de uso que é feita às árvores de porte (eucalipto, pinus e frutíferas). 

Os serviços básicos de manutenção da faixa nos demais terrenos, como roçada periódica (a 
cada 4 meses) e pintura da tubulação aérea e marcos de sinalização (a cada 2 anos), não 
deverão gerar impactos significativos, pois não desencadeiam erosões ou causam 
contaminações ao solo, e deverão ser adotados procedimentos Comgás de prevenção de 
acidentes e de atendimento aos requisitos ambientais. 

Da mesma forma será para os tipos de manutenção e inspeção preventiva previstas para a rede 
de distribuição, que seguirão o previsto no procedimento PO 003 – Critérios de Manutenção 
Preventiva da companhia. 

X.4.1.1.3 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

A realização de manutenções preventivas da tubulação, válvulas e estação representa 
segurança para essa mesma população lindeira (aspecto positivo). 

Dentre a rotina das ações, atividades e procedimentos desenvolvidos tradicionalmente pela 
Comgás para essa etapa do empreendimento destacam-se aquelas necessárias à adequada 
operação e manutenção do gasoduto, ressaltando os aspectos operacionais básicos e de 
segurança, a serem descritas detalhadamente num Plano de Segurança a ser aprovado em 
próxima etapa, previsto para ser acompanhado no âmbito do Plano de Gestão Ambiental e pelo 
Sistema de Gestão Ambiental Integrado - SGA-I, os quais deverão ser melhor detalhados na fase 
de Plano Básico ambiental – PBA. 

X.4.1.1.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da qualidade do solo pela manutenção do 
duto 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Possível 

Temporalidade Longo prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Alta 

Relevância do Impacto Baixo 
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X.4.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

X.4.2.1 EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO AO RISCO DE ACIDENTES (O) 

X.4.2.2 FATOR POTENCIALMENTE GERADOR DE IMPACTO 

Distribuição de gás natural (produto inflamável) por tubulação enterrada. 

X.4.2.3 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 

Com o objetivo de identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos impostos pelo gasoduto à 
população circunvizinha, decorrentes da movimentação de Gás Natural, foi realizado um Estudo 
de Análise de Riscos (Anexo 6), segundo critérios estabelecidos na Norma Técnica P4.261 - 
Risco de Acidente de Origem Tecnológica - Método para decisão e termos de referência 
publicada pela Cetesb em 2011. 

As etapas de elaboração do EAR abrangeram dentre outros: caracterização da região, 
propriedades físico-químicas dos produtos, identificação de perigos, estimativa das frequências, 
análise da vulnerabilidade, estimativa e avaliação dos riscos, proposição de medidas mitigadoras 
e de gerenciamento. 

Foram estimados os riscos individual e social para o gasoduto previsto no empreendimento 
Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP, e também foi realizada a somatória dos 
riscos com os demais dutos já presentes e/ou já previstos para instalação nos diversos trechos 
do traçado. 

Foram analisadas 3 alternativas de traçado para encaminhamento do gasoduto entre o City Gate 
Comgás presente em Cubatão e a Área de Regulagem e Medição de Riacho Grande II. 

O Estudo concluiu que os riscos social e individual impostos à população em decorrência da 
operação do gasoduto do empreendimento de Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – 
RMSP são plenamente toleráveis. 

Quando analisada a somatória dos riscos social e individual do gasoduto em projeto com os 
riscos decorrentes dos demais dutos já presentes e/ou já previstos para instalação no traçado 
constatou-se a presença de nível de risco máximo tolerável para o risco individual, restrito a 
áreas sem presença permanente de população industrial e/ou residencial. Já o risco social 
decorrente da somatória dos riscos, situou-se em região de risco a ser reduzido (região ALARP). 

No entanto, quando analisados os riscos social e individual somente dos dutos já presentes e/ou 
já previstos para instalação no traçado, sem que fosse considerado o gasoduto em projeto, 
constatou-se que o nível de risco individual obtido foi o mesmo com a inclusão do gasoduto em 
projeto na somatória dos riscos.  

Ou seja, a contribuição do gasoduto do projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 
para o nível de risco igual ou superior a 1,00 x 10-5 ano-1 em todos os trechos do traçado analisado 
é insignificante, podendo afirmar que não é a inclusão deste gasoduto que altera o risco 
atualmente presente. 

A contribuição do risco social do gasoduto para a somatória dos riscos com os dutos já presentes 
e/ou já previstos para instalação no traçado não é significativa, estando a parcela desta em região 
de risco tolerável. 

Página: 818



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
COMGAS – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. X-39 

 

Diante dos resultados obtidos e dos fatos apresentados, mesmo que a inclusão do gasoduto da 
Comgás não altere o risco atualmente presente, e a adoção de medidas mitigadoras não 
reduzam o risco aplicado ao gasoduto da Comgás, foi recomendada, como uma boa prática, a 
instalação de placas de concreto nos trechos com maior adensamento populacional de forma a 
reduzir possíveis danos de terceiros e garantir a integridade da tubulação. 

Frente ao exposto no estudo elaborado, e considerando os benefícios trazidos por este 
empreendimento, concluiu-se que os riscos oriundos da operação do empreendimento Reforço 
da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP podem ser considerados toleráveis. 

X.4.2.4 MEDIDAS ASSOCIADAS 

A divulgação das características do empreendimento e o esclarecimento sobre as medidas de 
controle e segurança propostas assim como dos impactos ambientais esperados são importantes 
para atenuar a percepção de risco por parte da população, medidas estas previstas no Programa 
de Comunicação Social, Programa de Gerenciamento de Riscos e no Plano de Atendimento de 
Emergência. 

X.4.2.5 AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

Identificação Atributos Detalhamento 

Exposição da população ao risco de acidentes 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Duração Permanente 

Ocorrência Possível 

Temporalidade Curto prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância do Impacto Médio 

 

X.4.2.6 RESTRIÇÕES DE USO DO SOLO DA FAIXA DE SERVIDÃO (O) 

X.4.2.6.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Instituição de faixa de servidão com restrições as atividades humanas. 

X.4.2.7 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA  

O gasoduto terá uma extensão total de aproximadamente 15 km. Para todos os trechos do 
traçado está previsto instituir faixa de servidão administrativa, porém sem a necessidade de 
realocar pessoas e infraestruturas. Toda a extensão do gasoduto pode ser dividida nos seguintes 
trechos: 

 Trecho 1 - Planície: Após sair do City Gate de Cubatão acompanhará o traçado dos dutos da 
PETROBRAS até a base da Usina Henry Borden; 
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 Trecho 2 - Vertente: Subida da serra acompanhando os dutos da Usina Henry Borden, 
propriedade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE), atravessando o 
Parque Estadual da Serra do Mar de maneira aérea; 

 Trecho 3 - Planalto: O trecho de planalto será feito de maneira subterrânea acompanhando 
a Estrada caminhos do Mar e posteriormente a Estrada da Xiboca até o City Gate de Riacho 
Grande. 

Destes trechos, apenas um trecho de 1,4 km corresponde a instituição de nova faixa com 
alteração do uso do solo atual. Neste trecho a instituição de faixa de servidão se dará em 
propriedades ao longo da estrada da Xiboca em São Bernardo do Campo. O uso do solo atual 
indica a presença de floresta ombrófila densa em estágio inicial que será suprimida para 
instituição de servidão em 6 m de largura. As propriedades afetadas serão mapeadas para 
identificar a existência de benfeitorias.  

Uma vez implantada, a faixa de servidão apresentará restrições de uso por questões de 
integridade da tubulação, não sendo permitidas edificações e a reconstituição florestal. As 
atividades de roçada são executadas por empresa contratada e ocorrem a cada 4 meses no 
período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário durante as inspeções de 
rotina. 

Todos os demais trechos o duto será assentado em faixa de domínio viário, sejam vias 
municipais como a avenida Bernardo Geisel Filho em Cubatão ou a estrada da Xiboca em São 
Bernardo do Campo, ou ainda a rodovia estadual a SP 148 – Estrada Caminhos do Mar, sempre 
em área antropizada composta por gramíneas que será recomposta após assentamento do duto. 
Nesses casos, apesar de não haver alteração do uso do solo, a presença da tubulação impinge 
as mesmas restrições que a instituição de faixa nova. 

A implantação do empreendimento não prevê acessos por meio de propriedades de terceiros, 
uma vez que utilizará acessos pelas vias públicas já instauradas ao longo de todo o projeto. 

Entende-se esse impacto como de baixa magnitude, pois todos os trechos do traçado já 
representam ampla restrição às atividades humanas, por se implantarem em unidade de 
conservação de proteção integral, faixa de domínio viário, segmentos de alta declividade ou 
áreas industriais consolidadas. A nova situação não configura, portanto, restrição superior as já 
constatadas.  

X.4.2.7.1 Medidas Preventivas/ Mitigadoras 

• Implantar o Programa de Comunicação Social, que deverá apresentar explicações e 
informações de segurança para a população do entorno. 

• Implantar o Programa de Educação Ambiental 

• Implantar Programa de Gestão Ambiental. 

X.4.2.7.2 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Restrições de uso do uso e ocupação do solo na 
faixa de servidão 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 
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Duração Permanente 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Médio e em Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Localizado 

Magnitude Pequena 

Grau de Resolução das Medidas Média 

Relevância do Impacto Baixo 

X.4.2.8 AUMENTO DA OFERTA ENERGÉTICA NA RMSP E DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

X.4.2.8.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Operação do reforço ao sistema de distribuição de gás natural entre a Baixada Santista e a 
Região Metropolitana de São Paulo. 

X.4.2.8.2 Fundamentação Técnica 

Com a implantação e operação do reforço ao sistema de distribuição de gás natural entre a 
Baixada Santista e a RMSP a Comgás será capaz de distribuir 14MMm3/dia adicionais de Gás 
Natural Liquefeito – GNL, ampliando em quase 10 vezes a atual capacidade de distribuição 
limitada a 1,5MMm3/dia. 

Com isso amplia-se as atuais fontes de suprimento à RMSP, além de vislumbrar alternativa de 
escoamento de gás natural do pós e pré-sal da Bacia de Santos, incrementando assim o volume 
a ser disponibilizado para o Estado de São Paulo e atendendo com segurança e confiabilidade 
às crescentes demandas de diversos segmentos da região onde a Comgás opera: industrial; 
abastecimento veicular; termogeração; cogeração; residencial e comercial. 

O aumento da disponibilização de gás natural para a RMSP, deverá promover um aumento da 
confiabilidade por parte de empresários, investidores e população em geral no que diz respeito 
ao abastecimento energético da região metropolitana. 

Adicionalmente, com o incremento no abastecimento de gás natural para uso industrial, várias 
centenas de grandes empresas que já fazem uso dessa fonte de energia terão maior segurança 
em seus modos de produção, devendo ampliar o número de usuários industriais e dar maiores 
garantias ao parque industrial a médio e longo prazo. 

Suas vantagens tecnológicas, de segurança e ambientais fazem do gás natural a alternativa mais 
adequada para a melhoria da qualidade do ar e diminuição da emissão de gases que causam o 
efeito estufa. Isso vem proporcionando grande facilidade na obtenção dos certificados de 
qualidade ambiental pelas indústrias. 

Na indústria, além de reduzir os custos operacionais, o que evita gastos com manutenção e 
compra de equipamentos antipoluição, pode ser útil na geração de vapor, cogeração de energia 
elétrica e na climatização (ar quente ou frio). 
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X.4.2.8.3 Medidas Associadas 

Divulgar, através do Programa de Comunicação Social, a disponibilização ao parque industrial 
local e regional, bem como ao setor elétrico, beneficiando vários milhões de cidadãos e a 
economia regional. 

X.4.2.8.4 Avaliação do Impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Aumento da oferta energética na RMSP 

Natureza Positivo 

Incidência Direto 

Duração Temporário 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Médio e em Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Regional 

Magnitude Alto 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância do Impacto Alto 

X.4.2.9 MELHORIA DA QUALIDADE DO AR, DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO 

X.4.2.9.1 Fator Potencialmente Gerador de Impacto 

Aumento da utilização do GNV por veículos automotores e do GN nos processos industriais, em 
substituição a outros combustíveis fósseis mais poluentes (óleo, gasolina), estimulado pela maior 
oferta desse meio energético. 

X.4.2.9.2 Fundamentação Técnica 

Dentre as fontes energéticas disponíveis o gás natural é considerado menos poluente que os 
combustíveis derivados de petróleo, sendo considerado estratégico no processo de transição 
para fontes de energia limpas. 

Com a entrada em operação do empreendimento e o aumento da disponibilidade de gás natural 
para a RMSP aumentarão a requisição de parte desse gás deverá ser requisitado pela frota de 
veículos automotores, como combustíveis mais barato e menos poluentes que a gasolina. 

Também no setor industrial, conforme mostrado no impacto anterior, há previsão de significativo 
aumento de uso do gás natural em substituição a óleos combustíveis e outros, embora mantenha 
sua participação também em torno de 30%.  

Sendo assim, pode se esperar uma melhoria da qualidade do ar, resultando em diminuição da 
ocorrência de doenças respiratórias relacionadas à poluição do ar. O gás natural é o combustível 
mais favorável ambientalmente dentre as opções atuais de combustíveis fósseis de larga escala, 
já que reduz bastante a emissão de poluentes considerados nocivos à saúde pública. 
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A utilização do gás natural nas grandes cidades reduz drasticamente a emissão de compostos 
de enxofre e particulados, evitando a produção de cinzas, fuligem ou detritos poluentes 
provenientes da utilização de outros combustíveis.  

Considerando a composição química do gás natural, o CO2 produzido pelo seu consumo é 25% 
a 30% menor que o produzido pelos derivados de petróleo, e menos de 40 a 50% que o produzido 
pelo uso do carvão. 

Basicamente ele é composto por metano, etano, propano e hidrocarbonetos de maior peso 
molecular e apresenta baixos teores de contaminantes, como nitrogênio, dióxido de carbono, 
água e compostos de enxofre, e não produz resíduos em sua queima. É um combustível limpo, 
que gera baixíssima emissão de poluentes e melhora sensivelmente as condições ambientais, 
contribuindo para a redução do efeito estufa, pois, devido à sua composição, produz queima 
limpa e uniforme, com muito menos fuligem e outras substâncias que prejudicam o meio 
ambiente. 

Por sua vez, o transporte dutoviário de um combustível alternativo aos derivados de petróleo tem 
potencial de redução das viagens de caminhões tanque, contribuindo também para a redução 
de emissões veiculares. 

X.4.2.9.3 Medida Potencializadora 

Divulgar, através do Programa de Comunicação Social, a disponibilização ao parque industrial 
local e regional, bem como ao setor elétrico, beneficiando vários milhões de cidadãos e a 
economia regional. 

X.4.2.9.4 Avaliação de impacto 

Identificação Atributos Detalhamento 

Melhoria da qualidade do ar, do meio ambiente e da 
saúde da população 

Natureza Positivo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Ocorrência Certo 

Temporalidade Médio e em Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Regional 

Magnitude Média 

Grau de Resolução das Medidas Médio 

Relevância do Impacto Médio 
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X.5 MATRIZ DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Quadro X.5-1 – Matriz de Impactos 

Avaliação dos Impactos Socioambientais 

Fase Impacto Meio 
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Programas de Mitigação e Potencialização 

G
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e
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lu
ç
ã

o
 d
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M
e

d
id

a
s
 

R
e

le
v
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ia
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o
 

Im
p

a
c
to

 

Planejamento Geração de expectativas na população local Socioeconômico NEG IND TEM PRO CP REV LOC PEQ Programa de Comunicação Social ALT BAI 

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial Físico NEG DIR PER PRO LP REV LOC ALT PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras ALT MED 

Poluição dos canteiros e frentes de obra, áreas de apoio e caminhos de serviço Físico NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras MED MED 

Interferências em eventuais áreas contaminadas Físico NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Não tem ALT BAI 

Alteração da qualidade das águas superficiais Físico NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED 

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 
Programa de Monitoramento da Qualidade das 

Águas e Sedimentos do Reservatório do Rio das 
Pedras 

ALT BAI 

Alteração da qualidade ambiental decorrente do aumento dos níveis de ruído Físico NEG DIR TEM CER CP REV LOC PEQ Programa de Monitoramento de Ruídos MED BAI 

Perda de cobertura vegetal Biótico NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT 
Programa de Controle de Supressão de 

Vegetação; Programa de Reposição Florestal 
MED ALT 

Perda de Habitat e Afugentamento das Comunidades Faunísticas Biótico NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT 
Programa de Controle Supressão de Vegetação; 
Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre 
BAI ALT 

Aumento da Pressão de Caça Biótico NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Programa de Educação Ambiental MED MED 

Perturbação da Fauna Terrestre Biótico NEG DIR TEM PRO CP REV LOC PEQ 
Subprograma de Afugentamento e Resgate de 

Fauna 
MED BAI 

Perda e Alteração de Habitats da Ictiofauna Biótico NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED 
Programa de Monitoramento e Conservação da 

Ictiofauna 
ALT BAI 

Interferências em áreas protegidas Biótico NEG DIR TEMP CER CP/ MP REV LOC ALT 
Programa de Compensação Ambiental                                               

Programa de Reposição Florestal 
MED ALT 

Impactos na Infraestrutura Viária e no Tráfego Socioeconômico NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED 
PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social 
ALT BAI 

Impactos sobre as Atividades Econômicas de Alimentação, Lazer e Recreação Socioeconômico NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED 
PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social 
ALT BAI 

Pressão sobre a Infraestruturas de Serviços Essenciais Socioeconômico NEG IND TEM POS CP REV LOC PEQ Programa de Educação Ambiental ALT BAI 

Interferências sobre o patrimônio arqueológico, cultural e natural Socioeconômico NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT Não tem IND ALT 

Dinamização da Economia Local Socioeconômico POS IND TEM CER CP/MP REV REG MED Não tem MED MED 

O
p

e
ra

ç
ã
o
 

Alteração da Qualidade do solo pela manutenção do duto Físico NEG DIR TEM POS LP REV LOC PEQ Plano de Gestão Ambiental (PGA) ALT BAI 

Riscos de acidentes Socioeconômico NEG DIR PER POS CP IRR LOC MED 
Programa de Comunicação Social; Plano de 

Gerenciamento de Riscos; Plano de Atendimento 
de Emergência 

MED MED 

Restrições de uso do solo da faixa de servidão Socioeconômico NEG DIR PER CER MP/LP REV LOC PEQ 
Programa de Comunicação Social; Programa de 

Educação Ambiental; PGA 
MED BAI 

Aumento da oferta energética na RMSP e dinamização da economia regional Socioeconômico POS DIR TEM CER MP/LP REV REG ALT Programa de Comunicação Social MED ALT 

Melhoria da Qualidade do Ar, do Meio Ambiente e da Saúde da População Socioeconômico POS DIR PER CER MP/LP REV REG MED Programa de Comunicação Social MED MED 
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X.6 CONCLUSÃO 

De acordo com a Matriz de Impactos Ambientais foram diagnosticados e avaliados 22 impactos 
socioambientais para a implantação do Projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – 
RMSP. Destes, um ocorre na fase de planejamento (meio socioeconômico), 16 na fase de 
implantação (cinco para o meio físico, seis para o meio biótico e cinco para o meio 
socioeconômico) e cinco na fase de operação (um para o meio físico e quatro para o meio 
socioeconômico). A Figura X.6-1 apresenta a distribuição dos impactos por fase do 
empreendimento e meio estudado. 

Figura X.6-1 – Gráfico dos impactos por fase e meio 

 

Dos 22 impactos, 19 são negativos e 3 positivos. Todos os impactos positivos ocorrem para o 
meio socioeconômico, um durante a fase de implantação e dois durante a operação. Estão 
diretamente vinculados ao objetivo do empreendimento que é a oferta de gás para mais regiões 
do Estado de São Paulo. 

Em relação a magnitude dos impactos, foram diagnosticados seis impactos de alta magnitude 
(um para o meio físico, três para o meio biótico e dois para o meio socioeconômico). Desses, um 
é positivo (meio socioeconômico), os demais são negativos. A Figura X.6-2 apresenta a 
distribuição dos impactos de acordo com sua magnitude. 
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Figura X.6-2 – Gráfico dos impactos por fase e meio 

 

A implantação de medidas mitigadoras e programas ambientais tem potencial de reverter essa 
magnitude, reduzindo a relevância dos impactos como revela o gráfico apresentado na Figura 
X.6-3. 

Figura X.6-3 – Gráfico dos impactos por fase e meio 

 

 

Com isso são registrados 11 impactos de baixa relevância (quatro para o meio físico, dois para 
o meio biótico e cinco para o meio socioeconômico), seis impactos de média relevância (dois 
para o meio físico, um para o meio biótico e três para o meio socioeconômico) e cinco impactos 
de alta relevância, são eles: 

• Perda de cobertura vegetal: Implantação, Biótico, Negativo; 
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• Perda de Habitat e Afugentamento das Comunidades Faunísticas: Implantação, 
Biótico, Negativo; 

• Interferências em áreas protegidas: Implantação, Biótico, Negativo; 

• Interferências sobre o patrimônio arqueológico, cultural e natural: Implantação, 
Socioeconômico, Negativo; 

• Aumento da oferta energética na RMSP e dinamização da economia regional: 
Operação, Socioeconômico, Positivo; 

Página: 828



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XI-1 

 

XI MEDIDAS E PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E 
COMPENSAÇÃO 

O presente Capítulo contempla programas e planos visando à implantação das medidas 
preventivas, mitigadoras, corretivas e compensatórias; e o acompanhamento/avaliação da 
eficácia dessas medidas na redução dos efeitos dos impactos negativos ou maximização dos 
efeitos dos impactos positivos conforme proposto e avaliado no Capítulo X. 

De acordo com as características dos impactos identificados e a fase de ocorrência, os 
Programas Ambientais distinguem-se, quanto ao caráter, nos seguintes tipos: 

 Preventivos – Compreendem ações destinadas à prevenção e controle dos impactos 
ambientais avaliados como negativos, porém passíveis de intervenção, podendo ser 
evitados, reduzidos ou controlados. Podem ser implantadas antes que ocorra a ação que 
deflagra o impacto ambiental, ou após a ocorrência do impacto, controlando seus efeitos. 

 Corretivos – Englobam as ações direcionadas à correção dos impactos ambientais 
considerados reversíveis, por meio de ações de recuperação e recomposição das 
condições ambientais satisfatórias e aceitáveis. 

 Monitoramento – Compreende medidas destinadas ao acompanhamento e registro da 
ocorrência e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais afetados, 
de modo a propiciar a correção ou mitigação dos efeitos negativos em tempo hábil. Esse 
tipo de programa pode ser implementado antes da fase de instalação do projeto, como 
ponto zero, permanecendo durante a fase de instalação e perpetuando-se por toda fase de 
operação do projeto, permitindo a avaliação dos resultados das medidas de controle, 
correção e compensação, indicadas. 

 Compensatórios - Destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas 
para os quais não há como inibir sua ocorrência (irreversíveis). Em face da perda de 
recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e urbanos, as medidas indicadas 
destinam-se a compensar os impactos negativos decorrentes da implantação do projeto. 

Esses programas configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar as 
atividades do empreendimento às potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais, 
cabendo sempre a ele implementá-los ou, se necessário, articular-se com outros possíveis 
agentes de modo a formalizar os instrumentos de parceria ou de repasse de atribuições. 

O Quadro XI-1 lista os Programas relacionados ao empreendimento, de acordo com as fases 
do projeto. Na sequência é apresentado o detalhamento de cada programa. Vale ressaltar que 
vários dos Programas listados têm início na fase de implantação do projeto, estendendo-se 
durante a operação do projeto. 
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Quadro XI-1 – Programas previstos para o empreendimento 

Programas Ambientais 

Fases do 

Empreendimento 

PL IM OP 

Programa de Comunicação Social X X X 

Programa de Educação Ambiental X X X 

Programa Arqueológico X X  

Plano de Gestão Ambiental da Operação  X X 

Programa de Controle Ambiental das Obras  X  

Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento  X  

Ações de Controle da Qualidade do Ar e Emissão Sonora  X  

Programa de Controle da Poluição do Solo  X  

Programa de Gerenciamento de Efluentes  X  

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  X  

Programa de Recomposição de Áreas Afetadas  X  

Programa de Controle de Tráfego da Obra  X  

Programa de Monitoramento de Ruído  X  

Programa de Qualificação de mão de Obra local  X  

Plano de Atendimento de Emergência   X 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)  X X 

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Sedimentos do Reservatório 
Rio das Pedras 

 X X 

Programa de Controle de Supressão de Vegetação  X  

Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre  X  

Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna  X  

Programa de Reposição Florestal  X X 

Programa de Compensação Ambiental  X  

Legenda: PL – Planejamento, IM – Implantação, OP – Operação. 

XI.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Programa de Comunicação Social visa facilitar a interlocução das partes interessadas com o 
empreendedor nas diferentes fases do projeto, além de exercer um papel de agente que acolhe 
e interpreta as demandas da sociedade e as converge em decisões e ações da Comgás, de 
modo a responder a essas demandas. 

A implantação do duto de reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de 
São Paulo poderá despertar expectativas junto às comunidades que vivem em sua área de 
influência. Neste sentido, o programa visa manter a população informada sobre as 
características do projeto e os possíveis impactos que serão gerados, de modo a minimizar 
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expectativas e evitar incompreensões que possam repercutir de forma equivocada sobre o 
projeto. 

Ao mesmo tempo em que informações relevantes e atualizadas sobre o projeto são 
compartilhadas com os diversos públicos de relacionamento, as aspirações, preocupações e 
demandas informativas do público também devem ser avaliadas por parte da Comgás. 

Para o desenvolvimento deste programa o empreendedor deverá promover ações de cunho 
institucional, visando uma maior aproximação com a população da região, divulgando seus 
valores e ideais bem como criando um caminho para uma comunicação direta. A implantação 
de um núcleo de relacionamento entre comunidade e o empreendedor pode contribuir para um 
relacionamento permanente e reduzir o risco de conflitos com a comunidade, ao mesmo tempo 
em que promove a imagem institucional do empreendimento e do empreendedor. 

Este programa deverá ser estruturado de forma articulada com outros programas pertinentes 
ao meio socioeconômico, de forma a mitigar, reduzir e compensar os impactos intrínsecos ao 
empreendimento proposto. 

 OBJETIVOS 

O Programa de Comunicação Social apresenta como objetivo fundamental o estabelecimento 
de estratégias e ações de comunicação que viabilizem uma relação de diálogo entre 
empreendedor e população, sendo capaz de fornecer informações atualizadas, claras e 
qualificadas sobre o empreendimento. 

Além disso, o presente programa tem como objetivo geral a criação de um canal de 
comunicação contínuo entre a empresa proponente do empreendimento e a sociedade, 
especialmente a população da AID. 

São objetivos específicos deste Programa: 

 Informar a população sobre os diferentes aspectos do empreendimento, especialmente 
aqueles relacionados aos impactos socioambientais, medidas que serão adotadas para 
mitigação e controle, além da contribuição do empreendimento para o desenvolvimento 
regional (potencialização dos impactos positivos). 

 Dar suporte à implantação dos programas ambientais propostos, difundindo informações, 
rotinas, procedimentos e orientando as comunidades sobre o acesso aos serviços ou 
benefícios. 

 Estabelecer um diálogo contínuo com as comunidades do entorno de modo a responder 
suas dúvidas e demandas, bem como considerar seus pontos de vista, preocupações, 
reclamações e demandas quando das tomadas de decisão. 

 Garantir a veiculação de informações esclarecedoras sobre o empreendimento junto à 
sociedade, de modo transparente, ético e responsável. 

 Divulgar informações sobre o empreendimento, suas etapas e resultados. 

 Abrir diálogo com os demais empreendedores da região, de forma a otimizar os esforços 
em execução e potencializar as novas ações. 
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 Promover o diálogo e a integração dos trabalhadores, visando à uniformização do nível de 
informação sobre o empreendimento. 

 PÚBLICO ALVO 

O Público Alvo deste Programa é a comunidade que vive no entorno da AID. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Programa de Comunicação Social estabelece as formas e os meios de comunicação para 
informar os diferentes segmentos da população, órgãos, instituições locais e profissionais 
sobre os propósitos e intenções do empreendedor; as principais propostas e programas a 
serem adotados, e as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais 
decorrentes da implantação do empreendimento. 

Dessa forma, foram definidas as seguintes diretrizes metodológicas: 

 Consolidação das informações a serem divulgadas ao público alvo: todos os segmentos 
devem dispor do mesmo entendimento sobre o empreendimento e sua ampliação, através 
de um processo coerente e transparente de difusão das informações, evitando ruídos e 
distorções que possam comprometer os objetivos deste programa. 

 Compor a caracterização da organização social dos diferentes atores envolvidos na área de 
influência do empreendimento, identificando as entidades mais representativas dos grupos 
sociais e econômicos, levando em consideração as demandas e expectativas quanto ao 
empreendimento. 

 A partir dos estudos do diagnóstico e avaliação de impactos deverão, quando da execução 
deste plano, ser identificados o público-alvo, tais como população no entorno, órgãos 
públicos, entidades ligadas às questões ambientais, entre outros. 

 Definição de ferramentas informativas e linguagem de difusão do empreendimento, 
direcionadas aos principais meios de comunicação da região e adequadas aos diferentes 
público-alvo identificados. 

Para o desenvolvimento do Programa de Comunicação Social serão adotadas ainda as 
seguintes estratégias de implementação: 

 Planejamento de reuniões com os distintos público-alvo. 

 Elaboração de uma agenda de atividades de comunicação. 

 Elaboração e distribuição de material informativo direcionado a atender as demandas 
relativas às diferentes etapas do empreendimento. 

 Manter um relacionamento entre comunidade e o empreendedor por meio de reuniões com 
a comunidade, apresentação de programas institucionais, relacionamento com a imprensa, 
instituições públicas e acadêmicas, e formadores de opinião. 
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 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

O Programa de Comunicação Social não é contemplado por qualquer diploma legal específico. 
Todavia, o Programa considera as disposições da Lei nº Federal 6.938/81, que instituiu a 
Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº Federal 9.795/99, que instituiu a Política Nacional 
de Educação Ambiental e as Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97, que dispõem sobre os 
processos de licenciamento ambiental de projetos ou atividades potencialmente causadores de 
impacto ambiental. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Programa está relacionado com o Programa de Qualificação de Mão de Obra Local e o 
Programa Arqueológico. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este programa será executado nas fases de planejamento, implantação e operação do projeto. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa de Comunicação Social deverá ser desenvolvido desde a fase de planejamento, 
perpassando por toda a fase de implantação, e estendendo-se até os primeiros anos de 
operação. 

 RESPONSABILIDADE 

A implantação deste Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo optar por 
contratar os especialistas necessários ou empresa terceirizada com especialização no assunto 
para a sua execução, no sentido de garantir com que todos os programas estejam de acordo 
com a legislação aplicável e atendendo às condicionantes estabelecidas no processo de 
licenciamento ambiental. 

XI.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Durante a elaboração dos Estudos Ambientais para o licenciamento do duto do reforço da 
Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo foi definida uma série de 
procedimentos e medidas de proteção ao meio ambiente. Estes procedimentos e medidas só 
surtirão o efeito desejado se forem adequadamente adotados pelos funcionários responsáveis 
pela implantação e operação do projeto. 

Desta forma, é necessária a implementação de um programa de educação ambiental para 
todos os trabalhadores envolvidos na implantação e operação do duto, sendo empregados da 
própria Comgás, de empreiteiras ou prestadores de serviços. 

Para dar maior amplitude ao programa de educação ambiental este programa também 
proporcionará às populações das áreas de influência do empreendimento um maior 
envolvimento com as questões ambientais próprias de suas localidades, possibilitando que 
novos hábitos e práticas ambientais sejam por elas adotados. Além disso, a implantação do 
Programa de Educação Ambiental é justificada pelo atendimento a requisitos legais criados 
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com o objetivo de promover a disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente, a fim de 
ajudar a preservação e utilização sustentável dos seus recursos. 

Os principais marcos regulatórios da Educação Ambiental referem-se à Lei nº 6.938 de 
31/08/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, à Lei nº 9.795 de 
27/04/1999 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental e seu Decreto nº 
4.281/02 e a Lei nº 12.780/2007 que dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental. 

Em complementação, a Resolução CONAMA n° 422 de 23/03/2010 estabelece diretrizes para 
as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei nº  9.795 e dá outras 
providências. 

 OBJETIVOS 

Um dos objetivos deste programa é assinalar aos trabalhadores envolvidos com a implantação 
e operação do projeto certos cuidados a serem tomados quanto à preservação do ambiente e 
ao convívio com comunidades do entorno do projeto, bem como difundir conceitos de 
segurança no canteiro de obras, esclarecer quanto à importância do projeto e interiorizar 
conceitos de educação ambiental. 

 PÚBLICO ALVO 

O público alvo deste programa são os funcionários da Comgás e trabalhadores das empresas 
contratadas envolvidos na implantação do gasoduto. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

XI.2.4.1 PÚBLICO INTERNO 

Em geral, este programa é constituído por ações de caráter pedagógico que atendem as 
diferentes demandas do processo de implantação e operação do projeto, sendo composto 
pelas seguintes atividades: 

 Realização de palestras e atividades de treinamento com os trabalhadores admitidos, em 
consonância com o Programa de Saúde e Segurança do Trabalho. 

 Disponibilização de vídeos educativos para os trabalhadores em espaços reservados para 
essa finalidade. 

 Distribuição de materiais educativos para os trabalhadores. 

Os principais temas a serem abordados neste curso são: 

 Conceito de meio ambiente e de dano ao meio ambiente. 

 Legislação ambiental e normas técnicas. 

 Lei de Crimes Ambientais. 

 O convívio com trabalhadores e moradores das Áreas de Influência. 
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 Danos que podem ser ocasionados ao meio ambiente pela adoção de procedimentos 
inadequados. 

 Aspectos técnicos construtivos do projeto e medidas ambientais adequadas. 

 Prevenção, controle e contenção de elementos contaminantes do solo e das águas. 

 Qualidade do ar e emissão de ruídos. 

 Proteção da fauna e da flora. 

 Proibição de caça, pesca, captura e comercialização de animais silvestres. 

 Proibição de extração, transporte e comercialização de espécies vegetais nativas. 

 Medidas de contingência para os impactos associados ao meio ambiente. 

 Ações ambientais propostas no PBA, envolvendo: Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, Programa de Gerenciamento de Emissão de Ruídos, entre outros. 

Serão utilizados recursos áudio visuais para facilitar o entendimento e a fixação desses 
conceitos. 

Estas atividades serão detalhadas na fase do PBA. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

O Programa de Educação Ambiental considera as disposições do Artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988, que dispõe sobre a Educação Ambiental. 

O Programa norteia-se pelos princípios da Lei nº Federal n° 9.795/99 (regulamentada pelo 
Decreto 4.281/02), que dispõe sobre Educação Ambiental e institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

A Lei nº 9.795/99 trata em seu Artigo 5º dos objetivos fundamentais da educação ambiental, 
dentre os quais se destacam os Incisos IV e V, que determinam, respectivamente:  

IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; V – 

o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social. 

Além das normas supracitadas, o Programa atende ainda os requisitos da Lei nº Estadual n° 
12.780/07 que institui a Política Estadual de Educação Ambiental. 

De acordo com o Artigo 5º da referida Lei: “A Educação Ambiental é um componente essencial 
e permanente da Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, devendo estar presente de 
forma articulada em todos os níveis e modalidades dos processos de gestão ambiental”. 

De acordo com os Incisos III e IV do Artigo 7º da Lei nº 12.780/07 - no âmbito dos demais 
setores cabe:  
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III - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas 

promover programas destinados à formação dos trabalhadores e 

empregadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de 

trabalho, bem como as repercussões do processo produtivo no meio ambiente; 

IV - ao setor privado inserir a Educação Ambiental permeando o licenciamento, 

assim como no planejamento e execução de obras, nas atividades, nos 

processos produtivos, nos projetos e exploração de recursos naturais de 

qualquer espécie, sob o enfoque da sustentabilidade e da melhoria da 

qualidade ambiental e da saúde pública. 

A Lei nº em seu Artigo 11 estipula que  

As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem ser 

desenvolvidas em processos formativos, por meio das seguintes linhas de 

atuação inter-relacionadas: I - formação de recursos humanos; II - 

comunicação; III - produção e divulgação de material educativo. 

Segundo o Artigo 19 da mesma Lei: “As atividades pedagógicas teórico-práticas devem 
priorizar questões relativas: I - ao meio ambiente local, II - à realização de ações de 
sensibilização e conscientização”. 

Ainda no que trata das ações de Educação Ambiental, em 23/03/2010 foi publicada a 
Resolução CONAMA n° 422 que estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de 
Educação Ambiental, conforme a Lei nº  9.795/99. 

A Resolução estabelece diretrizes para conteúdos e procedimentos em ações, projetos, 
campanhas e programas de informação, comunicação e educação ambiental no âmbito da 
educação formal e não formal, realizadas por instituições públicas, privadas e da sociedade 
civil. 

Dentre as principais diretrizes definidas em seu Artigo 2°, destacam-se: 

I - Quanto à linguagem: a) adequar-se ao público envolvido, propiciando a fácil compreensão 
e o acesso à informação aos grupos social e ambientalmente vulneráveis; b) promover o 
acesso à informação e ao conhecimento das questões ambientais e científicas de forma 
clara e transparente. 

II - Quanto à abordagem: a) contextualizar as questões socioambientais em suas dimensões 
histórica, econômica, cultural, política e ecológica e nas diferentes escalas individual e 
coletiva; b) adotar princípios e valores para a construção de sociedades sustentáveis, c) 
valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e as práticas de comunidades 
locais, de povos tradicionais e originários; d) destacar os impactos socioambientais 
causados pelas atividades antrópicas e as responsabilidades humanas na manutenção da 
segurança ambiental e da qualidade de vida; 

III - Quanto às sinergias e articulações: a) mobilizar comunidades, educadores, redes, 
movimentos sociais, grupos e instituições, incentivando a participação na vida pública, nas 
decisões sobre acesso e uso dos recursos naturais e o exercício do controle social em 
ações articuladas. 

Página: 836



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XI-9 

 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

O Programa de Educação Ambiental se relaciona diretamente com todos os demais programas 
propostos, notadamente o Programa de Comunicação Social, o Plano de Controle Ambiental 
das Obras o Plano de Gestão Ambiental da Operação e o Programa de Qualificação de Mão de 
Obra Local, pois conterá informações sobre os demais programas ambientais a serem 
praticados. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este programa será executado nas fases de planejamento, implantação e operação do projeto. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

A execução das ações propostas será realizada em três fases, conforme segue: 

 Fase de Planejamento: ações que deverão ocorrer anteriormente às obras de implantação 
do projeto. 

 Fase de Implantação: ações a serem desenvolvidas durante todo período de realização das 
obras. 

 Fase de Operação: ações que deverão ocorrer durante todo o processo operacional, 
através do Sistema de Gestão Integrada - SGI do empreendedor. 

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O empreendedor é o responsável pela implementação deste programa, por meio de 
profissional capacitado para essa finalidade. 

XI.3 PROGRAMA ARQUEOLÓGICO 

Em relação ao Patrimônio Arqueológico, em atendimento ao TRE nº 849 / IPHAN-SP, de 
04/09/2018, expedido pela Superintendência do IPHAN em São Paulo, foi apresentada ao 
IPHAN o Projeto de Pesquisa para o empreendimento objeto de licenciamento ambiental.  

O entendimento expresso pelo IPHAN no TRE foi de que o empreendimento se enquadra no 
nível III: “de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de 
intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado” 
(Anexo I, IN IPHAN n.º 1/2015). Esse entendimento enseja a submissão de um projeto de 
avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico conforme o disposto nos artigos 18, 19 e 20 
da Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015, sendo o mesmo apresentado no Anexo 03. Por sua 
vez, o Anexo 04 apresenta a Portaria nº 77 de 14 de dezembro de 2018 que emite autorização 
para realização da AIPA.  

O Programa em questão carece de melhor investigação pela AIPA e será apresentado ao 
IPHAN e detalhado posteriormente. 
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XI.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Este Programa visa gerenciar todos os Programas Ambientais apresentados no âmbito deste 
EIA e a serem implantados durante as fases de planejamento, implantação e operação do 
projeto de Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP. As principais justificativas para a 
implementação deste programa são:  

 Estabelecer uma estrutura administrativa para a implementação das ações e dos 
procedimentos constantes nos Programas Ambientais propostos, garantindo a sua 
execução correta, por meio da estruturação de uma equipe capacitada, que deverá 
coordenar e supervisionar a execução dos programas e subprogramas propostos. 

 Unificar todos os procedimentos, diretrizes e ações cujas metas são avaliar, implementar 
melhorias e garantir a correta aplicação dos conceitos estabelecidos nos Programas 
Ambientais. 

 Permitir a integração das ações ambientais às atividades de planejamento, obras civis e 
ocupação do empreendimento, segundo procedimentos e acompanhamentos específicos, 
visando controlar e minimizar os impactos já identificados, bem como evitar ações que 
possam gerar novos impactos.  

 OBJETIVOS  

O Programa de Gestão Ambiental visa garantir que todas as atividades do empreendimento 
sejam conduzidas adequadamente, sob o ponto de vista ambiental, assegurando e mantendo o 
padrão de qualidade ambiental desejado. Sendo assim, os principais objetivos desse programa 
são:  

 Estabelecer diretrizes ambientais, que servirão de base para as ações, obras e serviços 
necessários à implementação dos Programas propostos, além do atendimento às 
condicionantes das licenças ambientais. 

 Garantir a implementação e aplicação correta das ações propostas nos programas em 
todas as etapas do empreendimento. 

 Orientar, a partir das atividades propostas, o gerenciamento e acompanhamento dos 
diversos Programas propostos e suas respectivas diretrizes e atividades específicas.  

De forma geral, a meta do Programa de Gestão Ambiental é garantir que todas as etapas do 
empreendimento sejam conduzidas adequadamente, sob o ponto de vista ambiental, 
assegurando que o padrão de qualidade ambiental desejado seja alcançado e mantido.  

 PÚBLICO ALVO 

O PGA é voltado à equipe de funcionários e representantes da Comgás – principalmente 
Gerentes, Supervisores e funcionários especialmente designados – que irão acompanhar todo 
o processo de gerenciamento ambiental da implantação e operação do empreendimento. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Neste programa é proposta uma estrutura que exige a participação de especialistas na área 
ambiental e de gestão. O trabalho deve ser realizado por diversos atores, visando acompanhar 
e verificar se as diretrizes estabelecidas estão sendo cumpridas, propondo ações corretivas e 
preventivas.  

A principal premissa, no que diz respeito à gestão ambiental, é a independência operacional do 
sistema em relação às atividades de planejamento, obra e posteriormente operação, 
garantindo maior efetividade ao programa e, consequentemente, mais autonomia nas decisões.  

Assim, a gestão ambiental deve estar sob a responsabilidade de um único gestor vinculado 
diretamente à alta direção do empreendimento, o que garantirá a independência nas ações 
ambientais almejadas.  

A seguir são descritas as atividades, procedimentos e ações necessárias para a 
implementação deste programa: 

 Discutir o desenvolvimento dos programas ambientais com todos os atores envolvidos no 
processo. Promover reuniões entre os profissionais envolvidos, representantes dos órgãos 
ambientais, poder público e instituições interessadas, com a finalidade de garantir que 
todos os aspectos fundamentais sejam considerados nos programas.  

 Definir e contratar os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das atividades 
necessárias à implantação dos programas ambientais.  

 Definir as datas de execução das atividades e procedimentos a serem adotados, em 
consonância com as diretrizes de cada programa.  

 Avaliar e monitorar o desenvolvimento dos programas, e avaliar os relatórios produzidos 
pelos especialistas responsáveis pela implementação dos programas ambientais.  

 Revisar e adequar, quando necessário, as atividades propostas nos programas, adaptando-
as às demandas e situações que eventualmente possam surgir.  

 Desenvolver cronograma integrando todas as atividades propostas em todos os programas.  

 Promover reuniões entre os profissionais envolvidos nos programas para discussões sobre 
procedimentos, propostas e resultados.  

 Discutir com o responsável pelas obras as não conformidades ambientais, bem como a 
proposição de ações corretivas.  

 Manter interlocução com os órgãos ambientais, responder aos órgãos ambientais - sempre 
que solicitado, e mantê-los informados por meio de emissão de relatórios.  

 Coordenar o atendimento a todas as condicionantes das licenças ambientais.  

 Emitir relatórios de acompanhamento dos programas ambientais, de acordo com a 
periodicidade recomendada pelo órgão responsável.  
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 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS 

Não há exigências legais para a implantação do PGA. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

O PGA tem relação direta com todos os Planos e Programas elencados neste capítulo. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O PGA ocorrerá em todas as etapas do empreendimento, durante o planejamento, implantação 
e operação do empreendimento. 

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e avaliação deste Programa deverão ser feitos pela coordenação 
ambiental e pelo empreendedor por meio da emissão de relatórios. O intuito desses relatórios é 
informar os resultados deste Programa e, consequentemente, dos Programas Ambientais que 
são por estes gerenciados. Deverão ser utilizados os seguintes relatórios:  

 Relatórios Consolidados de Inspeções Ambientais – mensal. 

 Relatórios de Acompanhamento dos Programas Ambientais  

As periodicidades citadas poderão sofrer alterações, caso isso seja previamente acordado com 
o órgão ambiental.  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A implantação deste Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo este optar 
por contratar os especialistas necessários ou empresa terceirizada com especialização no 
assunto para a sua execução, de modo a garantir que todos os programas estejam de acordo 
com a legislação aplicável e atendendo às condicionantes estabelecidas no processo de 
licenciamento ambiental. 

 CRONOGRAMA  

Este programa deverá ser executado durante as fases de planejamento, implantação e 
operação do empreendimento. 

XI.5 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS – PCAO 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

Este PCAO visa apresentar as diretrizes e orientações para o empreendedor e seus 
contratados, durante a fase de implantação do Projeto de Reforço da Infraestrutura de Gás 
Baixada - RMSP, considerando as especificações intrínsecas de cada componente. O PCAO 
abordará a necessidade de um gerenciamento ambiental que consolide e monitore, de forma 
integrada, as medidas diretamente relacionadas às obras. 
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Desta forma busca-se propiciar resultados ambientais mais adequados, tendo em vista que 
medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando adotadas preventivamente, podem 
minimizar, ou mesmo neutralizar, os possíveis impactos ambientais das obras. 

As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do empreendedor o 
acompanhamento intensivo das obras, visando prevenir, controlar ou corrigir eventuais 
imprevistos que possam surgir no decorrer das mesmas. Dessa forma, justifica-se o 
desenvolvimento e a implementação do PCAO para que o Projeto seja implantado com base 
nas melhores práticas ambientais vigentes, possibilitando que medidas de controle e 
recuperação ambiental sejam aplicadas da forma mais eficaz. 

Este PCAO fornecerá as empresas responsáveis pela implantação dos componentes, os 
critérios ambientais e os procedimentos a serem adotados durante as obras. Caberão às 
empresas contratadas conciliar as atividades relativas à execução das obras com ações de 
controle e medidas de mitigação ambiental, garantindo a minimização dos potenciais impactos 
previstos nesta etapa. 

Este PCAO deverá ser conduzido por equipe designada pelo empreendedor, a qual terá 
funções e responsabilidades tanto sobre a coordenação, quanto a supervisão ambiental das 
obras. 

 OBJETIVOS 

Os principais objetivos deste plano são: 

 Minimizar os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos. 

 Minimizar a emissão de poeira e ruídos. 

 Prevenir o desencadeamento de processos erosivos, evitando possíveis assoreamentos da 
drenagem e corpos d’água. 

 Realizar corretamente a gestão dos resíduos sólidos e efluentes. 

 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O PCAO é composto de diversos Programas que possuem metodologias e atividades distintas 
e específicas para a prevenção e mitigação de impactos distintos, as quais são apresentadas 
na sequência, separadamente. 

Assim, no âmbito deste PCAO são propostos programas e ações específicas para o 
gerenciamento, e controle dos potenciais impactos identificados para a fase de implantação, 
sendo: 

1 Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento. 

2 Ações de Controle da Qualidade do Ar e Emissões Sonoras. 
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3 Programa de Controle da Poluição do Solo. 

4 Programa de Gerenciamento de Efluentes. 

5 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

6 Programa de Recomposição das Áreas Afetadas. 

7 Programa de Controle de Tráfego da Obra. 

As ações de controle e gestão referentes à Supressão da Vegetação estão apresentadas no 
Programa de Controle da Supressão de Vegetação, juntamente com as ações para o resgate e 
salvamento de fauna. 

 PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO 

XI.5.5.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS  

Este programa apresenta um conjunto de medidas de controle de desenvolvimento de erosão 
nas áreas que sofrerão interferência direta referente às obras de implantação do gasoduto, 
implantação da área de medição e regulagem e áreas de apoio, com ênfase nas áreas mais 
sensível ao desenvolvimento de processos de dinâmica superficial, conforme apresentado no 
diagnóstico ambiental. 

Neste sentido, este programa consiste em um conjunto de medidas que visa evitar a 
desagregação e o deslocamento dos solos nas áreas de influência diretamente afetada e seu 
entorno imediato, justificando-se, pois, toda a diversidade de processos e atividades que 
ocasionam a alteração do relevo, como corte e aterro, escavações e exposição do solo, poderá 
favorecer a ocorrência de processos erosivos nestas áreas. 

Caso ocorram, estes processos podem alterar a qualidade dos solos e, quando próximos aos 
corpos d’água, podem desencadear processos erosivos e aporte de sedimentos para os cursos 
d’água. 

Dessa forma, durante os serviços de limpeza do terreno, terraplenagem e aplicação das 
medidas de proteção superficial e drenagem, necessários para a implantação do 
empreendimento, poderão se instalar processos erosivos sobre a superfície do terreno natural. 

No caso da supressão vegetal, esta favorece a erosão à medida que retira os elementos que 
melhor sustentam o solo e conferem ao perfil características de declividade e exposição à 
intempérie diferentes daquelas originalmente ocorrentes. 

Sendo assim, devido aos fatores apresentados acima, foram desenvolvidas ações para o 
controle de processos erosivos e consequente assoreamento dos corpos d’água, visando 
controlar e monitorar as atividades de implantação do empreendimento, reduzindo ou ainda 
eliminando os impactos causados pelas atividades das obras. 

XI.5.5.2 OBJETIVOS 

Os principais objetivos do programa são: 

I - Adoção de medidas estabilizadoras e de recuperação dos processos erosivos identificados. 
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II - Implantação de medidas de controle para evitar o desenvolvimento de processos erosivos. 

III - Inspeção periódica dos pontos de travessia de curso d’água. 

XI.5.5.3 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.5.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A prevenção e controle do desenvolvimento dos processos erosivos compreendem os 
seguintes procedimentos: 

XI.5.5.4.1 Identificação dos Processos Erosivos 

Os processos de erosão deverão ser identificados por meio de inspeções periódicas e 
sistemáticas, a serem realizadas nas áreas de solo exposto pela terraplanagem, superfícies 
dos taludes de cortes/aterros, margens dos rios e nos elementos de drenagem superficial como 
canaletas, trincheiras, caixas, entre outras. 

Para a identificação da erosão laminar – que ocorre em superfícies expostas pelo escoamento 
das águas superficiais sem concentração de fluxo – deverão ser observadas evidências como 
alterações na coloração do solo para tons mais claros, texturas e estruturas mais 
pronunciadas, destaque de blocos ou fragmentos de rocha na superfície exposta do solo e 
materiais, e exposição de raízes da vegetação instalada nos taludes. 

As erosões profundas – que se formam ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de 
fluxo das águas superficiais e podem comprometer a estabilidade do talude afetado – poderão 
ser identificadas pela ocorrência de sulcos, ravinas, grotas, massas de solo descalçadas ou 
“em balanço”, solapamentos de canaletas, caixas e escadas hidráulicas, trincas e rupturas por 
descalçamento do solo, e escorregamentos. 

XI.5.5.4.2 Identificação dos Processos de Assoreamento 

Os materiais provenientes das erosões, em especial as do tipo laminar, serão encaminhados 
para as drenagens, podendo formar depósitos de assoreamento de caráter disperso. As 
erosões profundas, bem como as rupturas e escorregamentos de taludes consequentes ou não 
da primeira, promoverão a formação de depósitos localizados. Durante a fase de implantação, 
os depósitos irão se instalar nas drenagens e corpos d’água da ADA. 

Como as erosões promovem o assoreamento das drenagens e cursos d’água, os pontos 
baixos dos taludes e as drenagens também deverão ser inspecionados sistematicamente, 
principalmente em caso de suspeita de erosão laminar ou quando da ocorrência de erosão 
profunda. Os depósitos formados deverão ser identificados e caracterizados quanto à sua 
extensão, largura, espessura e tipo de material, determinando-se, também, sua origem e 
estágio evolutivo. 

O assoreamento dos cursos d’água também deverá ser monitorado por meio de inspeções 
sistemáticas, conforme os critérios já descritos, e deverão ser utilizados registros fotográficos 
para análises comparativas quanto à evolução dos eventuais depósitos formados. Nos locais 
mais favoráveis a esses processos, representados por trechos de baixa energia de transporte e 
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desembocaduras de talvegues e córregos, o primeiro levantamento poderá ser utilizado como 
“primitivo” dos levantamentos seguintes, procedendo-se a análise comparativa das seções. 

XI.5.5.4.3 Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras previstas no caso de verificação de processos de dinâmica superficial 
consistem de: 

 Proteção dos taludes com grama em placas, manta geotêxtil, pedra ou enrocamento. 

 Controle do direcionamento das águas superficiais, mediante implantação de sistema de 
drenagem superficial, constituído por canaletas, caixas de retenção, entre outros nos 
talvegues e córregos. 

 Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros que apresentarem rupturas, onde, 
se necessário, deverá ser procedida sua drenagem profunda. 

 Desobstrução dos elementos hidráulicos (canaletas, caixas de retenção, galerias, etc.). 

 Remoção dos depósitos de sedimentos nas drenagens e desassoreamentos dos corpos 
d’água, por escavação manual ou mecânica. 

 Disposição adequada dos sedimentos e resíduos em áreas de bota fora. 

XI.5.5.5 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Os requisitos técnicos, práticas recomendadas, ações de prevenção e linhas de atuação, no 
sentido de evitar a ação de processos erosivos em cada etapa da construção do projeto estão 
reunidos em Normas Técnicas Específicas, dentre as quais se destacam: 

 Norma Brasileira NBR 8044 (1983) – Projeto Geotécnico. 

 Norma Brasileira NBR 10.703 TB 350 (1989) - Degradação do Solo. 

 Norma Brasileira NBR 11682 (1991) ABNT – Estabilidade dos Taludes. 

 Norma Brasileira NBR ABNT 6497/1983 – Estabelece procedimentos para o Levantamento 
Geotécnico. 

XI.5.5.6 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Subprograma tem interface com os seguintes programas: Programa de Comunicação 
Social, Programa de Educação Ambiental, Programa de Monitoramento da Qualidade das 
Águas e Sedimentos e o Programa de Recomposição de Áreas Afetadas. 

XI.5.5.7 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 
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 AÇÕES DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR E DA EMISSÃO SONORAS 

XI.5.6.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS  

As emissões das fontes móveis de poluição são regulamentadas pelo CONAMA (legislação 
federal), que estabelece os níveis de emissões atmosféricas e de ruídos em veículos 
automotores. 

O controle das atividades que interferem nas condições atmosféricas e de ruído deverá ser 
implementado nas áreas onde serão realizadas as obras, nas áreas de apoio e nas vias de 
acesso aos locais vinculados às atividades do empreendimento, de forma a manter dentro dos 
padrões da legislação vigente os níveis de emissões atmosféricas e de ruídos, que sejam 
compatíveis com a manutenção da saúde dos trabalhadores e dos moradores das imediações 
das obras. 

XI.5.6.2 OBJETIVOS 

São objetivos destas ações: 

 Garantir o bem-estar da população, prioritariamente daquela instalada nas proximidades 
das obras e, também, daquela população residente nas imediações das principais vias de 
acesso da ADA, a serem utilizadas pelos veículos e equipamentos da obra. 

 Não violar o padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor. 

 Controlar possíveis interferências na fauna e flora locais. 

XI.5.6.3 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.6.4 METODOLOGIA E ATIVIDADES PROPOSTAS 

XI.5.6.4.1 Medidas para Redução das Emissões Atmosféricas 

A emissão de gases e de particulados durante as obras será ocasionada pela circulação de 
veículos, máquinas e equipamentos necessários às atividades de implantação do 
empreendimento. 

Para minimizar este impacto, recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

 Durante a realização das atividades das obras, tais como escavações e regularização de 
terreno, o material extraído deve ser mantido umedecido, de forma que não ocorra emissão 
exagerada de partículas. 

 As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem como as vias 
de acesso, devem ser umectadas constantemente, especialmente durante o período seco. 

 As máquinas e equipamentos deverão passar por serviços de manutenção e regulagem 
periódicos. 
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 O transporte de material oriundo das escavações deve ser feito em caminhões cobertos 
com lona, principalmente no caso de transitarem em área urbana, a fim de evitar a 
formação de poeira, a queda e o espalhamento de terra ao longo do trajeto. Se necessário, 
o material transportado deverá ser umectado. 

 O tráfego de veículos vinculados às obras deverá ser feito em velocidade compatível com 
as vias e sem excesso de carga. 

XI.5.6.4.2 Medidas para o Controle da Emissão de Ruídos 

As obras de implantação deverão provocar ruídos, em função da circulação de veículos e da 
operação de máquinas, tais como bate-estacas, escavadeiras, pás carregadeiras e tratores, 
dentre outros equipamentos. 

Como esses ruídos provocam incômodos à população residente nas proximidades das áreas 
das obras, para mitigação são sugeridas as seguintes diretrizes: 

 Os equipamentos deverão ter especificações técnicas rigorosas com relação à emissão de 
ruídos, adotando-se a melhor tecnologia disponível. 

 As máquinas e equipamentos deverão passar por serviços de manutenção e regulagem 
periódicos, bem como os veículos deverão ser fiscalizados para a verificação do nível de 
ruídos e a manutenção das características originais do sistema de escapamento, em 
observância ao disposto na Resolução CONAMA nº 008/93. 

As ações de monitoramento dos ruídos foram previstas para o empreendimento e são tratadas 
mais a frente no Programa de Monitoramento de Ruído. 

XI.5.6.5 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

XI.5.6.5.1 Gestão de Emissões Atmosféricas 

 Portaria IBAMA n° 85, de 17 de outubro de 1985. 

 Portaria Minter n° 100 / 1980 - Dispõe sobre a emissão de fumaça por veículos movidos a 
óleo diesel e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 03/90 - Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 
PRONAR. 

 Lei nº 997/76 - Dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

 Decreto Estadual 8468/76 - Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

 Resolução CONAMA nº 07/93 - Define as diretrizes básicas e padrões de emissão para o 
estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção para Veículos Automotores em 
Uso. 
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XI.5.6.5.2 Gestão de Emissão Sonora 

 NBR 10.151 – Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 
comunidade – Procedimento. 

 NBR 10.152 - Acústica - Avaliação do ruído ambiente em recintos de edificações visando o 
conforto dos usuários – Procedimento. 

 Resolução CONAMA nº 001/90 - Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, 
critérios e diretrizes. 

 Resolução CONAMA nº 230/97 - Proíbe o uso de equipamentos que possam reduzir a 
eficácia do controle de emissão de ruídos e poluentes. 

XI.5.6.6 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona aos outros subordinados ao Programa de Controle Ambiental das 
obras. 

XI.5.6.7 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 

 PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO SOLO 

XI.5.7.1 JUSTIFICATIVAS, OBJETIVOS E METAS 

Os solos, e consequentemente os recursos hídricos subterrâneos, poderão ser afetados pela 
infiltração de substâncias poluentes manuseadas nas áreas de obra (canteiros, áreas de apoio, 
etc.), tais como vazamentos ou derrames acidentais de óleos e lubrificantes de máquinas e 
motores, entre outros. 

Devido a estes fatores, foi desenvolvido ações de Controle da Poluição do Solo, que visam 
controlar e monitorar as atividades de implantação do empreendimento, reduzindo ou ainda 
eliminando os impactos causados pelas atividades da obra. 

XI.5.7.2 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.7.3 METODOLOGIA E ATIVIDADES PROPOSTAS 

Para os potenciais impactos descritos anteriormente, decorrentes das atividades de obra para 
a implantação do empreendimento, são recomendadas as medidas descritas a seguir, que 
deverão ser implementadas tanto no canteiro de obras, como também nos locais de disposição 
temporária de materiais das obras e de resíduos sólidos. 

XI.5.7.3.1 Prevenção contra vazamentos de óleos e graxas 

O armazenamento de líquidos que possam acarretar contaminação do solo e da água (ex. 
óleos, combustíveis) será feito em área coberta, impermeabilizada, sinalizada e dotada de 
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caixas de contenção para eventuais derrames ou vazamentos, observando o disposto nas 
normas em vigor. 

Nas áreas onde pode ocorrer acúmulo de resíduos de óleos e de combustíveis, como pátios de 
estacionamento de veículos pesados e maquinários das obras, deverão ser instalados piso 
impermeabilizado e contornado por canaletas para garantir a retenção de ocasionais 
vazamentos que possam ocorrer durante as operações, bem como sistemas de direcionamento 
de efluentes de forma segregada e drenada separadamente da drenagem pluvial. 

Estas caneletas deverão ser direcionadas para uma caixa separadora água e óleo (SAO) de 
alta eficiência no processo de remoção do óleo. 

As caixas separadoras, tanques e grades deverão passar por limpezas periódicas, nas quais 
deve ser removido todo o material acumulado para posterior disposição final adequada. 

XI.5.7.3.2 Controle de arraste de materiais 

Todos os equipamentos e materiais utilizados nas atividades da obra deverão ficar 
armazenados em área coberta. 

Restos de materiais acumulados em áreas descobertas, que possam ser carreados pela chuva, 
deverão ser recolhidos diariamente e manuseados de acordo com as ações estabelecidas no 
item referente ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

As áreas das atividades de obra, inclusive as vias de serviço e pátios de estacionamento de 
maquinário, deverão possuir um sistema de canaletas de coleta de águas pluviais e caixas de 
sedimentação, dotadas de sistema de gradeamento para retenção dos sólidos grosseiros 
carreados por essas águas. 

Tais caixas de sedimentação e grades deverão passar por limpezas periódicas, retirando-se o 
material acumulado e enviando-o para disposição adequada. 

XI.5.7.4 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

A seguir são apresentados os requisitos legais mínimos aplicáveis ao Programa de Controle da 
Poluição do Solo. 

XI.5.7.4.1 Gestão de Resíduos Sólidos 

 Resolução CONAMA nº 237/97 – Regulamenta os aspectos de Licenciamento Ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

 Resolução CONAMA nº 257/99 – Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados. 

 Resolução CONAMA nº 258/99 – Destinação final, de forma ambientalmente adequada e 
segura, aos pneumáticos inservíveis. 

 Resolução CONAMA nº 263/99 – Modifica o Artigo 6º da Resolução 257/99. 

 Resolução CONAMA nº 275/01 – Estabelece código de cores para diferentes tipos de 
resíduos na coleta seletiva. 
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 Resolução CONAMA nº 301/2002 – Altera dispositivos da Resolução CONAMA nº 258/99, 
que dispõe sobre Pneumáticos. 

 Resolução CONAMA nº 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

 Resolução CONAMA nº 313/02 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais. 

 Resolução ANVISA RDC nº 306/04 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 348/04 – Altera a Resolução CONAMA nº 307/02, incluindo o 
amianto na classe de resíduos perigosos. 

 Resolução CONAMA nº 358/05 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 362/05 – Dispõe sobre o Re-refino de Óleo Lubrificante. 

 Resolução CONAMA nº 386/06 – Altera o art. 18 da Resolução CONAMA nº 316/02. 

 NBR 7.500/05 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos perigosos e não perigosos. 

 NBR 7.501/05 – Transporte terrestre de produtos perigosos. 

 NBR 7.503/05 – Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos. 

 NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação. 

 NBR 10.005/04 – Lixiviação de Resíduos. 

 NBR 10.006/04 – Solubilização de Resíduos. 

 NBR 10.007/04 – Amostragem de Resíduos. 

 NBR 11.174/90 – Armazenamento de resíduos Classe II – Não inertes e Classe III – 
Inertes. 

 NBR 11.175/90 – Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos. 

 NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

 NBR 12.808/93 – Classifica resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao 
meio ambiente e à saúde pública. 

 NBR 12.809/93 – Manuseio de Resíduos de Serviço de Saúde. 

 NBR 12.810/93 – Fixa procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos 
de serviços de saúde. 
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 NBR 13.221/05 – Transporte terrestre de resíduos – Especifica os requisitos para o 
transporte terrestre de resíduos. 

 NBR 14.619/06 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química. 

 NBR 15.113/04 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros. 

 Decreto nº 52.497, de 21 de julho de 1970 – Proíbe o lançamento dos resíduos sólidos a 
céu aberto, bem como a sua queima nas mesmas condições. 

 Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 
define princípios e diretrizes. 

 Resolução SMA nº 13, de 27 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
atualização anual do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Lei nº 12.305 de 2010- Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

XI.5.7.4.2 Gestão de Efluentes Líquidos 

 CONAMA nº 357/04 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Lei nº  9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 Decreto Estadual n° 8.468, de 08/09/76. Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31/05/76, 
que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 Decreto Estadual n° 48.523, de 02/03/04. Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 
997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e dá providências correlatas. 

 Decreto Estadual n° 50.753, de 28/04/06. Altera a redação e inclui dispositivos no 
Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8.468/76, disciplinando a execução da Lei nº 
997/76, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente e dá providências 
correlatas. 

XI.5.7.5 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona aos outros subordinados ao Programa de Controle Ambiental das 
obras. 

XI.5.7.6 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 
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 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES 

XI.5.8.1 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

As ações indicadas neste item integram uma série de ações de gestão ambiental no sentido de 
mitigar impactos sobre o meio ambiente e gerar informações pertinentes que subsidiem ações 
constantes de melhoria de desempenho ambiental. 

Tanto nas frentes de obras como nos canteiros deverão ser gerados efluentes líquidos 
domésticos e industriais, por meio do manuseio de cimento, vazamento de máquinas e 
equipamentos e da utilização de banheiros químicos, sanitários contêineres e provenientes do 
restaurante/refeitório. 

Dessa forma, as implantações das ações indicadas neste item se fazem necessárias a fim de 
minimizar e até evitar possíveis contaminações do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas, através do monitoramento após a geração deste efluente, durante o seu 
direcionamento para sistemas de tratamentos e na sua disposição final. 

As ações têm ainda a intenção de permitir o controle qualitativo e quantitativo, de acordo com a 
legislação vigente aplicável, dos efluentes tratados e das águas pluviais drenadas que serão 
lançados no corpo d’água receptor e também avaliar a eficiência das estações de tratamento 
dos efluentes, a fim de evitar possíveis impactos ambientais nesse ambiente. 

Os objetivos dessas ações são: 

 Minimizar e evitar os impactos ambientais nos corpos receptores. 

 Assegurar o adequado direcionamento e tratamento dos efluentes gerados na obra. 

 Garantir a máxima eficiência dos sistemas de tratamento existentes. 

XI.5.8.2 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.8.3 METODOLOGIA E ATIVIDADES PROPOSTAS 

XI.5.8.3.1 Controle dos Efluentes Domésticos 

Nas frentes de obras poderão ser instalados banheiros químicos, sendo os efluentes retirados 
e encaminhados para sistemas de tratamento de empresas licenciadas. 

Deverá ser realizado um controle ambiental, que consistirá de inspeção visual das obras para 
detecção de extravasamentos, falhas de vedação, infiltrações e vazamentos, de forma a 
impossibilitar as contaminações de solo e águas superficiais e subterrâneas. 

XI.5.8.3.2 Controle dos Efluentes Industriais 

O manuseio de cimento e concreto, assim como as atividades passíveis de contaminação, 
devem ser realizados conforme diretrizes já preconizadas nas ações contidas no item referente 
ao Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas. 
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Dessa forma, os efluentes e águas residuais gerados nas áreas de apoio às obras, como pátios 
de estacionamento de veículos pesados e maquinários das obras, deverão ser direcionados, 
através de sistema de dutos ou canaletas, para caixas separadoras água/óleo, destinado à 
contenção de sólidos, óleos e graxas antes de seu lançamento nos cursos d’água, visando 
evitar o carreamento dessas substâncias poluidoras. 

Deve ser pré-estabelecida uma frequência de manutenção/limpeza das caixas separadoras, de 
acordo com as instruções do fabricante ou projetista, onde os sólidos contaminados e óleos e 
graxas retidos deverão ser armazenados para sua posterior remoção e destinação 
ambientalmente adequada (como resíduo perigoso), conforme diretrizes descritas nas ações 
indicadas no item referente ao Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

XI.5.8.4 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

 CONAMA nº 357/04 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Lei nº  9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 Decreto Estadual n° 8.468, de 08/09/76. Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31/05/76, 
que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 Decreto Estadual n° 48.523, de 02/03/04. Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 
997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e dá providências correlatas. 

 Decreto Estadual n° 50.753, de 28/04/06. Altera a redação e inclui dispositivos no 
Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8.468/76, disciplinando a execução da Lei nº 
997/76, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente e dá providências 
correlatas. 

XI.5.8.5 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona aos outros subordinados ao Programa de Controle Ambiental das 
Obras. 

XI.5.8.6 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 

 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

XI.5.9.1 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

Obras que envolvem a movimentação de terra e execução de obras de infraestrutura incorrem 
na geração de diversos resíduos sólidos, os quais precisam ser gerenciados corretamente, de 
tal forma que estes sejam armazenados e tratados, se for o caso, para que ocorra a destinação 
final adequada, seja para tratamento, reciclagem ou disposição final. 
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O gerenciamento adequado desses resíduos tem a finalidade de evitar a degradação da 
qualidade dos solos, dos recursos hídricos, além da proliferação de vetores de doenças, mau 
cheiro, poluição visual, entre outros fatores, os quais justificam a necessidade da 
implementação das ações indicadas neste item. 

Podem ser citados como objetivos: 

 Garantir a proteção dos recursos naturais e do ecossistema terrestre, mediante adoção das 
medidas pertinentes de controle na geração, armazenamento, transporte e disposição final 
dos resíduos gerados durante as obras. 

 Minimizar a geração de resíduos durante as obras, controlando as quantidades de resíduos 
gerados e minimizando desta forma os impactos negativos causados por sua produção. 

 Garantir o manejo e armazenamento temporário e adequado, de acordo com a tipologia de 
cada resíduo sólido gerado. 

 Garantir a destinação (quando resíduos) e disposição finais (quando rejeitos) adequados 
para cada tipo de resíduo sólido. 

XI.5.9.2 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.9.3 METODOLOGIA E ATIVIDADES PROPOSTAS 

XI.5.9.3.1 Planejamento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 

 Estimativa dos resíduos a serem gerados, com a identificação de resíduos passíveis de 
reciclagem. 

 Levantamento, prévio à obra, dos locais adequados para a disposição dos resíduos 
previstos, bem como as empresas capacitadas para o transporte e disposição dos resíduos. 

 Detalhamento das ações de gerenciamento de resíduos durante as obras conforme as 
características das etapas do empreendimento. 

 Treinamento ambiental dos trabalhadores quanto aos aspectos de gerenciamento de 
resíduos. 

XI.5.9.3.2 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

 Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo com a 
Norma ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA nº 307/02. 

 Triagem, respeitando as classes de resíduos apresentadas acima (Resolução CONAMA nº 
307/02, art. 3°). 

 Acondicionamento adequado. 
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 Contratação e fiscalização dos serviços de transporte de acordo com as normas técnicas 
para transporte de resíduos. 

 Obtenção dos certificados de destinação de resíduos e emissão dos respectivos manifestos 
de transporte. 

 Destinação ou disposição final. 

 Fiscalização das atividades geradoras de resíduos durante toda a implantação do 
empreendimento. 

XI.5.9.3.3 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Comuns 

Os resíduos sólidos comuns produzidos nos canteiros serão: material de escritório (papel, 
etiquetas adesivas, papel carbono, fotografias, fitas adesivas, papéis sanitários, papéis 
metalizados, plásticos, papéis plastificados, lâmpadas, embalagens de equipamentos, etc.) e 
resíduos orgânicos (restos de alimentos). 

Para este tipo de resíduo, recomenda-se: 

 Instalação de recipientes para a coleta seletiva 

Coleta diária dos resíduos, os quais deverão ser armazenados em área especialmente 
protegida, e ser dispostos separadamente por tipo de resíduo, até sua retirada final e 
encaminhamento para as centrais de reciclagem e aterros sanitários, no caso de não 
recicláveis e orgânicos. 

XI.5.9.3.4 Gerenciamento dos Resíduos Perigosos 

Os resíduos classificados como perigosos deverão ser: 

 Coletados, separados de acordo com o tipo e a quantidade, acondicionados em recipientes 
adequados e guardados de forma apropriada em locais de armazenamento temporário 
protegidos contra as intempéries (pátios e áreas cobertas). 

 A disposição final dos resíduos perigosos deverá ser feita em instalações especiais (Aterros 
Classe I e incineradores), segundo o tipo de resíduo, ou deverão ser encaminhados a 
centros de reciclagem/recondicionamento autorizados. 

 Óleos usados e solventes deverão ser entregues a empresas terceirizadas e devidamente 
licenciadas, com o conhecimento prévio de seu destino final, com registro de saída dos 
depósitos e canteiros de obras e chegada ao local de reutilização ou disposição final. 

 Sempre que ocorrer o envio de resíduos perigosos para locais de disposição final é 
necessário o preenchimento do Certificado de Autorização para Destinação de Resíduos 
Industriais (CADRI), com a aprovação do órgão ambiental competente (CETESB). 

 Tanto o armazenamento temporário quanto à disposição final deverão cumprir ao 
estabelecido pela legislação vigente. 
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XI.5.9.3.5 Gerenciamento de Resíduos Inertes 

Os resíduos inertes correspondem aos resíduos oriundos das frentes de obras, como os 
entulhos de demolições para limpeza e preparo das áreas das obras, pedras e areias retirados 
de escavações. 

Este tipo de resíduo deve ser encaminhado para reuso e reciclagem ou para disposição em 
locais apropriados (Aterro Classe IIA). 

XI.5.9.3.6 Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

São os resíduos gerados nos ambulatórios: seringas, agulhas, curativos, remédios vencidos, 
etc., classificados como: Classe A – lixo infectante, como perfurocortantes; Classe B – lixo 
perigoso, como os medicamentos vencidos; e Classe C – lixo comum. 

Os resíduos de serviço de saúde, no caso de serem gerados, devem ser rigorosamente 
separados de acordo com sua classificação e devem ter um tipo de coleta e destinação, de 
acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 006/91. 

XI.5.9.4 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

 Resolução CONAMA nº 237/97 – Regulamenta os aspectos de Licenciamento Ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

 Resolução CONAMA nº 257/99 – Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados. 

 Resolução CONAMA nº 258/99 – Destinação final, de forma ambientalmente adequada e 
segura, aos pneumáticos inservíveis. 

 Resolução CONAMA nº 263/99 – Modifica o Artigo 6º da Resolução 257/99. 

 Resolução CONAMA nº 275/01 – Estabelece código de cores para diferentes tipos de 
resíduos na coleta seletiva. 

 Resolução CONAMA nº 301/2002 – Altera dispositivos da Resolução CONAMA nº 258/99, 
que dispõe sobre Pneumáticos. 

 Resolução CONAMA nº 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

 Resolução CONAMA nº 313/02 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais. 

 Resolução ANVISA RDC nº 306/04 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 348/04 – Altera a Resolução CONAMA nº 307/02, incluindo o 
amianto na classe de resíduos perigosos. 
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 Resolução CONAMA nº 358/05 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 362/05 – Dispõe sobre o Re-refino de Óleo Lubrificante. 

 Resolução CONAMA nº 386/06 – Altera o art. 18 da Resolução CONAMA nº 316/02. 

 NBR 7.500/05 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos perigosos e não perigosos. 

 NBR 7.501/05 – Transporte terrestre de produtos perigosos. 

 NBR 7.503/05 – Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos. 

 NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação. 

 NBR 10.005/04 – Lixiviação de Resíduos. 

 NBR 10.006/04 – Solubilização de Resíduos. 

 NBR 10.007/04 – Amostragem de Resíduos. 

 NBR 11.174/90 – Armazenamento de resíduos Classe II – Não inertes e Classe III – 
Inertes. 

 NBR 11.175/90 – Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos. 

 NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

 NBR 12.808/93 – Classifica resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao 
meio ambiente e à saúde pública. 

 NBR 12.809/93 – Manuseio de Resíduos de Serviço de Saúde. 

 NBR 12.810/93 – Fixa procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos 
de serviços de saúde. 

 NBR 13.221/05 – Transporte terrestre de resíduos – Especifica os requisitos para o 
transporte terrestre de resíduos. 

 NBR 14.619/06 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química. 

 NBR 15.113/04 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros. 

 Decreto nº 52.497, de 21 de julho de 1970 – Proíbe o lançamento dos resíduos sólidos a 
céu aberto, bem como a sua queima nas mesmas condições. 

 Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 
define princípios e diretrizes. 
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 Resolução SMA nº 13, de 27 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
atualização anual do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Lei nº 12.305 de 2010- Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

XI.5.9.5 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona aos outros subordinados ao Programa de Controle Ambiental das 
obras. 

XI.5.9.6 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 

 PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS 

XI.5.10.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

Ao serem concluídos os serviços e atividades de natureza civil, relacionados a terraplenagem, 
implantação dos dispositivos de drenagem pluvial do sistema viário interno, construções civis, 
implantação da infraestrutura e montagem dos equipamentos, ocorrerá a desativação do 
canteiro de obras, depósitos de materiais e instalações de apoio. 

Essa etapa implicará na remoção das estruturas de apoio, sendo necessário o 
restabelecimento das condições de qualidade do ambiente da área, de acordo com sua 
situação pretérita à obra. 

XI.5.10.2 OBJETIVOS  

São considerados objetivos das ações propostas: 

 Restabelecer o equilíbrio na relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo 
empreendimento, visando o suporte às atividades de recomposição física e biótica dos 
locais e áreas alterados. 

 Possibilitar a retomada do uso original ou alternativo das áreas que sofreram intervenções 
diretas decorrentes da implantação do empreendimento, através da sua reestruturação e de 
modo a integrá-la de forma harmoniosa à paisagem. 

XI.5.10.3 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa serão o empreendedor e as empreiteiras contratadas para as 
obras de implantação do projeto. 

XI.5.10.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

XI.5.10.4.1 Limpeza das Áreas de Trabalho 

Nesta etapa deverá se proceder à: 
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 Remoção de todos os vestígios da obra, tais como restos de material da construção 
(ferragens, fios, parafusos, madeiras, tapumes, isolantes, estacas, etc.), entulhos, restos de 
estruturas provisórias, embalagens, ferramentas, equipamentos e material. 

 Encaminhamento das ferragens, fios, equipamentos e demais materiais passíveis de 
reutilização para o almoxarifado da empresa ou para locais de reciclagem. Os resíduos 
sólidos não recicláveis deverão ser recolhidos e acondicionados em recipientes apropriados 
para seu encaminhamento para disposição final adequada, de acordo com as ações 
indicadas no item referente ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Remoção e transporte dos resíduos e entulhos até local devidamente licenciado para sua 
disposição final. 

 Descompactação das superfícies dos pavimentos das instalações provisórias de apoio às 
obras, que forem desativadas, para que se possa proceder à recomposição do solo (no 
caso das áreas que serão revegetadas). 

XI.5.10.4.2 Recomposição Topográfica 

No caso das áreas de apoio desativadas, nessas deverão ser realizados serviços de 
reconstituição da geometria dos terrenos para evitar o surgimento de pontos favoráveis à 
erosão, e reintegração ao conjunto da paisagem. 

XI.5.10.4.3 Proteção das Superfícies das Áreas Afetadas 

As superfícies livres dentro da área do empreendimento, dos canteiros centrais dos sistemas 
viários internos e as áreas dos canteiros de obras desativados deverão ser protegidas da ação 
das águas pluviais, preferencialmente com a implantação de cobertura vegetal (grama) e 
adequado sistema de drenagem de águas pluviais, tanto por questões estéticas da paisagem 
quanto por questões de segurança, a fim de se evitar o surgimento de processos erosivos. 

Após a conclusão do nivelamento dos terrenos e implantação dos sistemas de drenagem 
superficial, as superfícies deverão ser: 

 Escarificadas para atenuar a compactação do solo, melhorar as condições da estrutura do 
solo, facilitar a infiltração das águas pluviais e permitir o enraizamento das espécies 
vegetais. 

 Recobertas com a camada de solo orgânico removido por ocasião das obras e 
devidamente estocado. 

 Adubadas, recebendo uma aplicação de corretivos e fertilizantes, os quais deverão ser 
incorporados ao solo através de uma gradagem (revolvimento do solo com os insumos). 

XI.5.10.4.4 Recomposição Vegetal 

A recomposição vegetal deverá ser realizada prioritariamente nas áreas onde as alterações na 
topografia original e a supressão da vegetação foram mais intensas, escolhendo-se as 
espécies vegetais mais adequadas às necessidades de recomposição de cada local. 
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Nas superfícies menos impactadas a recomposição vegetal deverá utilizar espécies que 
tenham capacidade para proteger rapidamente o solo e ao mesmo tempo propiciar condições 
para o estabelecimento de uma sucessão vegetal natural. 

A implantação de cobertura vegetal através de grama em placas, com fixação por estacas ou 
tela metálica, e o plantio de espécies alastrantes têm sido uma solução plenamente utilizada, 
uma vez que resolve a proteção do solo de superfícies mais planas. 

Nos locais onde as declividades forem superiores a 6% ou onde as alterações ocorridas no 
perfil dos solos foram intensas, será recomendável também a introdução de arbustos e 
trepadeiras alastrantes, tolerantes à acidez comum dos solos expostos. Essas espécies, além 
de protegerem a superfície e o perfil do terreno, ajudam o desenvolvimento da sucessão 
natural da revegetação realizada por espécies pioneiras locais arbustivas e arbóreas. 

Nos casos em que o solo natural for úmido ou encharcado devido à proximidade de linhas de 
drenagem, o plantio deverá considerar espécies adaptadas a essas condições. 

As correções eventuais deverão ser indicadas com base nos resultados das medidas 
implementadas. 

XI.5.10.5 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Os requisitos legais a serem cumpridos encontram-se citados no Programa de Controle de 
Processos Erosivos e Assoreamento e no Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e 
Programa de Recomposição Florestal. 

XI.5.10.6 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona aos outros subordinados ao Programa de Controle Ambiental das 
obras. 

XI.5.10.7 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 

 PROGRAMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO DA OBRA 

XI.5.11.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A inserção ou ampliação de um empreendimento em um determinado local gera, por natureza, 
uma demanda por trânsito adicional ao pré-existente em termos de pessoas e materiais. 

Este fato representa uma probabilidade potencial de criar fluxos adicionais de tráfego não 
compatíveis com a capacidade de absorção da infraestrutura viária existente, causando 
incômodo à população local, bem como a potencialização na ocorrência de acidentes de 
trânsito. 

Soma-se a isso a necessidade de travessia de acessos e implantação de duto em leito 
carroçável. 

Nesse contexto faz-se necessária a implantação de um Subprograma de Tráfego da Obra, 
voltado à minimização dos possíveis transtornos associados ao intenso tráfego de veículos no 
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entorno imediato e principais vias de acesso ao projeto, bem como da interrupção parcial da 
circulação de pessoas e veículos. 

XI.5.11.2 OBJETIVOS 

O principal compromisso relativo à implantação do presente programa é com o bem-estar da 
população direta ou indiretamente afetada pelo projeto, objetivando minimizar quaisquer formas 
de incômodo ao sistema viário que a implantação ou operação do projeto venha a oferecer. 

Dentre os objetivos do Programa de Controle de Tráfego, merecem destaque: 

 Minimização dos efeitos possíveis da interferência a ser imposta ao trânsito local e regional 
por ocasião da execução das obras e da operação do projeto. 

 Prevenção da ocorrência de acidentes de trânsito, ocasionados pelo incremento no fluxo de 
veículos no viário interno e acessos principais. 

XI.5.11.3 PÚBLICO ALVO 

O público alvo envolve as empreiteiras, os trabalhadores envolvidos na construção e 
montagem, os motoristas de máquinas e veículos leves e pesados, departamento de trânsito 
local e comunidade do entorno. 

XI.5.11.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

XI.5.11.4.1 Metodologia e Operacionalização do Sistema 

Primeiramente destaca-se que:  

 Todas as empresas contratadas para realizarem serviços nas dependências ou locais de 
trabalho/obras da Comgás, deverão obrigatoriamente aplicar este procedimento. 

 Deve-se disponibilizar empregados treinados para as atividades que envolvam sinalização. 

 Deve-se garantir que as sinalizações estejam limpas, legível, e as partes refletivas em 
perfeitas condições de visibilidade. 

 Deve-se manter quantidade adequada de sinalização que atenda a necessidade da obra. 

Os procedimentos metodológicos relacionados à definição e implantação do subprograma de 
Tráfego na área das obras buscam a consecução plena dos objetivos desejados e encontram 
seu embasamento segundo o apresentado a seguir. 

 Disposições Gerais de Sinalização 

 Antes do início de qualquer obra é necessário que sejam verificados todos os itens de 
sinalização. 

 Deve-se realizar a avaliação de risco local para garantir a eficácia da sinalização. 

 A manutenção e a limpeza dos equipamentos de sinalização devem ser realizadas 
frequentemente. 
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 Uso de bandeirinhas na cor vermelha deve ser aplicado nas situações de risco, definidas na 
avaliação de risco local, como por exemplo: para travessia de pessoas em uma via de 
trânsito rápido. 

 Uso e disposição de barreiras de concreto a serem definidos pela avaliação de risco local. 

 É recomendável o uso de balizadores (com iluminação interna para sinalização noturna) em 
substituição aos cones nos trabalhos em vias expressas. 

 As placas deverão ter a cor de fundo laranja. 

 A tarja e a letra na cor preta. 

 A altura das letras deverá ser utilizada conforme as regras abaixo: 

• Até 40 km / h............................................. letra : altura = 125 mm. 

• De 40 a 60 km / h ....................................... letra : altura = 150 mm. 

• Acima de 60 km / h .................................... letra : altura = 200 mm. 

 Adequação dos Itinerários 

Essa etapa consiste na adequação dos itinerários de acesso interno e externo ao projeto, de 
modo a evitar pontos de estrangulamento ou incômodos à população local, desde que seja 
possível a adoção de rotas alternativas. 

 Conduta nas Frentes de Obra e Acessos 

Para a consecução dos objetivos, durante a fase de execução das obras, deverão ser tomadas 
as seguintes medidas: 

 Durante os serviços na área, o material retirado (solo e outros), deverá ser disposto em 
locais protegidos, de modo a não comprometer o trânsito seguro dos trabalhadores e de 
veículos vinculados às obras. 

 Dotar a entrada e saída de veículos com sinalização luminosa e sonora. 

 Nos locais de maior circulação de veículos, implantar sistemas de passagem para 
pedestres, como faixas ou passarelas, de modo a evitar sua exposição a atropelamentos. 

 Deverá ser providenciada, no período seco, a umectação das vias de acesso, de forma a 
reduzir as emissões de poeira. 

 Quando do transporte de materiais de construção, dever-se-á utilizar preferencialmente 
caminhões com carrocerias que impeçam a queda acidental deles, a qual poderá vir a 
causar problemas ambientais e de segurança para a população do entorno. 

 Executar o transporte de material desagregado em caminhões fechados ou protegidos por 
lona para que os mesmos não sejam lançados a atmosfera. 
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 O tráfego de máquinas deverá ser realizado de modo a não agredir o meio ambiente, 
evitando a destruição de vegetação às margens dos acessos, bem como a descarga 
indevida de quaisquer materiais no campo, como combustível, graxa, peças, restos de 
materiais etc. 

 Conduzir a manutenção periódica dos caminhões e máquinas utilizadas nas obras, de 
forma a evitar a emissão desnecessária de gases à atmosfera, causada por equipamentos 
desregulados ou em más condições de uso. 

 Medidas de Minimização de Interferência no Tráfego 

Ainda no que tange às atividades a serem desenvolvidas previstas nesse programa, propõe-se: 

 Articulação com o Departamento de Trânsito local e com a concessionária das rodovias a 
serem afetadas pelas obras de implantação do gasoduto e estruturas associadas, para 
adoção e implementação de medidas de ordenação do fluxo de veículos e de segurança 
dos transeuntes e trabalhadores. 

 A circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso (local e regional) deverá ser 
sinalizada, em especial nos trechos mais críticos, evitando a ocorrência de acidentes com 
outros veículos e com os transeuntes - moradores ou trabalhadores da região. 

 A movimentação de veículos e equipamentos pesados vinculados às obras deverá ser 
disciplinada de modo a minimizar interferências com o tráfego local, principalmente nas 
proximidades da Avenida Bernardo Geisel Filho em Cubatão, próximo a EMAE, em toda a 
extensão da Rodovia Caminho do Mar SP 148 entre a EMAE e a entrada para a Estrada da 
Xiboca em São Bernardo do Campo. 

 Adoção de medidas preventivas em relação à movimentação de veículos vinculados às 
obras, tais como isolamento da área das obras e sinalização – viária e de advertência 
convencional. 

 A sinalização nas proximidades de áreas de obras deverá ser luminosa ou refletiva para 
facilitar a visualização à noite, devendo ser colocada a uma distância adequada informando 
obstruções e desvios de tráfego. Essa sinalização deverá ser utilizada e conservada 
durante todo o período das obras, ou estendida à operação para o caso de alterações 
permanentes. 

 Os dispositivos utilizados para sinalização deverão estar em perfeitas condições de 
conservação, devendo os mesmos ser substituídos sempre que necessário. 

 Treinamento 

A correta implementação do subprograma de Tráfego da Obra será possível desde que haja 
um engajamento e esclarecimento de todo o pessoal a ser envolvido nas atividades. 

Para tanto, deverão ser realizados treinamentos junto aos motoristas e pedestres informando-
os sobre os trajetos mais apropriados a serem tomados para acessar as obras, bem como 
fornecendo noções básicas de segurança na direção de veículos de carga e passeio e na 
travessia de vias por onde transitam os mesmos e uso dos passeios públicos. 
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XI.5.11.5 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Inexistem requisitos legais para este subprograma. 

XI.5.11.6 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este subprograma relaciona-se com o Programa de Comunicação Social, Gestão Ambiental 
das Operações e o Programa de Educação Ambiental. 

XI.5.11.7 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este subprograma será desenvolvido durante a implantação do projeto. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Inexistem requisitos legais para este programa. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa se relaciona com todos os planos e programas apresentados neste capítulo e 
os Programas de Educação Ambiental e Gestão Ambiental das Operações. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O programa deve ocorrer concomitantemente a fase de implantação do empreendimento. 

 CRONOGRAMA 

Este Programa de Controle Ambiental das Obras deverá ter início a partir da mobilização e 
contratação da mão-de-obra para os serviços preparatórios à implantação do(s) canteiro(s) de 
obras. 

Seu desenvolvimento ocorrerá de acordo com as necessidades de cada programa e com as 
etapas de implantação do empreendimento, abrangendo assim o tempo que durarem as obras 
do empreendimento, até a desmobilização dos canteiros e estruturas. 

 RESPONSABILIDADE 

A aplicação das diretrizes e medidas indicadas neste Programa será atribuição do 
empreendedor, podendo repassar as atividades para empreiteiras ou empresa especializada 
em gestão ambiental para a sua execução. 

Também serão de responsabilidade do empreendedor as atividades de gerenciamento e 
acompanhamento dos trabalhos contratados com as empresas prestadoras de serviços, do 
cumprimento das normas e especificações técnicas, e da execução das medidas mitigadoras 
previstas. 
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XI.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

A movimentação de máquinas e equipamentos e a circulação de veículos poderão gerar ruídos 
e, consequentemente, incômodos à população do entorno do empreendimento. Portanto, se 
faz necessário realizar o monitoramento de ruído durante as obras. 

 OBJETIVOS 

O objetivo deste programa é acompanhar os níveis de ruído emitidos durante as obras do 
empreendimento, avaliando quantitativamente a sua influência / incômodo nas comunidades 
vizinhas. 

XI.6.2.1 PÚBLICO ALVO 

Comunidades que residem dentro das Áreas de Influência do empreendimento, bem como 
órgãos ambientais, o empreendedor e a empreiteira a ser contratada para a implantação do 
empreendimento. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

XI.6.3.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Conforme apresentado, durante as obras será necessário realizar o monitoramento dos níveis 
de ruído para verificar os possíveis impactos nas comunidades vizinhas. 

As ações de acompanhamento serão compostas pelo monitoramento sistemático e periódico 
dos níveis de pressão sonora ao longo dos pontos já monitorados para o presente diagnostico 
ambiental. O monitoramento deverá seguir os procedimentos descritos na NBR 10.151, sendo 
que o tempo de amostragem deverá ser o suficiente para, em cada ponto, avaliar o ruído por 
período mínimo de 5 minutos. 

Como Nível Critério de Avaliação (NCA) utiliza-se valores identificados no diagnóstico 
ambiental 

XI.6.3.2 FASE DE OPERAÇÃO 

Para a fase de operação não se faz necessário dar continuidade ao monitoramento de ruído 
para este empreendimento, uma vez que o mesmo não contará com atividades que emitirão 
níveis consideráveis de ruído. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

 NBR 10.151 – Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 
comunidade – Procedimento. 

 NBR 10.152 - Acústica - Avaliação do ruído ambiente em recintos de edificações visando o 
conforto dos usuários – Procedimento. 
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 Resolução CONAMA nº 001/90 - Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, 
critérios e diretrizes. 

 Resolução CONAMA nº 230/97 - Proíbe o uso de equipamentos que possam reduzir a 
eficácia do controle de emissão de ruídos e poluentes. 

XI.6.4.1 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Programa possui inter-relação com o Plano de Gestão Ambiental da Operação, com as 
diretrizes do Programa de Controle Ambiental das Obras, com o Programa de Comunicação 
Social e com o Programa de Educação Ambiental. 

XI.6.4.2 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

A adoção do programa é concomitante a fase de implantação do empreendimento, período de 
maior manifestação dos ruídos de obras. 

 CRONOGRAMA 

Os monitoramentos apresentados para a fase de implantação deverão ser realizados durante 
todo o período das obras, sendo trimestral durante a fase de implantação. 

 RESPONSABILIDADE 

A implantação deste Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo optar por 
contratar os especialistas necessários ou empresa terceirizada com especialização no assunto 
para a sua execução, no sentido de garantir com que todos os programas estejam de acordo 
com a legislação aplicável e atendendo às condicionantes estabelecidas no processo de 
licenciamento ambiental. 

XI.7 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

 JUStIFICATIVA 

A implantação do empreendimento Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 
contribuirá para incremento de postos de trabalho durante a implantação e operação do 
empreendimento, sobretudo na AID do empreendimento. 

Assim, o Programa de Qualificação de Mão de Obra se propõe a incentivar a contratação de 
profissionais, por meio da capacitação desse contingente de forma a qualificar a mão de obra 
frente as especificidades do empreendimento proposto. 

 OBJETIVOS 

O Programa de Qualificação da Mão de Obra Local objetiva identificar e qualificar pessoas da 
região para a contratação de mão de obra local, nas fases de implantação e operação do 
empreendimento, de forma a promover sua inserção no mercado de trabalho. 

Para atingir este objetivo, têm-se como objetivos específicos do presente programa: 
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 Potencializar a contratação de mão de obra local, tanto na fase de implantação quanto na 
fase de operação do empreendimento. 

 Realizar as atividades de seleção, formação e capacitação profissional, por meio da ampla 
divulgação das oportunidades de trabalho, treinamentos e cursos especializados aos 
diferentes grupos de fomento ao trabalho na região. 

 Garantir as mesmas oportunidades de emprego aos trabalhadores locais com elevado grau 
de qualificação, uma vez que esse tipo de profissional, em geral, é trazido das empresas 
contratadas para execução das obras. 

 Promover a capacitação ou treinamento da mão de obra visando à reinserção no mercado 
de trabalho após a desmobilização. 

 PÚBLICO ALVO 

Comunidades localizadas na área de influência direta do empreendimento e prefeituras e suas 
respectivas secretarias municipais que atuem no fomento de qualificação e gestão de vagas. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerando as perspectivas de vagas para a fase de implantação e operação, sugere-se, a 
integração deste programa a outros que estejam em andamento ou a serem realizados na 
região. 

Deve-se firmar parcerias com as prefeituras da AID, em especial, com as secretarias 
municipais que atuem no fomento de qualificação e gestão de vagas temporárias nos 
municípios. 

Na fase de implantação, estima-se que boa parte da mão de obra a ser mobilizada poderá ser 
contratada localmente. Eventualmente poderão ser necessários cursos de capacitação e 
especialização da população para atendimento às demandas específicas do empreendimento, 
garantindo, assim, a inserção da população local nos empregos gerados de maneira 
compatível ao nível de formação local. 

As atividades previstas para a fase de mobilização da mão de obra são: i) divulgação das 
vagas diretas e contratações de forma alinhada à especificação do perfil desejado, 
escolaridade exigida, e tempo previsto para duração do trabalho; ii) recrutamento de 
trabalhadores, com critérios de seleção que priorizem mão de obra local, assim como priorizem 
os trabalhadores que passaram pelos cursos de capacitação alinhados às demandas do 
empreendimento. 

Para a fase de operação, o recrutamento de trabalhadores deve seguir critérios que priorizem 
também os funcionários que trabalharam na etapa de implantação do empreendimento; 

Já as ações específicas de capacitação deverão focar em: i) planejamento de programas de 
capacitação com base na avaliação sobre disponibilidade local de mão de obra e elaboração 
de uma política de capacitação e treinamento voltada para as fases de implantação e 
operação; ii) buscar parcerias para convênios com instituições de ensino, públicas e privadas e 
entidades de capacitação na AID; iii) definir os temas a serem desenvolvidos nos cursos de 
capacitação; iv) promover a capacitação propriamente, com conteúdo específico, após seleção 
do público alvo que poderá ser obtido junto às secretarias municipais de fomento ao emprego. 
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Por fim, para a fase de desmobilização da mão de obra contratada para a fase de implantação 
do empreendimento, deverá ser considerada a seguinte ação: i) treinamentos de reciclagem 
com foco nas orientações sobre postura profissional, comportamento em entrevista de 
emprego, elaboração de currículos, entre outros temas pertinentes à recolocação. 

XI.7.4.1 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Inexistem requisitos legais para este programa. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Programa se relaciona com o Programa de Comunicação Social, Programa de Educação 
Ambiental e o Programa de Controle Ambiental das Obras. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este programa ocorre concomitante a fase de implantação se estendendo até o início das 
operações. 

 CRONOGRAMA 

O Programa de Capacitação da Mão de Obra deverá ser iniciado na fase de implantação, mas 
persiste até o início da fase de operação. 

 RESPONSABILIDADE 

A implantação deste Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo optar por 
contratar os especialistas necessários ou empresa terceirizada com especialização no assunto 
para a sua execução, no sentido de garantir com que todas as atividades previstas no 
programa estejam de acordo com a legislação aplicável e atendendo às condicionantes 
estabelecidas no processo de licenciamento ambiental. 

XI.8  PLANO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA  

O presente conteúdo se apoia integralmente no PAE – PLANO DE ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA, documento MG003, que integra o conjunto documentos Comgás e teve sua 
última versão aprovada em manifestação CETESB 405/16/IE de 24 de junho de 2016, 
integrante do processo SMA 13.823/1998. 

Trata-se, portanto, de um plano com ações consolidado pelo empreendedor e que devem ser 
integradas na operação de seus ativos, considerando possíveis revisões e adequações no 
caso de novos ativos como o empreendimento em tela. 

 JUSTIFICATIVA 

A correta implementação deste PAE deverá atender não só aos princípios e cuidados de 
gerenciamento de risco já preconizados pelo empreendedor, como também às exigências e 
recomendações dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental, fornecendo 
as orientações necessárias para a adoção de medidas, de forma imediata, para corrigir 
eventuais imprevistos no decorrer das atividades de operação. 
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 OBJETIVOS 

Estabelecer procedimentos técnicos/ administrativos a serem adotados para controle de 
situações de emergência, possibilitando ações rápidas, eficientes e ordenadas, visando 
minimizar os danos e prejuízos gerados pelos eventos ocorridos, de forma a restabelecer a 
operação, preservar as instalações, a segurança das comunidades das circunvizinhanças e a 
qualidade ambiental. 

Estabelecer também, mecanismos de articulação com os órgãos Estaduais e Municipais, 
empresas transportadoras de gás natural e com a sociedade em geral, para a adoção das 
medidas cabíveis no combate e controle de emergências. 

 APLICAÇÃO 

Este plano se aplica a toda rede de distribuição de gás natural da Comgás, onde possam 
ocorrer as seguintes situações de emergência: 

 Vazamentos de Gás Natural. 

 Incêndio/ explosão. 

 Falta de gás natural. 

 Ausência de odorante no gás. 

XI.8.3.1 REFERÊNCIAS 

São diversos os documentos de referência para o PAE, tanto procedimentos internos da 
Comgás, quanto normatizações internacionais, nacionais e acordos. 

XI.8.3.2 DOCUMENTOS INTERNOS 

 MG009 – Administração de Contingências no Abastecimento. 

 PC14.04.14 – Gestão de Continuidade de Negócios. 

 PE001 – Atendimento a Emergências. 

 PE002 – Gerenciamento de Crises. 

 PE040 – Uso da VRO - Válvula Remotamente Operada. 

• PE041 - Transferência de Odorante 

 PE044 – Gerenciamento de Simulados. 

 PG023 – Comunicação Interna e Externa. 

 PG135 – Reportabilidade de Acidentes e Incidentes. 

 PG023 - Comunicação Interna e Externa. 
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 PG263 – Acionamento apoio logístico. 

 PG265 – Comunicação Institucional. 

 PG266 – Acionamento da Ouvidoria. 

 PG267 – Atendimento médico hospitalar em emergência. 

 PG268 – Assuntos Jurídicos – Suporte legal. 

 PG269 – Acionamento de Recursos Humanos. 

XI.8.3.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 

 ASME B31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems, Capítulo V. 

 NBR12712/02 – Projeto de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível. 

 CETESB P4.261 – Risco de Acidentes de Origem Tecnológica – Método para decisão e 
termos de referência – Dez./2011. 

 NFPA 1600 – Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity 
Programs – 2.004 Edition. 

 Acordo de Interligação e Operação entre Comgás e TBG. 

 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

XI.8.4.1 ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E LIMITAÇÕES DO PAE 

Este Plano de Ação de Emergência visa estabelecer responsabilidades, procedimentos, 
recursos humanos, materiais e equipamentos necessários ao atendimento a emergências nas 
instalações de distribuição do Gás Natural, na área de concessão da Comgás, compreendida 
por 177 municípios. Atualmente existe operação em 88 municípios que estão agrupados em 
três grandes áreas, conforme descritos no Quadro XI.8.4.1-1: 

Quadro XI.8.4.1-1 – Municípios de abrangência do PAE 

Região Municípios 

RMSP 

Região Metropolitana 
de São Paulo 

São Paulo, Osasco, Barueri, Santana da de Parnaíba, Jandira, Itapevi, Guarulhos, Mogi 
das Cruzes, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, Mauá, São 
Caetano do Sul, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Itaquaquecetuba, Rio Grande da 

Serra, Franco da Rocha, Arujá, Embu e Taboão da Serra. 

Base de Emergência: CORMSP 

Vale do Paraíba 

Campos do Jordão com estruturante - GNC. 

Guararema, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, 
Lorena, Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras. 

Base de Emergência: São José dos Campos e Pindamonhangaba. 
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Interior 

Analândia com estruturante - GNC. 

Itirapina, Itatiba, Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva, Cabreúva, Sumaré, Campinas, Vinhedo, 
Valinhos, Hortolândia, Louveira, Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia, Santo Antônio da Posse, 
Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu, Estiva Gerbi, Rio Claro, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Ipeúna, 

Americana, Santa Bárbara, Limeira, Iracemápolis, Piracicaba, Campo Limpo Paulista, 
Pedreira, Amparo, Cajamar, Caieiras, Araras, Holambra, Monte Mor, Nova Odessa, 

Bragança Paulista, Aguai, Capivari, S. J. Boa Vista e Tambaú. 

Base de Emergência: Campinas, Limeira, Jundiaí. 

Baixada Santista 
Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. com estruturante - GNC 

Base de Emergência: Santos. 

XI.8.4.2 CATEGORIA DOS CHAMADOS DE EMERGÊNCIA 

As categorias de atendimento a emergências são definidas segundo a gravidade da situação, 
estrutura e recursos necessários para o controle da ocorrência. 

As situações de emergência são classificadas em 3 categorias para atendimento (tipo A, B e 
C), conforme procedimento para categorizar o chamado de emergência descrito na IT241 - 
Procedimentos das Atividades do Call Center de Emergência, Sala de Radio e Call Center de 
Emergência 

XI.8.4.3 HIPÓTESES EMERGENCIAIS 

Baseado no local da ocorrência da emergência, nas suas consequências e nas áreas do 
entorno, as hipóteses emergenciais e as ações decorrentes estão mostradas na tabela a 
seguir: 

Tabela XI.8.4.3-1 – Ações de emergência decorrentes de hipóteses emergenciais 

Local da emergência Descrição Categoria Hipótese 

Rede de 

Alta Pressão 

Vazamento devido o colapso/ ruptura total da 
tubulação 

1 H1 

Vazamentos ou danos em acessórios ou 
equipamentos da rede (juntas, flanges e outros 

equipamentos) 
2/3 H2 

Ausência de gás (falta de gás) 1/2 H4 

Incêndio, Jato de Fogo, Bola de Fogo e Explosão 1/2 H6 

Ausência de odorante 1/2 H7 

Vazamento devido a colapso da tubulação 
subaquática - Represa Billings 

1 H8 

Rede de 

Média Pressão 

 

Vazamento devido o colapso/ ruptura total da 
tubulação 

1 H1 

Vazamentos ou danos em acessórios ou 
equipamentos da rede (juntas, flanges e outros 

equipamentos) 
4 H2 

Ausência de gás (falta de gás) 1/2 H4 

Incêndio, Jato de Fogo, Bola de Fogo e Explosão 1/2 H6 

Incêndio e Explosão média proporção 3/4/5 H6 

Ausência de odorante 1/2 H7 
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Local da emergência Descrição Categoria Hipótese 

 

Rede de 

Baixa Pressão 

Vazamento devido o colapso/ ruptura total da 
tubulação 

5 H1 

Vazamentos ou danos em acessórios ou 
equipamentos da rede (juntas, flanges e outros 

equipamentos) 
5 H2 

Vazamentos em áreas internas de 

estabelecimentos comerciais e residências 
5 H3 

Ausência de gás (falta de gás) 5 H4 

Explosão de pequena proporção 1/2 H6 

Incêndio de pequena proporção 4/5 H6 

Ausência de odorante 1/2 H7 

City Gate Vazamento de odorante no City Gate 1/2/3 H5 

 

As categorias descritas na tabela acima, referem-se a Matriz de Reportabilidade descrita na 
PG135 – Reportabilidade de Acidentes e Incidentes. 

Observações: Para eventos relacionados a redução de volume do fornecimento de gás para 
determinada demanda, abastecimento mínimo para serviços essenciais e restabelecimento do 
funcionamento normal e adequado da operação do sistema de distribuição, deve ser aplicado o 
documento MG009 – Administração de Contingência de Abastecimento. 

XI.8.4.4 ORGANOGRAMA PARA CONTROLE DE EMERGÊNCIAS 

São dois os organogramas para controle de emergências na área de concessão da Comgás: 

XI.8.4.4.1 Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Figura XI.8.4.4.1-1 – Organograma para controle de emergências - RMPS 
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XI.8.4.4.2 Interior, Vale do Paraíba e Baixada Santista  

Figura XI.8.4.4.2-1 – Organograma para controle de emergências – Interior, Vale do Paraíba e Baixada 

Santista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função do porte, significância e necessidade de resposta à emergência, a estrutura pode 
ser acionada de forma total ou parcial, conforme as funções descritas. 

As atribuições desempenhadas pela Equipe de Reparo de Rede Equipe de Atendimento a 
Emergência e Equipe de Manutenção na RMSP são desempenhadas pela Equipe de 
Manutenção nas demais regiões (Vale do Paraíba, Interior e Baixada Santista).  

A relação com nomes e telefones de contato de cada um dos integrantes da estrutura de 
atendimento a emergência, está disponível na Sala de Rádio na forma de lista periódica de 
plantões. 

XI.8.4.5 ATRIBUIÇÕES 

XI.8.4.5.1 Coordenador - Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão. 

A coordenação da emergência é exercida pelo Gerente de Emergência em horário comercial 
ou pelo Gerente de Plantão fora do horário comercial. As atribuições do Coordenador são: 

 Coordenar com os órgãos públicos, as ações para o controle da emergência. 

 Fornecer detalhes da emergência à imprensa local, após as orientações da Área de 
Comunicação Institucional objetivando a veiculação de notícias fundamentadas. 

 Analisar e auxiliar nas tomadas de decisões e ações de campo juntamente com o Gerente 
Assistente de Emergência ou Engenheiro ou Técnico de Campo. 

 Reportar a emergência conforme a Matriz de Reportabilidade. 

 Assegurar a aplicação das normas de segurança. 
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 Acionar quando aplicável o gerente executivo da área responsável e/ ou o Coordenador do 
Comitê de Gerenciamento de Crises, conforme o PE002 - Gerenciamento de Crises e o 
PC14.04.14 - Gestão de Continuidade de Negócios, de acordo com a necessidade. 

 Solicitar a Sala de Rádio a comunicação com os Órgãos Externos, tais como: Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiros ou Empresas Privadas responsáveis pelas utilidades subterrâneas 
afetadas por vazamentos na rede da Comgás, sempre que necessário. 

 Solicitar ou acionar internamente os contatos para fazer a comunicação. 

 Solicitar e participar das revisões e atualizações do PAE. 

 Participar dos simulados programados e das avaliações. 

 Garantir os recursos necessários para os atendimentos de emergência. 

XI.8.4.5.2 Área de Apoio - Sala de Rádio 

São atribuições dos operadores da Sala de Rádio: 

 Realizar a comunicação entre os componentes da estrutura organizacional no atendimento 
a emergência. 

 Acionar os integrantes das Equipes de Atendimento a Emergências e Coordenador da 
Emergência, informando as características da emergência, quando solicitado pelo Técnico 
ou Gerente Assistente de Campo. 

 Levantar o cadastro da rede afetada. 

 Acionar Órgãos Externos, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CETESB, etc., quando 
solicitado pelo Coordenador (Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão) ou pelos 
Gerentes Assistentes ou Técnicos de Campo. 

 Elaborar boletins internos informativos e relatórios. 

 Solicitar apoio ao CET ou órgãos competentes, para a interdição ou desvio de tráfego. 

OBS.: Acionar simultaneamente as equipes de Primeiro Atendimento à Emergências Reparo 
de Rede, Manutenção e Inspeção, para os incidentes na Rede de Distribuição de Gás Natural 
da Comgás. 

XI.8.4.5.3 Sala de Controle 

É função da sala de controle: 

 Monitoramento remoto dos City Gates, ERPs, ERDs e dos principais clientes, permitindo 
adoção de ações rápidas no caso de detecção de qualquer falha ou anormalidade no 
sistema. 

 Fazer interação com a Petrobrás (CNCO) e transportadores (TBG e Transpetro). 
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XI.8.4.5.4 Equipe de Assessoramento 

São exercidas por diversas áreas para prestar assessoramento para controle da situação 
apresentada em suas áreas de atuação. A Equipe de Assessoramento é composta pelas áreas 
de Serviços Gerais, Administração de Frotas, Recursos Humanos, Assuntos Regulatórios e 
Institucionais, Comunicação, Assuntos Jurídicos e Suporte Legal, SSMQ - Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente, Segurança Patrimonial, Integridade de Ativos e Marketing.  

As suas atribuições estão descritas a seguir: 

 Serviços Gerais e Administração de Frota 

 Exercido inicialmente pelo Gerente Assistente e se necessário pelo Gerente. 

 Promover recursos suplementares às áreas operacionais. 

 Recursos Humanos 

 Promover recursos suplementares e apoio às áreas operacionais. 

 Assuntos Regulatórios e Institucionais 

 Exercido pelos Gerentes de Assuntos Regulatórios e Institucional da Comgás. 

 Reportar aos órgãos competentes como ARSESP, Governos, Prefeituras, Sindicatos, e/ ou 
outros Órgãos públicos a situação e as ações envolvendo a ocorrência. 

 Comunicação 

 Exercido pelo Assessor de Imprensa. 

 Dar suporte as equipes de atendimento em questões de comunicação. 

 Intermediar o contato entre a Comgás e os órgãos de comunicação nos assuntos referentes 
ao atendimento a emergência. 

 Assuntos Jurídicos e Suporte Legal 

 Dar suporte as equipes em questões de jurídicas. 

 SSM - Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 Exercido pelo Gerente Assistente e pelo Engenheiro de Segurança e se necessário pelo 
Gerente. 

 Assessorar as áreas envolvidas na emergência nos assuntos relacionados a Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente. 
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 Segurança Pessoal, Patrimonial e Prevenção de Perdas 

 Promover apoio a Coordenação do PAE na ocorrência de eventos que impliquem na ação 
dos órgãos de segurança pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipais, etc.), 
visando a administração das relações entre as partes. 

 Integridade de Ativos 

 Cadastro Técnico - Atualizar e disponibilizar plantas e documentos da rede de distribuição 
de Gás Natural da Comgás para consulta nas situações de emergência. 

 Marketing 

 Dar suporte as equipes em questões de marketing. 

XI.8.4.5.5 Gerentes Assistentes e Técnicos de Campo 

São exercidas pelos Gerentes Assistentes e Técnicos da Equipe de Reparo de Rede e da 
Equipe de Primeiro Atendimento na RMSP ou pelos Gerentes Assistentes e Técnicos da 
Equipe de Manutenção nas demais regiões.  

 Comunicar ao Coordenador (Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão) as situações 
de emergência. 

 Solicitar à Sala de Rádio, ou acionar os integrantes das Equipes de Atendimento às 
Emergências: Primeiro Atendimento às Emergências, Reparo de Rede, Manutenção e 
Inspeção. 

 Coordenar os recursos operacionais, humanos e materiais, disponíveis para o rápido 
controle da situação. 

 Planejar as medidas a serem adotadas durante a emergência, visando minimizar as 
consequências da ocorrência. 

 Informar ao Coordenador (Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão) a necessidade 
de acionamento do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil ou outros órgãos. 

 Solicitar ao Coordenador (Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão) recursos 
adicionais necessários. 

 Manter o Coordenador (Gerente de Emergência ou Gerente de Plantão) informado do 
andamento dos trabalhos. 

XI.8.4.5.6 Equipe de Primeiro Atendimento a Emergências 

São atribuições dos Gasistas de Primeiro Atendimento em consumidores residenciais, 
comerciais, industriais e na rede: 

 Identificar/ confirmar o local da emergência. 

 Classificar o tipo de emergência. 
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 Sinalizar e isolar a área do vazamento/ emergência. 

 Localizar a rede. 

 Comunicar aos Gerentes Assistentes/ Técnicos de Campo, através da Sala de Rádio, as 
características da emergência e necessidade de recursos adicionais para o controle. 

 Adotar os primeiros procedimentos emergenciais no local da ocorrência. 

 Informar aos Gerentes Assistentes/ Técnicos de Campo a necessidade da interrupção do 
gás. 

 Monitorar o limite de explosividade durante todo o atendimento e manter rígida vigilância 
para controlar qualquer fonte de ignição e a permanência de pessoas não autorizadas. 

 Assegurar a aplicação das normas de segurança e procedimentos operacionais. 

XI.8.4.5.7 Equipe de Reparos de Rede/ Manutenção 

São atribuições exercidas pelos Gasistas de Reparo de Rede e pelos Gasistas de Manutenção 
de Rede: 

 Deslocar os equipamentos e materiais de reparo de emergência. 

 Monitorar o limite de explosividade durante todo atendimento e manter rígida vigilância para 
controlar qualquer fonte de ignição e a permanência de pessoas não autorizadas. 

 Manter o Gerente Assistente ou Técnico de Campo informado sobre as ações e situações 
de campo. 

 Executar reparos e outros serviços necessários ao controle da situação de emergência e à 
pronta normalização das condições operacionais. 

XI.8.4.6 ROTINAS PARA DESENCADEAMENTO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA 

XI.8.4.6.1 Fluxo de Acionamento 

O desencadeamento das ações emergenciais será iniciado a partir da comunicação de 
ocorrência de qualquer evento anormal, conforme representado na Figura XI.8.4.6.1-1: 
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Figura XI.8.4.6.1-1 – Fluxo de acionamento das ações emergenciais 
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XI.8.4.7 RECURSOS DISPONÍVEIS 

Os recursos e as instalações disponíveis para situações emergenciais são mobilizados 
conforme o porte da emergência, relacionados a seguir: 

XI.8.4.7.1 Bases de Emergência  

A Comgás possui Bases de Emergências onde estão alocados os recursos materiais e 
humanos para o atendimento das emergências, abaixo são destacadas as bases relacionadas 
ao empreendimento em questão: 

 RMSP 

 Base de Operações - CORMSP (incluindo Call Centre de Emergência e Sala de Rádio). 

Na RMSP existem viaturas para o primeiro atendimento a emergência e reparo em rede que 
são dotadas de equipamentos e materiais necessários para o atendimento. Em casos de 
reparo de rede em carga, possui a equipe do HOT TAP que está localizado na CORMSP. 

Na Base de Emergência de São Paulo (CORMSP – Brás), além das equipes e materiais para 
atendimento à emergência, funcionam todos os controles de cadastros digitalizados das redes 
de distribuição de gás. Também estão disponíveis as seguintes instalações de apoio:  

A. SALA DE EMERGÊNCIA 

É uma sala com os recursos materiais e equipamentos necessários, para que os empregados 
envolvidos no atendimento da emergência possam planejar e gerir as ações adequadas para o 
controle das ocorrências. 

B. SALA DE RÁDIO 

É onde estão alocados os Operadores da Sala de Rádio que fazem o elo de ligação entre a 
Comgás e os seus Gerentes Assistentes, Técnicos de Campo, Gasistas e demais áreas da 
companhia. A comunicação é realizada através de rádio (sistema Nextel), telefone fixo e 
celular. 

C.  SALA DE CONTROLE DA REDE 

É o Centro de Operações da Comgás, onde é possível para fazer o controle e o monitoramento 
remoto dos City Gates e dos principais clientes, permitindo adoção de ações rápidas no caso 
de detecção de qualquer falha ou anormalidade no sistema. Está localizada próximo à portaria 
principal. A relação dos telefones da Sala de Rádio, Sala de Controle da Rede e Sala de 
Emergência estão disponíveis na Escala de Plantão BIP, atualizada e disponibilizada pela Sala 
de Rádio periodicamente. 

 Baixada Santista 

 Base de Operações de Santos 

XI.8.4.7.2 Recursos Humanos 

A Comgás dispõe de Equipes para Atendimento às Emergências composta de Gasistas de 
Primeiro Atendimento, Gasistas de Manutenção de Redes e Válvulas e Estações, Operadores 
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de Sala de Rádio e Gerentes Assistentes e Técnicos de Campo, treinados nos procedimentos 
de Atendimento a Emergência. A Tabela XI.8.4.7.2-1 destaca as equipes da RMSP e Baixada 
Santista. 

Tabela XI.8.4.7.2-1 – Equipes de atendimento às emergências 

Equipe de Emergência Comgás 

Região Equipe Função Período Qtdade. 

RMSP 

Call Center e 
Sala de Rádio 

Analista de Comunicação Horário Adm. 1 

Técnico Administrativo Horário Adm. 1 

Operador de Call Center Emergência 
Manhã 5 

Tarde 2 

Operador de Comunicação Emergência 

Manhã 8 

Tarde 10 

Noite 4 

Primeiro 
Atendimento 

Gerente Assistente Horário Adm. 1 

Engenheiro Horário Adm. 2 

Técnico Horário Adm. 4 

Gasista Comgás 

Manhã 36 

Tarde 22 

Noite 4 

Reparo de Rede 

Gerente Assistente Horário Adm. 1 

Engenheiro Horário Adm. 1 

Técnico Horário Adm. 5 

Gasista Comgás 

Manhã 13 

Tarde 10 

Noite 8 

Manutenção 

Gerente Assistente Horário Adm. 1 

Engenheiro Horário Adm. 1 

Técnico Horário Adm. 2 

Técnico Operacional Horário Adm. 7 

Gasista Comgás 

Manhã 4 

Tarde 4 

Noite 2 

Baixada Santista 
Manutenção e 

Assistência 
Técnica 

Engenheiro Horário Adm. 1 

Técnico 

Gasista Comgás 

Horário Adm. 2 

Manhã 5 

Tarde 5 

Noite 3 
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XI.8.4.7.3 Comunicação 

 Para efeito do Plano de Atendimento a Emergência, considera-se comunicação todo e 
qualquer meio de contato entre os empregados da Comgás e da empresa com agentes 
externos.  

 A comunicação entre as diversas áreas da Comgás pode ser realizada através de telefone 
celular, Nextel, telefone de emergência 08000 110 197. 

 O City Gate, ERPs, ERDs e principais clientes possuem um sistema de monitoramento que 
possibilita a Sala de Controle realizar o monitoramento remoto da mesma através de 
Satélite e/ ou GPRS, que detecta instantaneamente o momento de uma variação dos 
parâmetros de operação no sistema. 

 Todos os telefones relacionados ao atendimento emergencial estão disponíveis na Sala de 
Rádio. 

Caso seja necessário, o Coordenador acionará a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CET, 
CETESB e outros, através da Sala de Rádio e/ou Institucional da Comgás. 

A comunicação com a CETESB é realizada pela área de Licenças e Autorizações da Comgás, 
nas seguintes situações: 

 Quando houver a presença no local de mídia, imprensa e/ou Bombeiros. 

 Incidentes em redes de alta pressão  

 Explosões. 

XI.8.4.8 ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA 

Uma emergência só é considerada encerrada quando a situação se encontra normalizada, e 
não há mais risco as pessoas, as propriedades, meio ambiente e imagem da companhia.  

Após o encerramento da Emergência recomenda-se que sejam efetuadas reuniões para 
avaliação dos procedimentos de atendimento e tempos de respostas, para que sejam iniciadas 
as ações para a eliminação e minimização de eventuais danos econômicos, sociais e 
ambientais, decorrentes do processo de atendimento à emergência. 

Os atendimentos são registrados em Notas de Serviços de Emergências (vazamentos internos 
e vazamentos na rede). Esses registros estão em sistema rastreável (SAP) onde permite que 
seja efetuada a análise de dados e informações sobre as ocorrências. 

XI.8.4.9 IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

Durante a fase de implantação deste Plano, serão adotadas as seguintes medidas: 

 Divulgação do Plano à força de trabalho da Comgás. 

 Divulgação do Plano aos órgãos externos, ARSESP, CETESB, Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil entre outros através da área de Assuntos Regulatórios e Institucionais. 
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A revisão deste Plano deverá ser realizada sempre que: 

 Ocorrerem ampliações ou alterações das características originais de projeto, para a 
pressão e vazão, da rede de distribuição e for constatado, através dos Estudos de Análise 
de Riscos, que os procedimentos de emergência se tornaram ineficazes ou as exigências 
técnicas da ARSESP e CETESB não estão sendo atendidas. 

 Os relatórios de avaliação de simulados ou de atendimento a emergências indicarem a 
necessidade de alterações e/ou melhorias no corpo de qualquer um dos procedimentos. 

 Recomenda-se que uma vez a cada dois anos, a partir da data da última revisão. 

Conforme descrito em “Atribuições”, cabe ao Gerente Assistente da Emergência iniciar o 
processo de revisão, sempre que um dos fatores acima for constatado. 

XI.8.4.10 PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DE CUBATÃO 

A Comgás participa do Plano de Auxílio Mútuo - PAM de Cubatão, que têm o objetivo de 
estabelecer diretrizes básicas para coordenação, planejamento e atuação das entidades 
participantes do PAM, em situações de emergências, envolvendo incêndios, vazamentos de 
substâncias tóxicas ou qualquer outro evento, que possa acarretar danos à pessoa, patrimônio 
e ao meio ambiente, em áreas internas e externas às empresas filiadas ao PAM, situadas ou 
não no Polo Industrial de Cubatão. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

O documento listado a seguir deverá ser atendido neste PAE. 

 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 
P.4.261 Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos. São 
Paulo, 2003. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Plano se relaciona com o Estudo de Análise de Riscos e o Programa de Gerenciamento 
de Riscos. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este PAE ocorre durante a operação do empreendimento. 

 CRONOGRAMA 

Este Plano deverá perdurar durante toda a operação do duto. 

 RESPONSABILIDADES 

A implantação deste Plano é de responsabilidade do empreendedor. 
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XI.9  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

As recomendações e medidas resultantes do Estudo de Análise de Riscos – EAR para a 
redução das frequências e consequências de eventuais acidentes devem ser consideradas 
como partes integrantes do processo de gerenciamento de riscos. Entretanto, 
independentemente da adoção dessas medidas, qualquer instalação que envolva atividades 
com substâncias perigosas deve ser operada e mantida, ao longo de sua vida útil, dentro de 
padrões considerados toleráveis, razão pela qual um Programa de Gerenciamento de Riscos - 
PGR deve ser implementado e considerado em suas atividades, rotineiras ou não. 

Embora as ações previstas no PGR devam contemplar todas as operações e equipamentos, o 
Programa deve considerar os aspectos críticos identificados no EAR, de forma que sejam 
priorizadas as ações de gerenciamento dos riscos, a partir de critérios estabelecidos com base 
nos cenários acidentais de maior relevância. 

 OBJETIVOS 

Este documento tem por finalidade apresentar um conjunto de diretrizes e orientações a serem 
seguidas pelo empreendedor para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - 
PGR, para a fase de operação do gasoduto, visando uma sistemática voltada ao 
estabelecimento de requisitos contendo orientações gerais de gestão, com vistas à prevenção 
de acidentes. 

 METAS 

Suas principais metas são o gerenciamento dos riscos, a prevenção de situações que possam 
gerar passivos ambientais, o cumprimento da legislação, a preservação da vida humana e a 
manutenção da integridade física das instalações. 

A correta aplicação das diretrizes e orientações do Sistema de Gestão Integrada - SGI da 
Comgás deverá possibilitar não só o atendimento aos princípios e cuidados de prevenção, 
mitigação e gestão de riscos já preconizados e executados pela Companhia, como também às 
exigências e recomendações dos órgãos ambientais exarados nas Licenças Prévia e de 
Instalação. 

 PÚBLICO ALVO 

O Programa de Gerenciamento de Riscos tem como público-alvo: 

 A comunidade da área de influência do projeto. 

 A força de trabalho própria e terceira envolvida nas obras de implantação do projeto. 

 A força de trabalho envolvida na operação do gasoduto. 

 O empreendedor. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As recomendações e medidas resultantes do Estudo de Análise de Riscos para a redução das 
frequências e consequências de eventuais acidentes devem ser consideradas como parte 
integrante do processo de gerenciamento de riscos. 

Entretanto, independentemente da adoção dessas medidas, o empreendimento deverá ser 
operado e mantido, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões considerados toleráveis, razão 
pela qual um Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR deve ser implementado e considerado 
em suas atividades, rotineiras ou não. 

Embora as ações previstas devam contemplar todas as operações e equipamentos, o 
Programa deve considerar os aspectos críticos identificados no Estudo de Análise de Riscos, 
de forma que sejam priorizadas as ações de gerenciamento dos riscos, a partir de critérios 
estabelecidos com base nos cenários acidentais de maior relevância. 

Todos os itens constantes do PGR devem ser claramente definidos e documentados, 
aplicando-se tanto aos procedimentos e funcionários da empresa, quanto aos terceiros 
(empreiteiras e demais prestadores de serviços) que desenvolvam atividades nas instalações 
envolvidas. 

Toda a documentação de registro das atividades realizadas no PGR como, por exemplo, 
resultados de auditorias, serviços de manutenção e treinamentos, devem estar disponíveis 
para verificação sempre que necessária pelos órgãos responsáveis, razão pela qual devem ser 
mantidas em arquivo por um período mínimo de seis anos. 

XI.9.5.1 ATIVIDADES CONTEMPLADAS 

Considerando que o objetivo do PGR é prover uma sistemática voltada para o estabelecimento 
de requisitos contendo orientações gerais de gestão, com vista à prevenção de acidentes, 
serão contempladas as seguintes atividades: 

 Informações de Segurança das Atividades: As informações de segurança são fundamentais 
no gerenciamento de riscos de instalações que movimentam produtos perigosos, motivo 
pelo qual o PGR deverá abordar a existência de informações e documentos atualizados e 
detalhados sobre as substâncias químicas envolvidas e tecnologia / equipamentos 
associados às operações, de modo a possibilitar o desenvolvimento de procedimentos 
operacionais precisos, assegurar o treinamento adequado e subsidiar a revisão dos riscos, 
garantindo uma ação correta do ponto de vista de operação, ambiental e de segurança. 

 Revisão dos Riscos das Atividades: O Estudo de Análise de Riscos é implementado 
durante o projeto inicial de uma instalação e deve ser revisado periodicamente, visando a 
identificação de novas situações de risco que possibilitem o aperfeiçoamento das 
operações realizadas, de modo a manter as instalações operando de acordo com os 
padrões de segurança requeridos. A periodicidade para a revisão do EAR deverá ser 
definida no PGR, a partir de critérios claramente estabelecidos conforme riscos inerentes às 
diferentes operações. 

 Gerenciamento de Modificações: Como todas as instalações industriais, um gasoduto 
estará permanentemente sujeito a modificações com o objetivo de otimizar as operações, 
melhorar a segurança, incorporar novas tecnologias e maximizar a eficiência de suas 
atividades. Assim, deverá ser estabelecido um sistema gerencial apropriado para assegurar 
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que os riscos decorrentes dessas alterações possam ser adequadamente identificados, 
avaliados e gerenciados previamente à sua implementação. Dessa forma, o PGR deverá 
estabelecer e implementar um sistema de gerenciamento compreendendo procedimentos 
específicos para a administração de modificações na tecnologia e nas instalações. 

 Manutenção e Garantia da Integridade de Sistemas Críticos: Os sistemas considerados 
críticos devem ser projetados, construídos e instalados no sentido de minimizar os riscos às 
pessoas e ao meio ambiente. Para tanto, o PGR deverá prever um programa de 
manutenção e garantia da integridade desses sistemas, com o objetivo de garantir o correto 
funcionamento dos mesmos, por intermédio de mecanismos de manutenção preditiva, 
preventiva e corretiva. Assim, todos os sistemas nos quais operações inadequadas ou 
falhas possam contribuir ou causar condições ambientais ou operacionais inaceitáveis ou 
perigosas deverão ser considerados críticos. Esse programa deve incluir o gerenciamento e 
o controle de todas as inspeções e o acompanhamento das atividades associadas com os 
sistemas críticos para a operação, segurança e controle ambiental. Essas operações se 
iniciam com um programa de garantia da qualidade e terminam com um programa de 
inspeção física que trata da integridade mecânica e funcional. 

 Procedimentos Operacionais: Todas as atividades realizadas devem estar previstas em 
procedimentos claramente Estabelecidos. Os procedimentos operacionais deverão ser 
revisados periodicamente, de modo que representem as práticas operacionais atualizadas, 
incluindo as mudanças de processo, tecnologia e instalações. O PGR deverá estabelecer 
claramente a frequência de revisão, considerando os riscos associados às atividades em 
análise. 

 Capacitação de Recursos Humanos: O PGR deverá prever um programa de treinamento 
para todas as pessoas responsáveis pelas operações realizadas no gasoduto, de acordo 
com suas diferentes funções e atribuições. Os treinamentos deverão abordar os 
procedimentos operacionais, incluindo eventuais modificações ocorridas nas instalações e 
na tecnologia das atividades. 

 Investigação de Incidentes: Todo e qualquer incidente nas atividades ou desvio operacional 
que resulte ou possa resultar em ocorrências de maior gravidade, envolvendo lesões 
pessoais ou impactos ambientais, deverão ser investigados. Assim, o PGR deverá 
apresentar diretrizes e critérios para a realização dessas investigações, as quais deverão 
ser devidamente analisadas, avaliadas e documentadas. Todas as recomendações 
resultantes do processo de investigação deverão ser implementadas e divulgadas na 
empresa, de modo que situações futuras e similares sejam evitadas. 

 Plano de Ação de Emergência – PAE: Independentemente das ações preventivas previstas 
no PGR, deverá ser elaborado um Plano de Ação de Emergência – PAE que é considerado 
parte integrante do processo de gerenciamento de riscos. O PAE deverá se basear nos 
resultados obtidos no Estudo de Análise e Avaliação de Riscos e na legislação vigente, 
conforme apresentado adiante em plano específico. 

 Auditorias: Os itens que compõem o PGR deverão ser periodicamente auditados, com o 
objetivo de verificar a conformidade e efetividade dos procedimentos previstos. As 
auditorias poderão ser realizadas por equipes internas da empresa ou mesmo por auditores 
independentes, de acordo com o estabelecido no PGR, e o Programa deverá prever a 
periodicidade para a realização das auditorias, de acordo com a periculosidade e 
complexidade das atividades e dos riscos delas decorrentes, não devendo, no entanto, ser 
superior a três anos. Todos os trabalhos decorrentes das auditorias realizadas nas 
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instalações e atividades correlatas deverão ser devidamente documentados, bem como os 
relatórios decorrentes da implementação das ações sugeridas nesse processo. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Não há exigências legais específicas para a implantação destes Planos. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Como já destacado, o PGR tem uma inter-relação direta com as diretrizes do Plano de Ação a 
Emergência, bem como o Programa de Comunicação Social e o Sistema de Gestão Integrado 
da Companhia. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

O PGR ora apresentado se aplica às fases de implantação e operação do projeto. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

A implementação do Programa terá início com as obras de implantação do projeto, quando 
serão geridos os riscos inerentes a etapa de construção e durante toda vida útil do projeto, 
quando serão considerados os riscos inerentes a operação do projeto. 

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Durante as obras, a responsabilidade pela implementação do Programa cabe à empreiteira. 
Durante a operação, o PGR deverá ser implementado pelo empreendedor, com base no 
Estudo de Análise de Risco elaborado para o projeto. 

XI.10  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E 
SEDIMENTO DO RESERVATÓRIO RIO DAS PEDRAS 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A instalação e operação do empreendimento poderão implicar em alterações na qualidade da 
água superficial e sedimento do Reservatório Rio das Pedras decorrentes, principalmente, do 
assentamento do duto sob o leito da Represa. 

Além dos procedimentos normalmente utilizados para se evitar a contaminação das águas 
superficiais devem ser realizados estudos visando o monitoramento da qualidade das águas e 
sedimento do Reservatório Rio das Pedras, de modo a averiguar possíveis danos que 
possibilitarão a adição de medidas corretivas. 

 OBJETIVOS 

Este programa tem como principal objetivo o acompanhamento da qualidade da água e do 
sedimento no Reservatório Rio das Pedras, de modo a avaliar eventuais alterações nas 
condições de sua qualidade, em decorrência da implantação e operação do projeto. 

 METAS 

As metas deste Programa são: 
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 Identificar eventuais alterações na qualidade das águas e do sedimento do Reservatório 
Rio das Pedras, com base na legislação aplicável, em decorrência da implantação e 
operação do empreendimento. 

 Aplicar as medidas corretivas cabíveis para 100% das eventuais alterações identificadas na 
qualidade das águas e no sedimento. 

 PÚBLICO ALVO 

O público alvo deste programa consiste no empreendedor, nas empresas contratadas para 
execução das análises ambientais requeridas e no órgão ambiental competente. 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais e sedimento englobará a coleta de 
amostras de água e sedimento em pontos pré-determinados, seguida de análises laboratoriais 
e elaboração de relatórios periódicos de consolidação e análise dos dados. 

As técnicas de amostragem, preservação e análise dos parâmetros deverão ser realizadas de 
acordo com as normas ambientais vigentes, dentre as quais se destaca a NBR n° 9.898/87 - 
Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores e a 
metodologia estabelecida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 
(1987). 

As amostras de sedimento serão coletadas com o auxílio de draga do tipo Van Veen. 

As coletas deverão ser realizadas por técnicos habilitados na função e analisadas em 
laboratórios especializados e devidamente certificados e acreditados. 

As análises de água deverão seguir os parâmetros assim como seus limites em relação a 
Resolução CONAMA nº 357/05 que trata da qualidade da água, bem como o Decreto Estadual 
8468/76 enquanto as análises de sedimento deverão seguir a Resolução CONAMA nº 344/04 
para águas doces. 

Os resultados das análises laboratoriais de água e sedimento deverão estar consubstanciados 
em laudos específicos, por campanha e pontos de amostragem, incluindo: 

 Identificação do ponto amostrado. 

 Indicação dos resultados por parâmetro estabelecido. 

 Indicação do limite de detecção do método utilizado, que não deverá ser superior ao limite 
estabelecido. 

 Indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, classe 
2, no caso de laudos para os resultados das análises de água superficial. 

 Indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela resolução CONAMA nº 344/04, no caso 
de laudos para os resultados das análises de sedimento. 

 Indicação dos parâmetros cujos resultados estão não conformes com a legislação acima 
referida. 
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 Assinatura do responsável pelo trabalho realizado, com emissão de ART. 

O laboratório deverá ser certificado pelo INMETRO e o profissional responsável deve possuir 
CRQ. 

Deverão ser considerados, pontos próximos ao traçado do duto, os quais serão definidos no 
PBA. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

O presente Programa está embasado no atendimento aos seguintes requisitos legais: 

 Lei nº 6.938/81: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo 
de formulação e aplicação. 

 Lei nº 9.433/97: Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fins e 
mecanismo de formulação e aplicação. 

 Resolução CONAMA nº 357/05: Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 
ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. 

 Decreto Estadual 8468/76: Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

 Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 91/08: Dispõe sobre procedimentos 
gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

 Resolução CONAMA nº 344/04: Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 
mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e 
dá outras providências. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este programa tem interface principalmente com o Plano de Gestão Ambiental da Operação, o 
Programa de Comunicação Social, de Educação Ambiental e o Programa de Monitoramento da 
Fauna Terrestre e Aquática. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este Programa será realizado durante a fase de implantação do projeto. 

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá 
designar um profissional para atuar na coordenação dos monitoramentos propostos. 
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XI.11  PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A atividade de supressão de vegetação nativa é uma das principais geradoras de impactos 
para a fauna e flora na fase de implantação do empreendimento. Entre os principais impactos 
identificados e já detalhados no capítulo de Avaliação de Impactos Ambientais, que deverão 
ser mitigados pelas atividades descritas no presente Programa, constam os seguintes: perda 
de cobertura vegetal, perda de indivíduos da fauna terrestre, perda de hábitat para a fauna e 
interferência em áreas protegidas. Para tanto, esse Programa foi subdividido em três 
Subprogramas, a saber: i) Acompanhamento da Supressão da Vegetação; ii) Aproveitamento e 
Destinação da Biomassa; iii) Resgate da Fauna. 

O acompanhamento da supressão de vegetação visa à condução adequada da atividade de 
supressão, por meio do acompanhamento e orientação das atividades relacionadas, evitando 
qualquer interferência fora da ADA, e por meio do direcionamento da supressão, de forma a 
facilitar o desenvolvimento das atividades de resgate. Já o aproveitamento e destinação da 
biomassa têm por objetivo o máximo aproveitamento do material vegetal gerado com a 
supressão, reduzindo-se a necessidade de descarte em aterros. 

Por fim, o resgate de fauna tem como objetivo evitar a mortalidade e o ferimento de indivíduos 
da fauna silvestre durante a supressão de vegetação, além de garantir, em outros casos, o 
afugentamento e/ou realocação adequados, visto que durante a atividade de supressão de 
vegetação a fauna local estará vulnerável a impactos diretos e sofrerá intervenções em seu 
ambiente natural, sendo obrigada a se deslocar ou fugir para garantir sua sobrevivência. No 
entanto, nem todas as espécies possuem capacidade de deslocamento rápido e por longas 
distâncias, sendo necessário um acompanhamento adequado com resgate e/ou manejo e 
realocação, como no caso de anfíbios e eventuais répteis, ninhos com ovos e/ou filhotes de 
aves e pequenos mamíferos terrestres. 

Desta forma o presente Programa se justifica para orientar ações mitigadoras dos impactos 
citados ou controlar seus efeitos sobre as comunidades bióticas estabelecidas nas áreas de 
influência do Reforço Estrutural de Suprimentos de Gás da Baixada Santista e aspectos 
ambientais envolvidos. 

 OBJETIVOS 

O principal objetivo desse Programa é acompanhar e orientar as atividades relacionadas à 
supressão da vegetação em relação à execução do corte de maneira adequada e segura, 
evitando qualquer interferência fora da ADA; ao direcionamento da supressão, de forma a 
facilitar o desenvolvimento das atividades de resgate de fauna; e à correta triagem do material 
vegetal gerado, visando mitigar e/ou controlar os impactos diretos e indiretos da atividade e 
seus efeitos sobre os componentes ambientais envolvidos na atividade. Para tanto seguem 
abaixo os objetivos específicos: 

 Orientar a atividade de supressão para que não haja interferências em áreas não 
autorizadas. 

 Minimizar a geração de resíduos vegetais e direcionar adequadamente esses resíduos. 
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 Orientar sobre o direcionamento da supressão, de forma a propiciar o afugentamento da 
fauna para remanescentes florestais vizinhos e facilitar o desenvolvimento das atividades 
de resgate de fauna e realocação dos indivíduos em local já pré-estabelecido. 

 Afugentar, resgatar e realocar indivíduos da herpetofauna, avifauna e mastofauna durante a 
supressão de vegetação. 

 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa de Controle de Supressão de Vegetação são os órgãos 
licenciadores, a Comgás e as empreiteiras contratadas para a implantação do 
empreendimento, as comunidades locais interessadas e a sociedade em geral. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

XI.11.4.1 SUBPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

Antes do início das atividades de supressão a área a ser suprimida deverá ser fisicamente 
delimitada, respeitando-se a autorização concedida pelo processo de licenciamento. O local de 
armazenamento temporário de material vegetal e os acessos utilizados para o transporte de 
equipamentos e madeira também devem ser definidos e delimitados antes do início das 
atividades, sendo internos à área de intervenção. A direção e o sentido das atividades de corte 
deverão ser pré-definidos, considerando-se, além do direcionamento da queda das árvores, o 
afugentamento da fauna. 

Assim que estas ações forem concluídas, a supressão da vegetação propriamente dita poderá 
ter início. Espécies herbáceas, arbustivas e lianas deverão ser as primeiras desbastadas, o que 
poderá ser realizado manualmente; o corte dos indivíduos arbóreos, que também poderá ser 
realizado manualmente, ocorrerá posteriormente. Cada indivíduo lenhoso suprimido deverá ser 
desgalhado e seu caule traçado em toras, de modo a separarem-se os materiais lenhosos dos 
não lenhosos, que serão empilhados e removidos para o local de armazenamento 
estabelecido. 

Durante toda a atividade de supressão e remoção do material vegetal os limites da área de 
intervenção deverão ser respeitados, assim como a direção e o sentido da supressão. A queda 
dos indivíduos arbóreos deverá ser direcionada de modo a não interferir em áreas externas à 
de intervenção, e de modo seguro. O afugentamento e resgate de indivíduos da fauna que 
possam estar presentes no momento da supressão deverão ocorrer conforme as 
recomendações do Subprograma de Resgate de Fauna. 

Todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios deverão ser utilizados pela 
equipe executora das atividades, assim como pela equipe responsável pelo seu 
acompanhamento. O tempo de exposição do solo deve ser reduzido ao mínimo possível, de 
modo a evitar processos erosivos. 

XI.11.4.2 SUBPROGRAMA DE APROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO DA BIOMASSA 

Conforme exposto no Subprograma de Acompanhamento da Supressão da Vegetação, 
anteriormente ao início das atividades de supressão deverá ser definida uma área para 
armazenamento temporário do material vegetal suprimido, sendo esta interna à área de 
intervenção e protegida da umidade. Poderão ser selecionados indivíduos para aproveitamento 
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nas próprias atividades da implantação, como mourões da cerca delimitadora da área de 
intervenção. 

Após o início das atividades, a madeira deverá ser traçada conforme seu fim, e posteriormente 
empilhada e armazenada, de modo a permanecer preservada até o momento de sua 
destinação, sem que qualquer material permaneça no terreno suprimido. Cada indivíduo 
lenhoso deverá ser desgalhado e seu caule traçado em toras, de modo a separarem-se os 
materiais lenhosos dos não lenhosos. Deve-se priorizar a utilização do material nas próprias 
obras do empreendimento, reduzindo-se a necessidade de transporte para outras áreas. O 
material não aproveitável poderá ser picado e armazenado em big-bags para posterior 
utilização em viveiros, compostagens ou até mesmo em áreas de enriquecimento. Ainda, a 
camada superior do solo removida e não utilizada poderá ser aproveitada na recuperação de 
áreas degradadas. A destinação de material para queima ou para disposição em aterro deve 
ser evitada, minimizando-se a emissão de gás carbônico para a atmosfera. 

O transporte de material por vias públicas, caso isto ocorra, deverá ser legalmente autorizado. 
O transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa devem ser 
obrigatoriamente licenciados com emissão do Documento de Origem Florestal (DOF). 

XI.11.4.3 SUBPROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA 

XI.11.4.3.1 Apresentação e Justificativa 

A supressão de vegetação em fragmentos de Floresta Ombrófila Densa é uma das 
interferências potenciais do empreendimento sobre a comunidade de fauna, com consequente 
perda de habitat, além do afugentamento e aumento de acidentes causados pela 
movimentação de máquinas, veículos e pessoas, e o aumento do risco da pressão quanto à 
caça. 

Durante as atividades de supressão de vegetação, muitos animais conseguem fugir 
espontaneamente e encontrar áreas adjacentes para se abrigar. Porém, outras espécies de 
locomoção mais lenta (geralmente répteis e anfíbios) e hábitos específicos podem não 
conseguir se deslocar sozinhos, ou apresentar como modo de defesa se entocar ou se 
enterrar. Os impactos sobre a biota são variáveis, apresentando magnitudes diferenciadas para 
cada grupo animal. 

Sendo assim, há é necessário adotar procedimentos de afugentamento, resgate e soltura 
desses animais, quando necessário, de modo a reduzir e mitigar o impacto causado pela 
supressão da vegetação para a implantação do Sistema de Distribuição de Gás Natural – 
SDGN Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo. 

XI.11.4.3.2 Objetivos, Metas e Indicadores Ambientais 

O subprograma tem como objetivo geral propor procedimentos e metodologias a serem 
adotadas durante o Afugentamento e Resgate de Fauna na fase de supressão de vegetação 
para implantação do Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN Reforço da Infraestrutura 
de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo, nos municípios de Cubatão e São 
Bernardo do Campo, sob a responsabilidade da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás. 

O objetivo principal das atividades de Afugentamento e Salvamento de Fauna é reduzir os 
impactos gerados pela implantação do empreendimento, através de medidas que minimizam a 
quantidade de animais acidentados ou mortos durante a execução das obras de instalação do 
empreendimento.  
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Os objetivos específicos do subprograma dão descritos a seguir:  

 Realizar o manejo adequado para cada espécie. 

 Realizar o devido afugentamento e salvamento de fauna quando necessário. 

 Possibilitar a fuga natural dos espécimes. 

 Realizar a translocação da fauna sempre que necessário. 

 Dar assistência veterinária aos animais silvestres acidentados. 

 Encaminhar indivíduos impossibilitados de soltura para atendimento especializado. 

 Minimizar o impacto direto sobre a fauna durante o processo de supressão de vegetação. 

 Produzir relatórios periódicos e um relatório final consolidado. 

 Aumentar o conhecimento sobre fauna regional.  

O Subprograma de Afugentamento e Resgate da Fauna tem como metas: 

 Afugentar passivamente o maior número de espécimes de vertebrados silvestres. 

 Translocar 80% dos espécimes para áreas do entorno que não serão afetadas pela obra. 

 Enviar 100% espécimes feridos para tratamento veterinário. 

 Encaminhar os animais que por ventura vierem a óbito para institutos de pesquisa, órgãos 
ambientais, zoológicos, criadouros científicos ou conservacionistas. 

 Resgatar o máximo de espécimes de vertebrados com pouca capacidade de deslocamento, 
mínimo de 70% das identificadas. 

 Recuperar e soltar vivos e saudáveis 100% dos exemplares da fauna que forem capturados 
segundo os procedimentos estabelecidos neste Programa. 

Por fim, o subprograma tem como indicadores ambientais os seguintes itens: 

 Quantidade total de eventos (encontro com exemplares da fauna silvestre). 

 Número de eventos por grupo. 

 Número de animais soltos imediatamente por grupo. 

 Número de animais submetidos a tratamento médico por grupo faunístico. 

 Número de animais mortos durante ou após o atendimento no ambulatório de campo. 

 Número de animais mortos, por grupo, encontrados nos levantamentos sistemáticos. 

 Número de animais mortos, por grupo, encontrados nas frentes de obra. 
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XI.11.4.3.3 Público-alvo 

O Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna tem como público-alvo a empresa 
executora do Subprograma, a frente de obras responsável pela supressão vegetal, os 
profissionais envolvidos na execução do Subprograma e os órgãos públicos envolvidos no 
processo de licenciamento. 

XI.11.4.3.4 Atendimento a legislação e outros requisitos 

A realização deste Subprograma está de acordo à tabela a seguir. 

 Lei de Crimes Ambientais nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

 Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 11 de janeiro de 2007 - Estabelece critérios e 
padroniza os procedimentos relativos à fauna no âmbito do licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre. 

 Instrução Normativa IBAMA nº 179, de 25 de junho de 2008 - Estabelece procedimentos 
para espécies exóticas, destinação de animais e soltura de espécimes na área original. 

 Portaria Normativa IBAMA nº 10, de 22 de maio de 2009 - Estabelece que até a definição 
de novos procedimentos para o manejo de fauna silvestre, adequados aos licenciamentos 
das demais tipologias de empreendimentos, ficam mantidas as exigências de autorização 
para atividades de levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação de 
fauna, as quais serão emitidas com base em diretrizes estabelecidas no âmbito dos 
processos de licenciamento, por meio de condicionantes de licenças, e nas próprias 
autorizações emitidas. 

 Portaria Ministério do Meio Ambiente nº 55, de 17 de fevereiro de 2014 - Determina a 
competência ao IBAMA para expedir a autorização para captura e coleta de fauna em 
unidade de conservação federal quando exigida no procedimento de licenciamento 
ambiental de competência federal. 

 Resolução SMA nº 92, de 14 de novembro de 2014 - Define as autorizações para manejo 
de fauna silvestre no Estado de São Paulo, e implanta o Sistema Integrado de Gestão de 
Fauna Silvestre – GEFAU. 

 Instrução Normativa Ministério do Meio Ambiente nº 2, de 10 de julho de 2015 - Concede ao 
órgão licenciador a competência específica para autorizar a captura, a guarda e o manejo 
das espécies de fauna ameaçadas de extinção, listadas nas Portarias do Ministério do Meio 
Ambiente nº 444 e 445/2014. 

 Instrução Normativa ICMBio nº 8, de 14 de julho de 2017 - Estabelece os procedimentos 
para a solicitação e emissão de Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico (Abio) no âmbito dos processos de licenciamento ambiental federal. 

 Decreto Estadual nº 60.133/2014 – Dispõe sobre a espécies de fauna brasileira ameaçadas 
de extinção no Estado de São Paulo. 
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 Portaria Ministério do Meio Ambiente 444/2014 - Dispõe sobre a espécies de fauna 
brasileira ameaçadas de extinção no território nacional e suas classificações. 

XI.11.4.3.5 Metodologia e descrição das ações (procedimentos) 

O Subprograma está relacionado com as atividades da equipe de supressão vegetal. Dessa 
forma, deverá ser executado seguindo o cronograma do Programa de Supressão Vegetal, 
acompanhando as frentes de supressão. 

As atividades de afugentamento de fauna serão realizadas por equipe técnica especializada e 
terão início antes das atividades de supressão vegetal (cerca de 45 minutos antes do início da 
supressão). Os técnicos em campo percorrerão a área a ser suprimida produzindo ruído, de 
modo a afugentar a fauna ali presente para os fragmentos florestais adjacentes. As atividades 
do presente programa deverão acompanhar todo o procedimento de supressão da vegetação.  

Para todas as atividades que envolvam a coleta, captura, manejo e translocação da fauna 
silvestre, deverá ser apresentada a Autorização para Manejo In Situ, emitida pelo 
Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, conforme Resolução SMA 92/2014. 

Durante a execução do Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna, os técnicos em 
campo poderão encontrar situações em que os animais são facilmente afugentados das frentes 
de supressão, evitando assim acidentes e contato com os trabalhadores. No entanto, em 
algumas situações, é possível que seja necessária a captura e realocação de certos indivíduos 
que apresentem locomoção lenta ou que apresentem algum nível de estresse (podendo trazer 
perigo para os trabalhadores), ou ainda aqueles que se direcionarem para as áreas de 
intervenção. 

Para o resgate de fauna serão utilizados os materiais de contenção específicos para cada 
grupo animal, além dos Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs. 

Os animais que por ventura forem resgatados serão taxonomicamente identificados, receberão 
atendimento médico-veterinário quando necessário, e realocados em áreas de soltura 
previamente estabelecidas, com características parecidas da área a ser suprimida, e com 
capacidade de suporte (alimentação, abrigo, área de vida, competição) para recebê-los. 
Destaca-se que os animais capturados deverão ter seus pontos de coleta e soltura 
georreferenciados. 

A medida que os animais forem capturados e acondicionados, fichas de campo deverão ser 
preenchidas, a fim de disponibilizar o mínimo de informações de cada animal, para a 
destinação, seja ela a realocação dos animais nas áreas de soltura ou o encaminhamento para 
as instituições de pesquisa ou centros de triagem. Sugere-se como itens mínimos para 
preenchimento das fichas de campo: 

 Identificação do indivíduo (nome popular e se possível, cientifico). 

 Local de captura (georreferenciado). 

 Local de soltura (georreferenciado). 

 Data e horário de captura. 

 Data e horário de soltura. 
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Em caso de ocorrência de animais acidentados, o Subprograma prevê a captura e a avaliação 
de um profissional capacitado.  

Kits de primeiros-socorros deverão estar sempre próximos das áreas de supressão, e deverão 
conter materiais esterilizantes, materiais para curativos e suturas, suprimentos alimentares e 
reidratantes (soros), dentre outros comumente encontrados neste tipo de kit. 

Após os primeiros socorros, o animal deverá ser encaminhado ao Centro de Triagem de 
Animais Silvestres – CETAS mais próximo, ou conveniado com o empreendimento, para 
avaliação e tratamento adequados, e futuramente realocação em seu habitat natural. 

Os animais que não puderem ser realocados de forma imediata e vierem a óbito serão fixados 
(conservação química ou congelamento) e encaminhados para instituições de pesquisa ou 
universidades com parceria previamente estabelecida com o empreendimento. 

XI.11.4.3.6 Recursos Materiais e Humanos 

Para a execução do Subprograma, são listados a seguir os equipamentos minimamente 
necessários: 

 Gancho para manipular serpentes. 

 Binóculos. 

 Puças de diversos tamanhos. 

 Caixa de transporte e contenção para mamíferos. 

 Caixa de transporte e contenção para serpentes. 

 GPS. 

 Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

 Máquinas fotográficas. 

 Conservantes (álcool 70% e formol 5%). 

 Veículo. 

 Potes plásticos com tampa (0,5 e 1,0 litro). 

 Planilha de campo. 

 Pinças de diversos tamanhos. 

 Sacos de pano. 

A equipe técnica deverá conter ao mínimo um biólogo formado, com experiência comprovada 
em atividades de resgate de fauna, e um médico-veterinário especialista em fauna silvestre, 
também com experiência comprovada. 
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XI.11.4.3.7 Inter-relação com Outros Planos e Programas 

O presente Subprograma está relacionado com o Programa de Supressão Vegetal e com o 
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre. 

XI.11.4.3.8 Etapas do Empreendimento  

O Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna será executado durante a fase de 
implantação do empreendimento. Destaca-se que para início das atividades, as licenças e 
autorizações necessárias deverão ser solicitadas antes do início das obras. 

XI.11.4.3.9 Cronograma de Execução 

O cronograma de execução será detalhado no âmbito do PBA quando da solicitação da LI. 

XI.11.4.3.10 Sistemas de Registros e Acompanhamento 

Como forma de acompanhamento das atividades diárias, fichas de campo serão preenchidas, 
contendo no mínimo as informações básicas sobre os dados de resgate/realocação das 
espécies, e os possíveis ferimentos e óbito. Ao fim de cada mês, e com base nos registros das 
fichas diárias, um relatório simplificado deverá ser elaborado. 

Ao fim dos trabalhos um relatório consolidado deverá ser encaminhado ao órgão ambiental 
responsável para avaliação e considerações. 

XI.11.4.3.11 Responsável pela Execução do Programa 

A implementação do presente Programa é responsabilidade do empreendedor, cabendo a 
execução das medidas de prevenção e controle às empresas terceirizadas a serem 
contratadas para a execução das obras. 

XI.11.4.4 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

A Legislação aplicada neste Programa será: 

 Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 

 Lei nº 4.771 - Código Florestal Federal – Modificada pela Lei nº 7803/89. 

 Lei nº 9.985, de 18/07/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

 Lei nº 11.428/06 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências. 

 Decreto 750, de 10/02/1993 – Supressão de Vegetação da Mata Atlântica. 

 Resoluções Conama 01/94 - Define o que deve ser considerado como vegetação primária e 
secundária de Mata Atlântica no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no art. 
6º, do Decreto 750, de 10 de fevereiro de 1993 e na Resolução CONAMA nº 10, de 10 de 
outubro de 1993. 

 Resolução CONAMA nº 002/96 – Compensação Ambiental. 
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 Resolução CONAMA nº 237/97, de 19.12.97 – Licenciamento Ambiental. 

 Resolução CONAMA nº 302/2002 - Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 

 Resolução CONAMA nº 303/2002 - Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas 
de Preservação Permanente. 

 Resolução SMA-18/2007 – Disciplina procedimentos para a autorização de supressão de 
exemplares arbóreos nativos isolados. 

XI.11.4.4.1 Fauna 

 Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003 - Lista Oficial das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (considerando apenas os seguintes grupos de 
animais: anfíbios, aves, invertebrados terrestres, mamíferos e répteis). 

 Lei nº  5.197/67 – Lei de Proteção à Fauna, alterada pela Lei nº 7.653/88. 

 Instrução Normativa do IBAMA IN146/2007 - Estabelece critérios para procedimentos 
relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate 
e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento 
ambiental. 

 Decreto n° 53.494/08 - Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, Quase 
Ameaçadas, as Colapsadas, Sobre-explotadas, Ameaçadas de Sobre-explotação e com 
dados insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 
Revoga o Decreto nº 42.838/98. 

XI.11.4.5 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

O Programa tem uma inter-relação marcante com o Plano de Gestão Ambiental da Operação, 
com as diretrizes do Programa de controle Ambiental das Obras, com o Programa de 
Comunicação Social e Educação Ambiental e de Monitoramento da Fauna. 

XI.11.4.6 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

As atividades de supressão de vegetação deverão ocorrer antes do início da implantação do 
projeto. 

 CRONOGRAMA 

As atividades deste Programa deverão iniciar-se após a obtenção da Autorização de 
Supressão de Vegetação, da Licença Ambiental de Instalação e da Autorização de Manejo in 
situ do DeFau para resgate de fauna, devendo ser iniciada previamente às atividades de 
supressão de vegetação, e perdurar até a destinação final do material lenhoso. É necessário 
também considerar a obtenção de autorizações para o transporte de madeira de origem nativa. 
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 RESPONSABILIDADE 

A implantação deste Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo este optar 
por contratar os especialistas necessários ou empresa terceirizada com especialização no 
assunto para a sua execução, no sentido de garantir com que todos os Programas estejam de 
acordo com a legislação aplicável e atendendo às condicionantes estabelecidas no processo 
de Licenciamento Ambiental. 

XI.12 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA 
TERRESTRE 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Conforme descrito no Impacto – Perda de Cobertura Vegetal haverá a supressão de 
aproximadamente 1,2 ha de vegetação natural, distribuído em 0,03 ha de Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas em estágio médio e 1,14 ha de Floresta Ombrófila Densa Montana em 
estágio médio de regeneração, além de intervenção em área antropizada e de 1,2 ha de 
vegetação de Floresta Ombrófila em estágio Médio e intervenção de 34 m² em APP para a 
instalação do Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN Reforço da Infraestrutura de 
Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo. Conforme identificado e avaliado, a 
supressão acarretará diretamente no impacto de perda de habitat para as espécies da fauna, 
além de contribuir para o aumento da pressão da caça, aumento do risco de acidentes com 
animais peçonhentos e o aumento de risco de morte da fauna. 

Os grupos faunísticos (anfíbios, répteis, mamíferos e aves) são utilizados frequentemente 
como bioindicadores, respondendo às alterações ambientais, permitindo assim, avaliar as 
modificações nas comunidades em um curto espaço de tempo (ANTAS & ALMEIDA, 2003; 
BERNARDO et al., 2016). 

Nesse sentido, é proposto o presente Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna 
Silvestre, que se justifica como uma ferramenta de acompanhamento para obter-se um melhor 
conhecimento sobre os impactos que serão causados pela implantação e operação do 
gasoduto sobre a comunidade faunística local. Além disso, o Programa resultará em 
conhecimento cientifico acerca das condições ambientais e da biodiversidade nas áreas de 
influência do empreendimento. 

 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES AMBIENTAIS 

O Programa tem como objetivo principal verificar os impactos do empreendimento sobre a 
fauna local durante as fases de implantação e operação do gasoduto, pelo acompanhamento 
dos parâmetros ecológicos. 

Os objetivos específicos do presente programa são:  

 Acompanhar a dinâmica da fauna local nas áreas de influência do empreendimento, bem 
como as interações com as ações antrópicas e os fatores ambientais. 

 Adotar medidas cabíveis aos possíveis impactos causados durante as obras do 
empreendimento. 

As metas estão listadas a seguir: 
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 Realizar o monitoramento dos grupos de fauna propostos pelo Programa, de acordo com os 
parâmetros abundância, riqueza e composição das espécies, se atentando as espécies 
endêmicas, ameaçadas de extinção e de valor econômico. 

 Executar as campanhas do monitoramento previstas no Programa durante as fases de 
Implantação e Operação do empreendimento. 

 Cumprir as medidas de proteção e controle de acidentes com animais silvestres. 

Por fim são apresentados os indicadores ambientais: 

 Porcentagem de grupos de fauna monitorados frente aos grupos de fauna previstos no 
âmbito do Programa. 

 Porcentagem de campanhas de monitoramento realizadas frente às campanhas prevista. 

 Porcentagem de medidas de proteção e controle executadas, frente ao total de medidas 
estipuladas no âmbito deste Programa. 

 PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do presente Programa é formado pelo empreendedor e empresas contratadas 
para execução dos serviços, o Parque Estadual da Serra do Mar, além de instituições 
científicas, os órgãos relacionados do Estado de São Paulo. 

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES  

XI.12.4.1 CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM 

O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre realizado na fase de 
instalação do empreendimento. 

XI.12.4.1.1 Fase de Instalação 

A fase de instalação do empreendimento é um dos períodos mais importantes de 
monitoramento da fauna terrestre, já que é o período em que a probabilidade de ocorrer 
incômodos sobre a comunidade faunística é maior em decorrência dos impactos ambientais 
citados anteriormente. Nesse sentido, o monitoramento durante a instalação do 
empreendimento deverá ser trimestral. 

As expedições para coleta de dados, durante esta fase, serão realizadas em cada um dos 
pontos de amostragem pré-determinados, permitindo a análise das comunidades, obtenção de 
índices ecológicos e verificação de possíveis impactos sobre a fauna. 

XI.12.4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

Os pontos amostrais propostos para a execução do Programa de Monitoramento e 
Conservação da Fauna Terrestre para os três grupos amostrais serão os mesmos utilizados 
durante a execução do Diagnóstico Ambiental no âmbito do EIA do Sistema de Distribuição de 
Gás Natural – SDGN Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São 
Paulo. 
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XI.12.4.3 AMOSTRAGEM DOS GRUPOS DE FAUNA 

O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre será realizado através de 
métodos atualmente vigentes e de ampla utilização pelos especialistas nos grupos-alvo. As 
metodologias utilizadas para os três grupos de vertebrados definidos (herpetofauna, 
mastofauna e avifauna) serão tratadas independentemente. Destaca-se a lista de espécies 
indicadas como bioindicadoras de qualidade ambiental, servindo como base para o presente 
programa. 

XI.12.4.3.1 Herpetofauna 

Os métodos empregados na coleta de dados para herpetofauna são: Procura Ativa Diurna, 
Procura Ativa Noturna e Procura Tipo Road Sampling. 

 Procura Ativa Diurna: Visa o registro de espécimes da herpetofauna por meio da 
observação direta. Consiste, basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse 
à procura de indivíduos do grupo da herpetofauna, estendendo-se à investigação em locais 
específicos como micro-habitats: tocas, sob troncos e pedras, margens de riachos, sob 
acúmulo de folhagens, para o encontro de répteis e anfíbios. 

 Procura Ativa Noturna: Tem como foco a procura de anfíbios anuros, que emitem 
vocalizações, principalmente na época de reprodução. É mais proveitosa em lugares perto 
ou dentro de áreas alagadas, tais como brejos. Para a realização desta metodologia são 
estipulados micro-habitats e sítios. 

 Procura tipo Road Sampling: Consiste na procura feita de carro por animais em estrada. 
É executada durante os percursos entre os pontos de coleta, tanto durante o dia quanto 
durante a noite. 

XI.12.4.3.2 Mastofauna 

Os mamíferos são constituídos por espécies de diversos hábitos e comportamentos, além de 
tamanhos variados. O monitoramento será focado nas espécies de médio e grande porte, pela 
metodologia descrita abaixo: 

 Armadilhas fotográficas: Com o objetivo de monitorar mamíferos de médio e grande 
porte, serão utilizadas três armadilhas fotográficas nas áreas a serem monitoradas. Em 
cada área de amostragem as câmeras ficarão em funcionamento contínuo, durante os dias 
de amostragem. Por questões de segurança, as armadilhas fotográficas deverão ser 
montadas e desmontadas em cada campanha, evitando danos e roubos. 

 Busca ativa por registro diretos: Deverão ser feitas buscas ativas nos períodos matutino 
(8h as 11h  e vespertino/crepuscular (16h as 20h, considerando estes os melhores horários 
para observação da mastofauna. Trilhas e transectos pré-existentes na área de estudo 
foram percorridos, na intenção de observar mamíferos nas trilhas, bordas de mata, e outros 
ambientes propícios à fauna. 

 Busca ativa por registros indiretos: Deverão ser realizadas observações indiretas de 
mamíferos silvestres. Vestígios como rastros, pegadas, pelos, fezes, serão objeto de 
observação durante caminhas em transectos e trilhas dentro da área de estudo. Sugere-se 
como horários determinados para as buscas indiretas o período matutino (8h as 11h  e 
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vespertino/crepuscular (16h as 20h, considerando estes os melhores horários para 
observação da mastofauna. 

XI.12.4.3.3 Avifauna 

A metodologia utilizada para o monitoramento da avifauna será a de Listas de Mackinnon.  

 Listas de Mackinnon: Para estimar parâmetros quantitativos de dominâncias e raridades 
das espécies de aves, será adotada uma adaptação do método de listas de Mackinnon (“20 
species-list”, segundo Poulsen et al., 1997). Essa adaptação do método consiste na 
elaboração de seguidas listas de 10 espécies (originalmente o método propõe listas de 20 
espécies) diferentes de aves registradas, de modo que não haja espécies iguais na mesma 
lista e tomando-se o cuidado de não incluir indivíduos que já constavam em listas 
anteriores. Segundo Herzogh et al. (2002), listas de 10 espécies são melhores que listas de 
20 por aumentarem o número de unidades amostrais em uma mesma área e diminuir o 
risco de marcar a mesma espécie mais de uma vez na mesma lista. 

Complementarmente à metodologia acima descrita, também serão considerados registros não-
sistematizados, a fim de incrementar a lista geral de aves na área do empreendimento.  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

A empresa contratada para execução dos serviços deverá dispor o corpo técnico para 
execução do monitoramento, bem como os materiais necessários para a execução do 
Programa. O Programa deverá ser conduzido por profissionais habilitados e com experiência 
comprovada. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Os requisitos legais e técnicos a serem cumpridos na execução desse programa se encontram 
incluídos na lista a seguir apresentada: 

 Lei nº Federal Nº 5.197/1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna. 

 Lei nº Federal Nº 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismo de formulação e aplicação. 

 Lei nº Federal Nº 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 Lei nº Federal Nº 10.165/2000 - Altera a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

 Portaria MMA Nº 444/2014 - Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção). 

 Decreto Estadual Nº 30.133/2014 - Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo. 

 Decreto Nº 6.514/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente. 
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 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento de Fauna está relacionado principalmente com o Subprograma 
de Salvamento e Resgate de Fauna. Indiretamente está relacionado com o Programa de 
Supressão Vegetal. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este Programa será executado na fase de instalação do empreendimento 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de execução será detalhado no âmbito do PBA quando da solicitação da LI. 

 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

O empreendedor será responsável pela implantação do Programa. Contratações de empresas 
especializadas são procedimentos que facilitarão a execução dos trabalhos. 

XI.13 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna compreende o acompanhamento 
da fauna ictíica presente nos corpos d’água na AID do empreendimento, verificando sua 
riqueza, composição, estrutura e dinâmica ao longo das fases de implantação e operação do 
empreendimento. 

Algumas atividades associadas à instalação dos empreendimentos promoverão interferências 
diretas nos corpos d’água, implantação do duto, que se constituem em modificações de 
habitats da ictiofauna, e interferências indiretas, como alterações na qualidade da água dos 
ecossistemas aquáticos presentes, sobretudo na ADA e seu entorno, e que estão sujeitas a 
perdas de habitats e alterações na composição e estrutura da ictiofauna. 

Como decorrência de uma provável alteração espera-se, consequentemente, a proliferação de 
algumas espécies e redução de outras mais sensíveis às alterações inerentes à implantação 
do duto e, eventualmente, a erradicação de outras, sobretudo nas áreas próximo do entorno.  

A estrutura de uma assembleia de peixes é um dos atributos mais sensíveis às modificações 
impostas pelo homem aos seus hábitats, sendo que vários aspectos da estratégia de vida das 
espécies na alocação de energia (crescimento, reprodução ou manutenção) podem ser 
interpretados pela análise da estrutura populacional (AGOSTINHO et al., 1997). Assim, a 
síntese das respostas dada pela ictiofauna frente às perturbações ambientais, pode ser obtida 
pela análise das alterações na riqueza (diversidade alfa e beta), composição e estrutura das 
populações que compõem a assembleia de peixes. 

 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES AMBIENTAIS 

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrões de variação na atual assembleia de 
peixes na ADA e entorno imediato do empreendimento, identificar alterações impostas pela 
implantação do duto, assim como nas perdas e modificações de habitats, verificando se os 
programas ambientais previstos estão mitigando, controlando e minimizando os impactos 
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ambientais inerentes à implantação e operação do empreendimento sobre a ictiofauna nativa e, 
eventualmente, subsidiar outras ações de compensação e/ou mitigação dos impactos 
negativos. 

Entre os objetivos específicos do programa destacam-se: 

 Realizar o inventário da ictiofauna (incluindo ovos, larvas e formas jovens de peixes), nas 
áreas diretamente afetada, de influência direta e indireta do empreendimento. 

 Verificar a presença das diferentes espécies de peixes nos ambientes aquáticos da AID 
durante a fase de implantação e operação do empreendimento, com ênfase às espécies 
nativas, reófilas e/ou ameaçadas de extinção. 

 Verificar as variações espaço-temporais da ictiofauna, ao longo do tempo desde a fase de 
implantação e fase de operação do empreendimento pelo período estimado de cinco anos. 

 Acompanhar possíveis alterações na abundância e biomassa das espécies de peixes 
presentes nas AID do empreendimento. 

 Analisar os mecanismos de controle ambiental adotado pelo empreendimento e a 
implementação dos programas ambientais previstos (apenas daqueles com influência sobre 
os ecossistemas aquáticos), visando obter uma avaliação integrada entre estas ações e o 
Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna. 

Pode-se citar como principais metas do Programa de Monitoramento e Conservação da 
Ictiofauna : 

 A implantação de estações de coleta nas mesmas áreas definidas para os estudos 
diagnósticos da ictiofauna, para elaboração do EIA/Rima do empreendimento. 

 A realização de duas campanhas (semestrais) de monitoramento da ictiofauna ao longo de 
cada ano, compreendendo amostragens nas estações seca (1) e chuvosa (1), em todas as 
estações de coleta. 

 PÚBLICO-ALVO 

Este programa tem como principal público alvo os usuários dos recursos hídricos do rio das 
Pedras – Billings - SP, bem como o empreendedor responsável pela contratação de empresas 
que executarão o presente programa.  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS) 

Para a avaliação da composição e estrutura das populações de peixes na AID do 
empreendimento serão definidas redes amostrais que contemplam todos os pontos visitados 
para a elaboração dos estudos diagnósticos da biota aquática, especialmente no que se refere 
aos estudos da ictiofauna. No total a malha adotada compreenderá pelo menos 3 pontos de 
coleta, distribuídos na represa Billings – Rio das Pedras. 

Os petrechos de pesca a serem utilizados deverão ser aqueles comumente empregados nos 
estudos de diagnóstico e caracterização da ictiofauna de córregos e riachos como os 
empregados por Bizerril & Lima (2000); Castro et al. (2003); Castro et al. (2004); Lemes &  
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Garutti (2002); Lima (1997); Oyakawa et al. (2006); Teixeira et al. (2004) e Teixeira et al.  
(2005). 

Como todo aparelho de pesca é seletivo, será realizado o uso de aparelhos variados neste 
estudo que tem como aspecto positivo o fato de um compensar a seletividade dos outros, 
resultando em amostras mais representativas da comunidade ictíica Castro et al. (2003); 
Castro et al. (2004). 

Assim serão usadas redes de espera, peneiras, puçás, armadilhas do tipo covo, vara, linha e 
anzol e tarrafas, dependendo das características de cada ponto amostrado. As atividades 
envolvidas nesse programa são a coleta e à caracterização básica da biologia e ecologia geral 
das espécies: 

 Coleta de espécimes da ictiofauna com o uso de redes de espera, peneiras, puçás, 
armadilhas do tipo covo, vara, linha e anzol e tarrafas. 

 Identificação da riqueza de espécies. 

 Tomada de dados biológicos/ecológicos, como p.ex. biometria (peso e comprimento) das 
espécies de maior interesse, com ênfase para as migradoras de longas distâncias, 
ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. 

 Análise do estágio de maturação gonadal das espécies de maior importância (migradoras 
de longas distâncias e de espécies ameaçadas ou quase ameaçadas que venham a ser 
registradas) definindo os períodos e épocas de reprodução mais importantes/relevantes 
para estas espécies. 

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

 Para a execução do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna, será 
preciso contar com uma equipe mínima de especialistas para a realização dos 
levantamentos de campo (um técnico, biólogo na categoria pleno) mais dois auxiliares de 
campo. 

 Material de apoio: barcos completos (piloto, motor, combustível e material de salvatagem), 
mão-de-obra para auxiliar os técnicos no campo, material de coleta, material para 
conservação das amostras e material de consumo (iscas, frascos, formol, álcool, material 
de laboratório etc.). 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

O presente programa tem como base legal a Instrução Normativa do IBAMA IN nº 146, de 
10/01/2007, que considera o Artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII da Constituição da República 
Federativa do Brasil, o Artigo 1º da Lei nº 5.197, de 03/01/1967, Artigo 1º, inciso III, e o Artigo 
6º, inciso I, item b, da Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986 e o Artigo 4º, inciso V, 
parágrafo 2º, da Resolução CONAMA nº 237 de 16/12/1997, o Artigo 15 do Decreto nº 5.718 
de 13/03/2006. Esta IN estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de 
fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de 
influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de impactos à fauna e que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, como 
definido pela Lei nº 6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. São citados, 
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a seguir, documentos legais a serem cumpridos, que deverão ser analisados quanto a sua 
aplicação à ictiofauna. 

 Decreto nº 58.054/66, de 23/03/66 – Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna 
e das belezas cênicas naturais dos países da América, assinada pelo Brasil, em 27/02/40;- 
Lei nº 5.197/67, de 03/01/67 – Dispõe sobre a proteção à fauna (alterada pelas Leis nº 
7.584/87, nº 7.653/88, nº 7.679/88 e nº 9.111/75; Lei nº 9.605/98, Decreto nº 97.633/89 e 
Portaria IBAMA nº 1.522/89). 

 Lei nº 7.584/87, de 06/01/87 – Acrescenta parágrafo ao Artigo 33 da Lei nº 5.197/67, que 
dispõe sobre a proteção à fauna. 

 Decreto nº 97.633/89, de 10/04/89 – Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à 
Fauna (Decreto nº 1.218/94). 

 Lei nº 9.111/95, de 10/10/95 – Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.197/67, que dispõe sobre a 
proteção à fauna. 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

 Resolução SMA nº 92, de 14 de novembro de 2014, que define as autorizações para 
manejo de fauna silvestre no Estado de São Paulo, e implanta o Sistema Integrado de 
Gestão de Fauna Silvestre – GEFAU. 

 Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005 – que dispõe sobre o código de Proteção aos 
Animais em SP. 

 Decreto Estadual SP nº 60.133 de 07/02/2014, que declara as espécies da fauna silvestre 
ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no 
Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

 Portaria MMA nº 445 de 17/12/2014, que traz a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos. 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna  deve se inter-relacionar com 
outros programas, uma vez que a execução destes promovem ações diretas ou indiretas sobre 
o componente constituído pela ictiofauna e dos cursos d’água onde habitam: Plano de Controle 
Ambiental da Construção – PCA/C, Programa de Gerenciamento de Efluentes, Programa de 
Recuperação das Áreas Degradadas, Programa de Acompanhamento da Supressão de 
Vegetação, Programa de Gestão de Recursos Hídricos, Programa de Controle e 
Monitoramento de Erosão, Assoreamento e Instabilidade de Taludes, Programa de 
Compensação Florestal, Programa de Compensação Ambiental. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

Este Programa deverá ser desenvolvido durante a implantação do projeto.  
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A frequência mínima de levantamentos deverá ser semestral, contemplando os períodos seco 
e chuvoso; neste último deverá contemplar o início da estação chuvosa onde a maior parte das 
espécies da ictiofauna tende a iniciar a fase reprodutiva (início da “piracema”). 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As atividades do programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna, serão programados 
para serem desenvolvidas na fase de implantação., As atividades de conservação da 
Ictiofauna, que envolve monitoramento, preveem 2 campanhas anuais (Seco (1) e Chuvoso 
(1)). 

 SISTEMAS DE REGISTROS E ACOMPANHAMENTO 

Serão apresentados relatórios anuais ao órgão ambiental licenciador do empreendimento 
(SMA/CETESB). Após cada campanha de monitoramento será produzido um relatório técnico 
parcial caracterizando a riqueza, composição e a estrutura da ictiofauna local e da biologia 
básicas destas espécies. Ao final de cada período de 12 meses de monitoramento os dados 
obtidos serão comparados com a série histórica sobre estas informações ao longo do período 
de estudo da fauna ictíica. 

Toda a atividade do Programa de Monitoramento da Ictiofauna será registrada através de fotos 
que comporão parte dos produtos a serem entregues ao empreendedor e o órgão licenciador. 

Com a implementação do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna espera-se 
verificar a eficácia dos mecanismos de controle ambiental adotados pelo empreendimento e 
dos planos e programas ambientais previstos, e se sua execução está surtindo os resultados 
esperados sobre a fauna ictíica, através do acompanhamento da riqueza, estrutura e 
composição da comunidade de peixes na AID do empreendimento. 

Em todos os relatórios técnicos eventuais alterações detectadas na comunidade ictíica deverão 
ser destacadas, com indicação de medidas preventivas e corretivas em tempo hábil, visando à 
preservação do ambiente em estudo. 

 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A responsabilidade pela implantação do Programa de Monitoramento de Ictiofauna é do 
empreendedor. 

XI.14 PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O presente programa tem como premissa o atendimento à compensação florestal obrigatória 
disposta nas legislações ambientais vigentes, devido às intervenções previstas para 
implantação do empreendimento: instalação da Válvula 4; abertura de vala na Estrada da 
Xiboca; abertura de vala na Avenida Bernardo Geisel Filho; e área de Medição e Regulagem. 

Este programa prevê o plantio compensatório referente à supressão de vegetação 
caracterizada como de Floresta Ombrófila Densa Montana e de Terras Baixas estágio médio, 
dentro e fora de APP, e o corte de árvores isoladas nativas. 
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A implantação do presente programa se justifica pela necessidade de conservação da 
vegetação nativa, reintegrando habitats e paisagens, potencializando assim a proteção dos 
recursos do solo, hídricos, da flora e da fauna associada. A reposição florestal é obrigatória, 
necessária e de fundamental importância para o meio ambiente, pois evita a perda de 
biodiversidade e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

 OBJETIVOS 

O programa tem como objetivos gerais, o reflorestamento e/ou enriquecimento florestal, o 
estabelecimento de procedimentos mínimos para a Reposição Florestal e cumprimento das 
legislações ambientais vigentes. Os objetivos específicos são: 

 Determinar a forma de compensação florestal para a supressão da vegetação nativa, corte 
de indivíduos arbóreos nativos isolados e intervenção em APP. 

 Propor áreas potenciais para receber a reposição florestal. 

 Propor uma metodologia para o plantio de mudas de espécies nativas através do plantio 
direto ou enriquecimento a depender das condições do entorno. 

 Propor o monitoramento do plantio. 

 PÚBLICO ALVO 

O público alvo deste programa abrange os órgãos ambientais competentes, profissionais 
responsáveis pela execução do plantio e o empreendedor. 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A compensação florestal do Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP será definida 
seguindo as etapas apresentadas a seguir: 

 Determinar a forma de compensação florestal devido a supressão de vegetação nativa, 
corte de indivíduos arbóreos nativos isolados e intervenção em APP. 

 Identificação e Seleção das áreas para a Reposição Florestal. 

 Procedimentos Operacionais de Plantio. 

 Manutenção da Flora. 

XI.14.4.1 DEFINIÇÃO DAS ESCALAS COMPENSATÓRIAS  

Nesta etapa deverá ser determinada a forma e a escala da compensação com o órgão 
ambiental, orientada pelos levantamentos de flora realizados e pela legislação pertinente.  

A proporcionalidade para compensação das árvores isoladas e intervenção em APP será 
definida pelo órgão ambiental licenciador, com base na legislação pertinente, a saber: 

 Lei nº Federal nº 12.651/2012 e decretos regulamentadores que dispões sobre a proteção 
da vegetação nativa. 

Página: 906



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XI-79 

 

 Lei nº Federal nº 11.428/2006 e decretos regulamentadores que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

 Resolução SMA 07/17 que dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação 
ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, 
corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no 
Estado de São Paulo. 

O Quadro XI.14.4.1-1 apresenta o quantitativo de intervenções previstas e a proposta de 
compensação. 

Quadro XI.14.4.1-1 – Quantificação da intervenção necessária e compensação proposta 

Tipo 
Quantificação da 

intervenção 
Compensação 

Supressão de 
vegetação nativa 

11.711,95 m2 

De acordo com o artigo 4° da Resolução SMA nº 7/2017 no 
caso de áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade no 

mapa de área prioritárias para restauração de vegetação nativa, 
como é o caso de Cubatão, deverá ser compensada área 

equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) vezes a área autorizada. 
Assim, dos 347,48 m2 a serem suprimidos propõe-se a 

compensação de área equivalente a 521,22 m2. 

De acordo com o artigo 4° da Resolução SMA nº 7/2017 no 
caso de áreas inseridas na categoria de Muito Alta Prioridade 
no mapa de área prioritárias para restauração de vegetação 

nativa, como é o caso de São Bernardo do Campo, deverá ser 
compensada área equivalente a 3 (três) vezes a área 

autorizada. Assim, dos 11.364,47 m2 a serem suprimidos 
propõe-se a compensação de área equivalente a 34.093,41 m2. 

Intervenção em APP 61.971 m2 

Considerando a proporção de 1,2 vezes a área autorizada, 
conforme preconiza artigo 6° da Resolução SMA nº 7/2017 para 
o município de Cubatão, os 35.960 m2 de intervenção em APP 
deverão resultar na compensação de uma área de 43.152 m2 . 

 

 

Considerando a proporção de 2 vezes a área autorizada 
conforme preconiza artigo 6° da Resolução SMA nº 7/2017 para 

o município de São Bernardo do Campo, os 26.011 m2 de 
intervenção em APP deverão resultar na compensação de uma 

área de 52.022 m2 . 

 

Supressão de 
indivíduos arbóreos 

nativos isolados 
6 indivíduos 

Considerando a proporção de 10 para 1 conforme preconiza o 
artigo 5° da Resolução SMA nº 7/2017, III - Corte de árvores 

nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de 
cobertura vegetal nativa igual ou superior a 20% (vinte por 

cento), a compensação ambiental dos 06 exemplares arbóreos 
nativos isolados previstos para serem suprimidos será o plantio 
de 60 mudas de árvores nativas, em área equivalente a 600 m2. 

Página: 907



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        

Pág. XI-80 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

XI.14.4.2 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS ÁREAS PARA A REPOSIÇÃO FLORESTAL 

Neste item será descrito os procedimentos para a identificação e seleção das áreas para a 
execução do Programa. 

XI.14.4.2.1 Identificação das áreas para a Reposição Florestal 

Inicialmente deverá ser realizado um levantamento das áreas degradadas passíveis de 
reposição florestal, principalmente aquelas priorizadas pela Legislação vigente, através de 
imagens aéreas, visitas de campo, trabalhos e relatórios realizados na região para auxiliar essa 
atividade. 

Ressalta-se que o número de mudas para o plantio será detalhado na fase do PBA, mas para 
esta quantificação será levado e conta a área suprimida e a fitofisionomia vegetal, bem como 
se esta está, ou não, dentro de área de preservação permanente. 

XI.14.4.2.2 Seleção das áreas para Reposição Florestal 

A partir do levantamento inicial descrito no item acima, deverá ser realizada a análise e 
avaliação das áreas encontradas, para definição da mais apropriada à execução do programa. 

Essa seleção deverá ser baseada em mapas de escala adequada para identificação das áreas 
e do nível de degradação das mesmas, bem como em documentos passíveis de posterior 
análise para o caso de questionamentos. É de extrema importância que conste nesses 
documentos as justificativas técnicas para a seleção das áreas. 

XI.14.4.3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE PLANTIO 

Neste item serão descritos os procedimentos operacionais de plantio, que envolve: 

 Estudo e preparo dos terrenos. 

 Seleção das espécies. 

 Critérios de seleção. 

 Definição das espécies. 

 Plantio das mudas. 

XI.14.4.3.1 Estudo e preparo dos terrenos 

Definidas, mapeadas e justificadas as áreas para Reposição Florestal, as mesmas deverão ser 
estudadas em relação às condições edáficas para futuras correções, caso as mesmas sejam 
necessárias. 

Com os resultados desses estudos deverão ser definidas as ações corretivas dos terrenos para 
o plantio das espécies, devidamente justificadas, tais como: 

 Terrenos com sedimentos soltos e sulcos erosivos deverão ser acertados e regularizados, 
manual ou mecanicamente. 

 Utilização de insumos no solo, de acordo com a necessidade da área. 

Página: 908



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XI-81 

 

 Erradicação ou controle de espécies vegetais invasoras e exóticas. 

 Combate a formigas. 

 Alinhamento e marcação de covas. 

XI.14.4.3.2 Seleção das espécies 

Nessa fase é recomendado que, antes de definir os critérios e as espécies a serem 
selecionadas, seja estudado o planejamento e o viveiro onde serão adquiridas as mudas 
utilizadas no plantio. O viveiro escolhido para adquirir as mudas deverá abrigar uma satisfatória 
diversidade de espécies, de qualidade fisiológica e genética. 

XI.14.4.3.3 Critérios de seleção 

Inicialmente deverá ser realizado o levantamento das espécies características da região a ser 
revegetada, considerando as diferentes fitofisionomias. Para isso deverão ser considerados os 
dados do inventário florestal, como também, dados secundários de trabalhos realizados tanto 
na macrorregião quanto na microrregião. 

XI.14.4.3.4 Definição das espécies 

Após a definição dos locais a serem objeto de recuperação florestal, a escolha das espécies 
deverá se pautar pela análise detalhada da listagem de espécies vegetais registradas em 
campo no diagnóstico ambiental e da listagem de espécies do Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Serra do Mar, especificamente para o Núcleo Itutinga-Pilões. 

XI.14.4.3.5 Plantio de mudas 

No momento do plantio das mudas deverão ser tomados cuidados especiais em relação às 
diferenças entre as diversas espécies, principalmente as relativas aos seus grupos ecológicos. 
Caso a área a ser recuperada esteja próxima de fragmentos florestais e exista a possibilidade 
de conduzir a regeneração natural, a metodologia da reposição florestal poderá se pautar pela 
técnica de enriquecimento com espécies não pioneiras, já que as pioneiras naturalmente 
chegarão através de matrizes próximas.  

Agora, caso o potencial de regeneração natural do terreno a ser recuperado seja baixo e/ou 
exista a ocorrência de gramíneas invasoras de forma predominante no local dificultando a 
regeneração, o plantio deve ser realizado através da combinação de espécies pioneiras/não-
pioneiras (proporção entre o conjunto de espécies de cada grupo), em linhas ou em módulos. 
Essa combinação é de grande importância como estratégia de recuperação de áreas 
degradadas, uma vez que é realizada visando à implementação da dinâmica de sucessão. 

Assim como a definição das espécies, o plantio de mudas deverá respeitar a Resolução SMA 
32/14, quanto a percentagem de espécies e grupos (pioneiras – pioneiras e secundárias iniciais 
e não pioneiras – secundárias tardias e climáticas) na área total a ser plantada No caso de 
plantio de mudas, a distribuição (a forma como as espécies vão estar posicionadas uma em 
relação à outra) poderá ser baseada nos estudos florísticos e fitossociológicos, aleatória ou na 
combinação de espécies de diferentes estágios sucessionais. 

A definição do espaçamento deverá ser feita considerando as condições encontradas em cada 
local. Quando a implantação é feita em área total os espaçamentos mais comuns são: 1,5 m x 
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3 m; 2 m x 3 m; 3 m x 3 m. Dependendo de cada caso pode ser escolhida uma densidade de 
plantio alta ou baixa. 

XI.14.4.4 MANUTENÇÃO DA FLORA 

As medidas de manutenção deverão ser realizadas até 2 anos após o plantio e compreendem 
as seguintes atividades: 

 Reposição de mudas durante todo o primeiro ano. 

 Adubação de cobertura em cada planta, se necessário. 

 Controle de formigas, quando necessário, durante toda a vida do projeto. 

 Controle de plantas invasoras com roçada e coroamento, quando necessário, durante toda 
a vida do projeto. 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

Dentre os requisitos legais abrangidos por este Programa destacam-se: 

 Lei nº Federal nº 12.651/2012 e decretos regulamentadores que dispões sobre a proteção 
da vegetação nativa. 

 Lei nº 11.428, de 22/12/2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica. 

 Resolução CONAMA nº 369, de 28/03/2006 – dispõe sobre os casos excepcionais que 
possibilitam a intervenção em APP e demais legislações federal, estadual e municipal 
relacionadas. 

 Resolução SMA nº, de 07/03/2007 – Altera e amplia as resoluções SMA 21 de 21/11/2001 e 
SMA 47 de 26/11/03. Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas 
degradadas e dá providências correlatas. 

 Resolução SMA nº 32, de 05/04/2014 – Estabelece as orientações, diretrizes e critérios 
sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

 Pacto pela Restauração da Mata Atlântica - que tem como missão articular instituições 
públicas e privadas, governos, empresas e proprietários, com o objetivo de integrar seus 
esforços e recursos para a geração de resultados em conservação da biodiversidade, 
geração de trabalho e renda na cadeia produtiva da restauração, manutenção, valoração e 
pagamento de serviços ambientais e adequação legal das atividades agropecuárias nos 17 
estados do bioma. 

 Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo - 
define estratégias para a conservação da biodiversidade remanescente no território paulista 
e para a restauração dos corredores ecológicos interligando os fragmentos naturais na 
paisagem. 
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 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Programa tem uma inter-relação direta com o Programa de Compensação de 
Compensação Ambiental e com o Programa de Educação Ambiental. 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 

A Reposição Florestal poderá ocorrer durante a implantação ou operação do projeto de acordo 
com o exigido pelos órgãos ambientais. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

A duração prevista para o plantio de mudas é de um ano. O monitoramento e a manutenção da 
flora (replantio, quando necessário), deverá ser mantido por mais dois anos. 

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Os Responsáveis pela implementação deste programa serão o empreendedor, as empreiteiras 
e os coordenadores responsáveis pela operação, bem como o órgão ambiental competente. 

XI.15 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Compensação Ambiental é apresentado em capítulo específico adiante 
(Capítulo XII). 
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XIII CONCLUSÕES 

O presente EIA foi desenvolvido por uma experiente equipe interdisciplinar que lançou mão de 
informações fornecidas pelo empreendedor, levantamentos bibliográficos, consulta a banco de 
dados, trabalhos de campo, entre outros documentos, com vistas a avaliar a viabilidade 
ambiental da implantação do Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana 
de São Paulo. 

O conhecimento das possíveis alterações ambientais decorrentes da implantação deste projeto 
foi alcançado com a realização de exaustivos estudos sobre as características do projeto 
proposto e da área em que o mesmo será inserido. 

A demanda por gás natural no Brasil vem crescendo continuamente ao longo dos anos, contando 
com uma participação proporcional na matriz energética brasileira cada vez maior. O volume de 
gás natural importado pelo Brasil, consequentemente, vem aumentando na mesma proporção. 

O Gás Natural Liquefeito (GNL) é de grande importância a fim de flexibilizar a oferta de gás e 
assegurar o fornecimento continuado deste insumo energético aos diferentes segmentos de 
consumo, diversificando as fontes de suprimento, principalmente quando se considera o 
momento de insegurança quanto à continuidade do fornecimento de gás natural boliviano, 
quando da proximidade do término de contratos importantes entre Brasil e Bolívia. 

A ampliação e diversificação das estruturas para recebimento e distribuição de gás natural, tanto 
proveniente de importação como da produção dos campos nacionais, nas regiões litorâneas será 
inevitável. 

Ao mesmo tempo, o Estado de São Paulo experimenta hoje um momento de aumento da oferta 
de gás no mercado em função da maior produção de gás da Bacia de Santos, em especial das 
reservas do pré-sal. Tal oferta vislumbra aumento de atendimento à demanda atual e 
possivelmente a ampliação de mercado para esse energético.  

A Baixada Santista configura-se hoje como importante polo de recebimento do gás. Cenário 
futuro, diante de projetos em licenciamento, deflagram ainda mais essa vocação. Por sua vez a 
Região Metropolitana de São Paulo, maior consumidora de gás natural do país e sob concessão 
de distribuição da Comgás, recebe em situação de saturação quantidade aquém do que poderia 
receber dessa oferta proveniente das reservas off shore. Dessa forma é vital ampliar a malha de 
distribuição existente para que o sistema possa comportar a nova oferta. 

Diante desse cenário, o Projeto de Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região 
Metropolitana de São Paulo é uma decisão econômica estratégica e a sua implantação tem fortes 
implicações para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, na medida em que gera diversos 
benefícios, sobretudo: 

 Atendimento ao aumento da demanda por gás natural nos próximos anos, sendo possível 
suprir esta necessidade com o gás a ser importado pelo projeto reduzindo o seu custo para 
os consumidores finais. 

 Substituição de combustíveis com maior potencial de emissão (diesel, gasolina, óleo 
combustível) por gás natural, na medida em que seu preço fica mais competitivo, reduzindo 
o impacto sobre a qualidade do ar. 
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 Aumento da confiabilidade por parte de empresários, investidores e população em geral no 
que diz respeito ao abastecimento energético da região metropolitana, possibilitando maior 
dinamização econômica e melhores condições de competitividade para o Estado de São 
Paulo. 

As vertentes que separam a planície litorânea do planalto que sustenta a capital do estado 
pertencem ao imaginário mais profundo que forja o sentimento paulista. Em 500 anos de história 
colonial, superar esses aclives e as adversidades que o acompanham foi desafio postulado ao 
rompimento com a colônia de exploração, na busca em estabelecer um elo com o interior e a 
expansão territorial da nação que se formava.  

Nos 900 m que separam os patamares planálticos e estuarinos residem até hoje as empreitadas 
mais engenhosas de conexão entre as duas pujantes regiões metropolitanas, que não fosse por 
essa diferença de cota, provavelmente seriam uma só. Não por acaso é justamente sobre essas 
vertentes que se encontram os principais remanescentes florestais atlânticos do país, guardando 
notável patrimônio biológico, geológico, geomorfológico, hidrológico, histórico, arqueológico e, 
em função de unicidade cênica, paisagístico.  

O Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo é formulação 
engendrada na Comgás para suprir demanda específica acima diagnosticada e adota premissas 
na definição do traçado de subida da Serra do Mar que buscam evitar supressão de grandes 
áreas vegetadas e não interferir com áreas habitadas entre o ponto de entrega e o de distribuição. 

Neste intuito foi feito estudo comparativo de alternativas locacionais que terminou por propor o 
traçado apresentado que tem como maior benefício, em relação às alternativas descartadas, 
uma menor supressão de fragmentos florestais e em consequência menor impacto sobre a fauna, 
além de não necessitar realocar moradias. 

A solução adotada em uma região caracterizada por extensas áreas vegetadas foi definir um 
traçado que toma por caminho infraestruturas consolidadas, como faixas de domínio de estradas, 
canteiros de avenidas e outras vias de circulação e áreas antropizadas em ocupações industriais. 

Em relação aos principais reflexos do projeto identificados sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico, tanto para a fase de implantação como de operação do projeto, destaca-se: 

 O traçado escolhido permite que não existam áreas habitadas na área diretamente afetada 
do projeto, o que contribui para a minimização/eliminação de diversos impactos às 
comunidades da área de influência direta. 

 Para implantação do projeto, no que se refere a possíveis intervenções na flora, da mesma 
forma o traçado escolhido evita a supressão de extensa faixa florestal, sendo necessária a 
supressão de fragmentos onde está prevista a instalação da Área de Medição e Regulagem 
e trecho onde a faixa de domínio da Estrada da Xiboca precisará ser alargada, em São 
Bernardo do Campo. Dos mais de 15 km de dutovia totalizou-se a necessidade de suprimir 
pouco menos de 1,2 hectares de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de 
regeneração, sob efeito de borda. Para que este impacto da supressão seja minimizado 
serão adotados programas de Controle de Supressão de Vegetação e Reposição Florestal. 

 Com relação à localização do projeto, sua extensão está integralmente localizada dentro do 
Parque Estadual da Serra do Mar ou sua zona de amortecimento, além de ter proximidade a 
diversas outras unidades de conservação e áreas preservadas. Por esse motivo e conforme 
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preconiza a Lei 9985/00, o empreendedor propôs a destinação de recursos para as UCs 
identificadas, conforme diretrizes do Programa de Compensação Ambiental. 

 Em relação a possíveis interferências com a fauna local, os impactos previstos durante a fase 
de obras em função da remoção de habitat, serão acompanhados pelo empreendedor, por 
meio da adoção de um Programa de Resgate e Realocação da Fauna. Ainda, em função da 
intervenção em ambiente aquático é previsto Programa de Conservação e Monitoramento da 
Ictiofauna, que também tem seu paralelo para a fauna terrestre. 

 Em função das interferências com o Reservatório do Rio das Pedras, integrante da Área de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Billings, propõe-se o Programa de 
Monitoramento da Qualidade das Águas e Sedimentos do Reservatório do Rio das Pedras, 
que visa oferecer subsídio para adoção de ações para que os impactos de remobilização dos 
sedimentos durante as travessias previstas não provoquem alterações significativas na 
qualidade da água. 

 Os resíduos sólidos gerados durante as fases de implantação e operação do projeto serão 
coletados, segregados, classificados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados 
e destinados de acordo com suas classes e características, conforme preconizado nas 
normas e legislações pertinentes. A minimização deste impacto se dará com a adoção dos 
procedimentos constantes do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, constante 
do Plano de Controle Ambiental das Obras, que incorporará diretrizes das práticas usuais 
adotadas pela Comgás em seus demais empreendimentos em operação. 

 O Estudo de Análise de Risco concluiu que o risco do gasoduto e das instalações associadas 
é classificado como “tolerável” de acordo com os critérios preconizados na Norma CETESB 
P4.261. Ainda assim, com vistas a prevenir a ocorrência de acidentes com consequências 
socioambientais, o projeto contará com um Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de 
Ação de Emergência. 

 O traçado da dutovia tem interferência direta sobre a Estrada Caminho do Mar em área 
conhecida e tombada como Estrada do Lorena, Monumentos de Victor Dubugras e Área de 
Mata Circundante, bem tombado pelo CONDEPHAAT (Resolução nº 122 de 11 de agosto de 
1972 do Diário Oficial do Estado), sendo que o projeto do empreendimento deve ser 
apresentado ao órgão para avaliação e autorização. O CONDEPHAAT por sua vez fará as 
recomendações pertinentes para minimizar a interferência sobre o bem. 

 Com vistas a sanar eventuais dúvidas ou anseios das comunidades da AID em relação ao 
projeto, a Comgás desenvolverá um Programa de Comunicação Social com a finalidade de 
criar um canal de conversação entre as diversas partes interessadas e o empreendedor, 
voltado a transmitir informações sobre o projeto e programas ambientais propostos. 

 Será também desenvolvido um Programa de Educação Ambiental, voltado a sensibilizar os 
diversos trabalhadores envolvidos na implantação e operação do gasoduto, bem como as 
comunidades da AID, acerca dos procedimentos e medidas necessárias à proteção do meio 
ambiente, bem como as medidas adotadas pelo empreendedor para o presente projeto. 

 Na fase de implantação do projeto, as empreiteiras contratadas para realização das obras 
deverão atender as diretrizes necessárias a adequada gestão das obras, com base nos 
procedimentos descritos no Plano de Gestão Integrada. Da mesma forma é condição 
necessária que os envolvidos adotem as premissas assinaladas no Programa de Controle 
Ambiental de Obras do qual fazem parte os seguintes subprogramas: Controle de Processos 
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Erosivos e Assoreamento, Controle de Tráfego da Obra, Controle da Qualidade do Ar e 
Emissões Sonoras, Controle de Poluição do Solo, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
Gerenciamento de Efluentes e Recomposição de Áreas Afetadas. 

 Durante a operação do projeto, o empreendedor atenderá às diretrizes estipuladas em seu 
Sistema de Gestão Integrada (SGI) e diretrizes de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 
Qualidade, que têm como política assegurar a integridade e a saúde de seus colaboradores, 
além de preservar e conservar o meio ambiente para produzir e distribuir gás natural de 
maneira, confiável e segura. 

Com base no exposto, a avaliação ambiental realizada para o projeto de Reforço da 
Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo, permitiu constatar que 
nenhum dos impactos ambientais identificados se apresentou como desconformidade ambiental, 
o que associado ao arcabouço de medidas e programas ambientais previstos, além dos impactos 
positivos, no sentido de recurso e disponibilização energética para o Estado de São Paulo, 
garantem, na opinião da equipe que elaborou este EIA, a viabilidade ambiental do projeto 
proposto. 

Página: 915



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-1 

 

XV REFERÊNCIAS 

III JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

BRASIL. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2018. 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Rio de Janeiro, p. 265. 
2018. (ISSN 1983-5884). 

PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027 - Ministério de Minas e Energia. 
Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2018. 

BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL - Ministério 
de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Departamento de 
Gás Natural,  ed. nº 139. Destaques de setembro de 2018. 

IV ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO. (10 de setembro de 1998). LEI COMPLEMENTAR Nº 
2513, DE 10/09/1998. Acesso em 03 de agosto de 2018, disponível em Leis Municipais: 
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/cubatao/lei-complementar/1998/252/2513/lei-
complementar-n-2513-1998-institui-normas-sobre-o-parcelamento-uso-e-ocupacao-do-solo-do-
municipio-de-cubatao-e-da-outras-providencias-2013-07-02-versao-compilada 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (21 de dezembro de 2011). LEI Nº 
6184, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011. Acesso em 06 de agosto de 2018, disponível em Leis 
Municipais: https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-bernardo-do-campo/lei-
ordinaria/2011/619/6184/lei-ordinaria-n-6184-2011-dispoe-sobre-a-aprovacao-do-plano-diretor-
do-municipio-de-sao-bernardo-do-campo-e-da-outras-providencias-2015-11-09-versao-
compilada 

CETESB. (Dezembro de 2017). Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo. 
Acesso em 02 de agosto de 2018, disponível em CETESB: https://cetesb.sp.gov.br/areas-
contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Munic%C3%ADpios.pdf 

CONDEPHAAT. (2018). Cubatão – Estrada do Lorena, Monumento de Victor Dubugras e Área 
Circundate. Acesso em 06 de agosto de 2018, disponível em Infopatrimonio: 
http://www.infopatrimonio.org/?p=221#!/map=38329&loc=-23.86283,-46.45453,17 

CONDEPHAAT. (2018). Serra do Mar e de Paranapiacaba. Acesso em 06 de agosto de 2018, 
disponível em CONDEPHAAT: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/serra-do-mar-e-de-
paranapiacaba-3/ 

INSTITUTO PÓLIS. (dezembro de 2012). Resumo Executivo de Cubatão. Acesso em 10 de 
agosto de 2018, disponível em Litoral Sustentável Desenvolvimento com Inclusão Social: 
http://litoralsustentavel.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Resumo-Executivo-de-Cubatao-
Litoral-Sustentavel.pdf 

LIMA, R. (11 de junho de 2011). Vila operária da Light tem posse discutida. Acesso em 06 de 
agosto de 2018, disponível em O Estado de São Paulo: https://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vila-operaria-da-light-tem-posse-discutida-imp-,730881 

Página: 916



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-2 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

SANTOS, G. C. (2016). A cicatriz da Serra: indústria, natureza e habitação na composição do 
patrimônioindustrial cubatense. Anais do XXIII Encontro Regional de História da ANPUH-SP (p. 
13). Assis: ANPUH - SP. 

SÃO PAULO ANTIGa. (17 de março de 2017). Justiça ordena recuperação da Vila Operária 
Fabril de Cubatão. Acesso em 06 de agosto de 2018, disponível em São Paulo Antiga: 
http://www.saopauloantiga.com.br/justica-ordena-recuperacao-da-vila-operaria-fabril-de-
cubatao/ 

VI COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

ANP. (2018). Mapa do traçado de dutos Região metropolitana de São Paulo. Acesso em 13 de 
agosto de 2018, disponível em Consultaesic: 
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/465711/RESPOSTA
_PEDIDO_GASODUTOS_RM_SP_ANEXO%20I.pdf 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. (21 de dezembro de 2011). Lei nº6184 de 21 de 
dezembro de 2011. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em São Bernardo: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/documents/10181/23112/LEI_6184_compiladoCom6238.pdf/
837fd9b6-b618-4af2-a933-10a001781eee 

CEPEA. (2018). Estudo de Impacto Ambiental Projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de 
Gás da baixada Santista. Santos. 

COMGÁS/ CPEA, 2018 – EIA/ RIMA Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada 
Santista. 

CONGRESSO NACIONAL . (6 de agosto de 1997). LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997. 
Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9478compilado.htm 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA. (2012). Plano Paulista de Energia PPE 
2020. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Energia SP: 
http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/491.pdf 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. (15 de junho de 1989). Resolição CONAMA 
Nº5 de 15 de Junho de 1989. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Ministério do 
Meio Ambiente: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res89/res0589.html 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. (30 de Junho de 2016). Mapa da Infraestrutura de 
Gasodutos de Transporte. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Empresa de 
Pesquisa Energética: http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/mapa-
da-infraestrutura-de-gasodutos-de-transporte 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. (julho de 2017). Plano Decenal de Expansão de 
Energia 2026. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Empresa de Pesquisa 
Energética: http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-
de-Expansao-de-Energia-2026 

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ. (2016). Plano de Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê - UGRHI 06 - Relatório I - Ano Base 2016/2035. Acesso em 13 de 
agosto de 2018, disponível em SIGRH SP: 

Página: 917



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-3 

 

http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-AT/11958/relatorio-i_plano_final-
rev2.pdf 

MINERAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE. (2011). Estudo de Impacto Ambiental Reforço 
da Rede Tubular de Alta Pressão. São Paulo. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. (30 de Janeiro de 2006). Plano Nacional de Recursos 
Hídricos. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. (2014). Política Nacional sobre Mudança do Clima. Acesso 
em 13 de agosto de 2018, disponível em Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. (s.d.). Sobre o PAC. Acesso em 13 de agosto de 2018, 
disponível em PAC: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. (2018). PAC 6. 
Balanço 2015-2018. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Programa de Aceleração 
do Crescimento: http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/11fbe9b2f7cbecb3ec5c1f9f67b5f3be.pdf 

MKR. (2014). Estudo de Impacto Ambiental Projeto Logum Trecho Paulínia- RMSP-Santos. 
São Paulo. 

PETROBRAS. (2018). Gasodutos São Paulo. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em 
Petrobras: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/gasodutos/sao-paulo.htm 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. (2013). zoneamento ecológico-econômico – setor 
costeiro da Baixada. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Ambiente SP: 
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2011/05/ZEE_PUBLICACAO.pdf 

SECRETARIA ESTADUAL DE SANEAMENTO E RECUSROS HÍDRICOS. (2017). Plano 
Estadual de Recusros Hídricos - PERH 2016-2019. Acesso em 13 de agosto de 2018, 
disponível em SIGRH SP: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/PERH%202016-
2019%20INTERNET%20225%20dpi.pdf 

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. (2018). PEMC – Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Ambiente SP: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/o-que-fazemos-2/politicas/pemc-politica-estadual-de-mudancas-
climaticas/ 

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. (Agosto de 2018). PNMA II Proteção e Conservação dos 
Mananciais de Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – Alto Tietê – 
Cabeceiras. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em Ambiente SP: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/o-que-fazemos-2/pnma-ii/ 

SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. (2018). Plano de Bacias Hidrográficas. Acesso em 13 de agosto de 2018, 
disponível em SIGRH SP: http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/planodebaciashidrograficas 

Página: 918



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-4 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

VM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. (19 de outubro de 2016). Plano de Bacia 
idrográfica 2016-2027 DO. Acesso em 13 de agosto de 2018, disponível em SIGRH SP: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-BS/11800/2016-10-19-diagnostico-
final.pdf 

IX DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IX.1 MEIO FÍSICO 

AFONSO, C. M. A paisagem da Baixada Santista: urbanização, transformação e conservação. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2006. 

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Panorama do enquadramento dos corpos d’água do 
Brasil e Panorama da qualidade das águas subterrâneas no Brasil. Brasília: ANA, 2007. 

AUGUSTO FILHO, O. Caracterização geológico-geotécnica voltada a estabilização de  
encostas: uma proposta metodológica. In: Conferência Brasileira sobre Estabilidade de  
Encostas, 1, 1992, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABMS-ABGE, p. 721 – 733, 1992. 

ASSUMPÇÃO, M.; BURTON, P.W. Atenuação de intensidades macrossísmicas no Brasil. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32., Salvador, 1982. Resumos... Salvador: SBG, 
1982. p.102. 

ASSUMPÇÃO, M.; DIAS NETO, C. M.; ORTEGA, R. & FRANÇA, H. O Terremoto de São Paulo 
de 1922. Atas do 2o Simp. Reg. Geol., 1979. v.1, p.321-329. 

BERROCAL, J.; ASSUMPÇÃO, M.; ANTENAZA, R.; DIAS NETO, C.M.; ORTEGA, R.; 
FRANÇA, H. 1984. Sismicidade do Brasil. São Paulo: IAG/USP e CNEN 

BERROCAL, J.; FERNANDES, C.; BASSINI, A. & BARBOSA, J. R. Earthquake Hazard 
Assessment in Southeastern Brazil. Geofísica Internacional, 1996. 35(3): 257- 272 

BERTONI, J & LOMBARDI NETO, F. (1993) conservação do solo. São Paulo, Ícone. 3a. 
Edição 

CAMPOS NETO, M. da C. (1983) Contribuição à litoestratigrafia do Grupo Açungui no sudente 
do Estado de São Paulo. In: SIMP, REGIONAL DE GEOLOGIA, São Paulo, 1983. 

CAMPOS NETO, M. DA C.; BASEI, M. A. S. – Evolução estrutural brasiliana do nordeste de 
São Paulo: dobramentos superpostos e esboço estratigráfico e tectônico. In: SIMPÓSIO 
REGIONAL DE GEOLOGIA, São Paulo, 1983. 

CAMPOS NETO, M. DA C.; FIGUEIREDO, M. C. H. The Rio Doce orogeny, southeastern 
Brasil. Jour. South Amer, Earth Sci., 1995, v.8, n.2, p. 143-162. 

CARNEIRO, C.D.R. Geologia e evolução geológica da Folha de São José dos Campos, SP. 
São Paulo, 1977. (Dissertação de mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo). 

CBH-BS. COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA (CBH-BS). Relatório 
de situação dos recursos hídricos da Baixada Santista,  2007. São Paulo. 15p. 

Página: 919



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-5 

 

CBH-BS. COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA (CBH-BS). Relatório 
de situação dos recursos hídricos da Baixada Santista,  2018. São Paulo. 15p. 

CBHAT. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. São Paulo: FUSP, 2009. 

CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de S. Paulo. São Paulo: 
CETESB, 1997. 

CETESB. Manual de gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: CETESB, 2001. 

CETESB. Qualidade das águas subterrâneas do estado de São Paulo 2013-2015. Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. São Paulo. 2016. 

CETESB. Decisão de Diretoria Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro 2017. São Paulo: CETESB, 
2017. 

CETESB. Cadastro de Áreas Contaminadas, 2018. Disponivel em: 
<http://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacao-de-areas-contaminadas/>. Acesso em: 03 
Abril 2018. 

CETESB. QUALAR. Qualidade do Ar - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2018. 
Disponivel em: <http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home.do>. Acesso em: 2018. 

CETESB. Relatório da qualidade das águas interiores do estado de São paulo. São Paulo: 
CETESB, 2018. 

CONAMA. RESOLUÇÃO No 396, DE 03 DE ABRIL DE 2008: Dispõe sobre a classificação e 
diretrizes. Brasília: CONAMA, 2008. 

CPRM. Mapa Geológico do Estado de São Paulo - Escala 1: 750.000. São Paulo: CPRM, 2006. 

DAEE. Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. [S.l.]: [s.n.], 2005. 

DAEE. DAEE. Portal do Departamento de Águas e Energia Elétrica, 2018. Disponivel em: 
<http://www.daee.sp.gov.br/>. Acesso em: 2018. 

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Estudo de Águas 
Subterrâneas – Regiões Administrativas 10 e 11- Presidente Prudente/Marília. Secretaria dos 
Serviços e Obras Públicas/DAEE, São Paulo, 3V, 1979 

DNPM/SIGMINE. SIGMINE. Sistema de Informações Geográficas da Mineração, 2018. 
Disponivel em: <http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/>. Acesso em: 01 Agosto 2018. 

DNPM/SIGMINE. SIGMINE. Sistema de Informações Geográficas da Mineração, 2018. 
Disponivel em: <http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/>. Acesso em: 01 Agosto 2018. 

EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 

FERNANDES, A. J. O complexo Embu no leste do estado de São Paulo: contribuição ao 
conhecimento da litoestratigrafia e da evolução estrutural e metamórfica. São Paulo: IG/USP, 
1991 (Dissertação de mestrado). 

Página: 920



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-6 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ.  Relatório de situação 
dos recursos hídricos bacia hidrográfica do alto tietê - UGRHI-06 ANO BASE 2016. São Paulo 
Junho/2017. 

FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Plano de Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê. São Paulo, 2009. 

GUTENBERG, B.; RICHTER, C.F. Earthquake Magnitude, Intensity, Energy and Acceleration 
(second paper), 1956. 

HASUI, Y. (1975) Evolução polifásica do pré-Cambriano a oeste de São Paulo. Boletim IG-
USP, 6:95-108 

HASUI, Y. Geologia da Região Administrativa 3 (Vale do Paraíba) e parte da região  
administrativa 2 (litoral) do Estado de São Paulo, 1978. São Paulo, IPT. (Monografia, 
publicações IPT n. 1106). 

HASUI, Y. 1985. Novo modelo geológico do Vale doRibeira. S. Paulo. São Paulo. São Paulo: 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas/Pró-Minério. (Relatório IPT nº 23742) 

HASUI, Y.; COSTA, J. B. S.; HALAYI, N. L. E. Estrutura em Quilha Brasil Central, uma feição 
fundamental na geologia de Goiás e Tocantins. Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, 
v.13, n. 2, p. 463-467, 1994. 

HASUI, Y.; HARALY, N.L.E.; MIOTO, J.A.; SAAD, A.R.; CAMPANHA, V.A.; HAMZA, V.M.; 
GALLI, V.A.; FRANGIPANI, A.; PULEGUINI FILHO, P. (1989) Copartimentação estrutural e 
evolução tectônica do Estado de São Paulo, São Paulo, SCTDE/Pró-Minério, relatório interno 
IPT, Nº 27.394 

HASUI, Y.; PONÇANO, W. L.; DANTAS, A. S. L. Mapa Geológico do Estado de São Paulo. São 
Paulo: IPT, 1981. 

HASUI, Y.; SADOWSKI, G. R. Evolução Geológica do Pré-Cambriano na região sudeste do 
Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geociências, v. 6, n. 3, p. 180-200, 1976. 

IAG/USP. Boletim Climatológico Anual da Estação Meteorológica do IAG/USP/ Seção Técnica 
de Serviços Meteorológicos. São Paulo: IAG/USP, 2018. 

IG/CETESB/DAEE. Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas 
Subterrâneas no Estado de São Paulo. São Paulo: CETESB, 1997. 

IPT. Carta geotécnica do Estado de São Paulo, escala 1:500.000 - Publicação IPT 2089. 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÃO PAULO. 
1994. 

IRITANI, M. A.; EZAKI,  S. As águas subterrâneas do Estado de São Paulo – São Paulo : 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, 2009. 2a. edição 61p. 

JANASI, V.A. and ULBRICH, H.H.G.J. Inventário bibliográfico de granitos do Estado de São 
Paulo. Boletim Instituto de Geociências, 1985. Publicação Especial, n. 11, p. 1-253. 

Página: 921



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-7 

 

JULIANI, C. 1992. O embasamento pré-cambriano da Bacia de São Paulo. In: 
ABAS/ABGE/SBG-SP, Problemas geológicos e geotécnicos na Região Metropolitana de São 
Paulo. São Paulo, p.3-20. 

KOUSK, V. E. Pentad outgoing longwave radiation climatology for the South American sector. 
R. Bras. Meteo. [S.l.]: [s.n.], 1988. 

LACERDA FILHO, J. V. de; REZENDE, A.; SILVA, A. dos S. Geologia e recursos minerais do 
estado de Goiás e do Distrito Federal. Goiânia: CPRM/ METAGO/ UnB, 2000. CD-ROM. 

LEMOS, C. F.; CALBETE, N. O. Sistemas frontais que atuaram no litoral do Brasil (período 
1987-1995). Climanálise (Edição Especial 10 Anos). São José dos Campos: [s.n.], 1986. 

LOCZY, L.; LADEIRA, E. A. Geologia estrutural e introdução à geotectônica. Rio de Janeiro: 
Edgar Blucher/CNDT, 1976 

MACHADO FILHO, J. G. Estabilidade de encostas e condicionantes geológicos, 
geomorfológicos e estruturais, num trecho da serra de Cubatão. Dissertação (Mestrado em 
Geociências, Instituto de Geociências Universidade de São Paulo). São Paulo, 2000. 172p. 

MIOTO, J. A. 1984. Mapa de Risco Sísmico do Sudeste Brasileiro. São Paulo. 49 p. (IPT. 
Publicação, 1563). 

MIOTO, J. A. “Sismicidade e zonas sismogênicas do Brasil”. Rio Claro, Vol.1 e 2. Tese de 
doutorado defendida no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. 1993. 

MIOTO, J. A. Sismicidade do Sudeste Brasileiro. Estudos em desenvolvimento, vinculados ao 
Processo FAPESP 95/4417-3. 1997 

OLIVEIRA, A. M. S. e BRITO, S. N. A. (1998). Geologia de Engenharia. Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia, Oficina dos Textos, 582p. 

PASSARELLI, C. R. Caracterização estrutural e geocronológica dos domínios tectônicos da 
porção suloriental do Estado de São Paulo. 2001. 254 f. Tese (Doutorado) – Instituto de 
Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo 

PETROBRAS/BIODINÂMICA. EIA/RIMA do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté. São Paulo: 
PETROBRAS/BIODINÂMICA, 2006. 

PRANDINI F.L. 1974. Ocurrence of boçorocas in southern Brazil – Geological Conditionning of 
Enviromental Degradation. IN: Anais do II Int. Congress IAEG, v. 1, pp. III-37. 1-14, São Paulo. 

RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K.J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3. ed. 
rev. Rio de Janeiro: Embrapa/CNPS, 1994. 

REDE SISMOGRÁFICA BRASILEIRA. Boletim Sísmico Brasileiro, 2014. 

RIBEIRO, R. R. Evolução geomorfológica da serra de Cubatão, em São Paulo. São Paulo, 
2003. 

RODRIGUES, J. E. 1982, Estudo de fenômenos erosivos acelerados, boçorocas, Escola de 
Engenharia da USP, Tese de doutorado, São Carlos. 

Página: 922



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-8 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

ROLIM, G. D. S. et al. Bragantia. Campinas: [s.n.], 2007. 

ROSS, J. L. S. Relevo Brasileiro- Uma nova proposta de classificação in Revista do 
Departamento de Geografia nº 04. FFLCH- USP, São Paulo, 1990. 

ROSS, J. L. S.; MOROZ, I. C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo-SP: 
[s.n.], 1997. 

ROSSI, M. 2017. Mapa pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: 
Instituto Florestal, 2017. V.1. 

SADOWSKI, G. R. A megafalha de Cubatão no Sudeste Brasileiro. Bol. IG-USP. Série. 
Científica, v. 22, p. 15-28. 

SALOMÃO, F. X. de T. Processos erosivos lineares em Bauru (SP): regionalização cartográfica 
aplicada ao controle preventivo urbano e rural. 1994. 200f. Tese (Doutorado em Geografia 
Física) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994 

SANCHEZ-CCOYLLO, O. R.; SILVA DIAS, P. L. Estudo observacional e numérico da brisa 
marítima em São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11. Rio de 
Janeiro: [s.n.], 2000. 

SANDERS, R. A. Blocking highs over the Eastern North Atlantic Ocean and Western Europe. 
Month. Weather Rev. [S.l.]: [s.n.], 1953. 

SILVA, P, C. S. DA O complexo Embu na porção sudeste da folha Mauá (SF.23-Y-D-IV-1). São 
Paulo: IG-USP, 1992, 72p. (Dissertação de mestrado). 

SILVA, R. F. G. Gestão de áreas contaminadas e conflitos ambientais: o caso da Cidade dos 
Meninos. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
COPPE/UFRJ, 2007. 

SUGAHARA, S. Flutuações interanuais, sazonais e intrasazonais da precipitação no Estado de 
São Paulo. Tese (Doutorado) - Departamento de Ciencias Atmosféricas IAG/USP. São Paulo: 
[s.n.], 1991. 

TASSINARI, C. C. G. As idades das rochas e dos eventos metamórficos da porção sudeste do 
estado de São Paulo e sua evolução crustal.Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de 
Geociências, Universidade de São Paulo. São Paulo: [s.n.], 1998. 

TATIZANA, C.; OGURA, A.T. ; CERRI, L.E.S. ; ROCHA, M.C.M. Análise de Correlação entre 
Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão. In: Anais do 5˚ Congresso 
Brasileiro de Geologia e Engenharia, v. 2 , pp. 225-236, São Paulo , 1987. 

THEODOROVICZ, A.; YAMATO, A. A.; TAKARASHI, A. T.; VASCONCELOS, C. S.; 
SANTARÉM, P. C.; SILVA, V. A. DA – Projeto Santa Isabel/ Mogi das Cruzes/ Mauá: relatório 
final. São Paulo: Pró-Minério/CPRM, 1990, 2v. 

VALARINI, S. Caracterização do Material Particulado em Cubatão. Dissertação de Mestrado. 
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. São Paulo: [s.n.], 2011. 

VIEIRA, S. R. S. S. Estudo lito-estrutural da região Embu-Guaçu-Parelheiros. São Paulo: 
IG/USP, 1989, 122p. (Dissertação de Mestrado). 

Página: 923



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-9 

 

IX.2 MEIO BIÓTICO 

FLORA 

ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP. APG IV. (2016). An update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical 
Journal of Linnean Society. 

BERNACCI, LC, FRANCO GADC, ÁRBOCZ GF, CATHARINO ELM, DURIGAN G, METZGER 
JP (2006). O efeito da fragmentação florestal na composição e riqueza de árvores na região da 
Reserva Morro Grande (Planalto de Ibiúna, SP). Revista do Instituto Florestal v. 18. n. único, 
p.121-166. 

CAMPOS, M.C.R.; TAMASHIRO, J.Y.; ASSIS, M.A.; JOLY, C.A. (2011). Florística e 
fitossociologia do componente arbóreo da transição Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas - Floresta Ombrófila Densa Submontana do Núcleo Picinguaba/PESM, Ubatuba, 
sudeste do Brasil. Biota Neotropica 11(02):301-312. 

COTTAM, G., CURTIS, J.T. (1956). The use of distances measures in phytossociological 
sampling. Ecology, v.37, n.3, p. 451-460. 

FLORA DO BRASIL 2020 EM CONSTRUÇÃO. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível 
em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>. Acesso em: 03 dez. 2018. 

IBGE (2012) Manual de Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um sistema 
universal. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 251p. 

IBGE 2004. Mapa da Vegetação do Brasil. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Cartas_e_Mapas/Mapas_Murais/>. Acesso em: 03 dez. 2018. 

INSTITUTO FLORESTAL – IF (2010). Inventário florestal do Estado de São Paulo. Disponível 
em: 
<http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Geoserver_WMS/InventarioFl
orestal2010/1435155784025/wms>. Acesso em: 03 dez. 2018. 

KEEL, S.; SAYRE, R.; SEDAGHATKISH, G. (2003). Levantamentos da Vegetação e Espécies 
de Plantas. In: SAYRE, R. et al. (Ed.). Natureza em Foco: Avaliação Ecológica Rápida. The 
Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA. 201 p. 

MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B., JENNIFER, K. 
(2000). Biodiversity hotspot for conservation priorities. Nature. 403. 853-8. 

PEIXOTO, G.L., MARTINS, S.V., SILVA, A.F. & SILVA, E. (2004). Floristic survey of the tree 
layer in an area of Atlantic Rainforest in Serra da Capoeira Grande Environmental Protection 
Area, Rio de Janeiro State, Brazil. Acta Bot. Bras. 18(1):151-160. 

PIJL V (1982) Principles of dispersal in higher plants. Berlin: 3ed. Springer-Verlag. 456p. 

PORTARIA MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014. Disponível em: < 
http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/static/pdf/portaria_mma_443_2014.pdf>. Acesso em: 03 dez. 
2018. 

Página: 924



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-10 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO nº 57 de 
05 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-
sma/resolucao-sma-57-2016/>. Acesso em: 10 de nov. 2018. 

RESOLUÇÃO SMA/IBAMA nº 01 de 17 de fevereiro de 1994. Orienta os procedimentos de 
licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo.  

REZENDE, C.L., SCARANO, F.R., ASSAD, E.D., JOLY, C.A., METZGER, J.P., 
STRASSBURG, B.B.N., TABARELLI, M. FONSECA, G.A., MITTERMEIER, R.A. (2018). From 
hotspot to hopespot: An opportunity for the Brazilian Atlantic Forest, Perspectives in Ecology 
and Conservation, Volume 16, Issue 4, Pages 208-214. 

São Paulo (2006). Plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Mar. Disponível em: 
http://iflorestal.sp.gov.br/files/2013/03/Plano_de_Manejo_Pe_Serra_do_Mar.pdf. Acesso em: 03 
dez. 2018. 

FAUNA 

AGNELLO, S. (2007). Composição, estrutura e conservação da comunidade de aves da Mata 
Atlântica no parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Cubatão, São Paulo. Master's 
Dissertation, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, University of São Paulo, 
Piracicaba. doi:10.11606/D.11.2007.tde-06072007-103959. Retrieved 2018-10-08, from 
www.teses.usp.br. 

AGUIAR, K. M. O. & COLTRO-JÚNIOR, L. A. 2008. Dietas de algumas espécies de aves das 
Famílias Thamnophilidae, Grallariidae e Formicariidae do Amapá. Revista Brasileira de 
Ornitologia, 16: 376-279. 

AGUIAR-DE-DOMENICO, E. 2008. Herpetofauna do Mosaico de Unidades de Conservação do 
Jacupiranga (SP). Dissertaçao de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

ALEIXO, A., & VIELLIARD, J. M. E.. 1995. Composição e dinâmica da avifauna da mata de 
Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. Rev. Bras. Zool. 12: 493–511. 

ANJOS, L. 2001. Bird communities in five Atlantic Forest fragments in Southern Brazil. 
Ornitologia Neotropical, Montreal, 12: 11-27. 

ANJOS, L. dos &. R. BOÇON. 1999. Bird communities in natural forest patches in southern 
Brazil. The Wilson Bulletin, Lawrence, 111 (3): 397-414. 

ARAUJO, C.O. & ALMEIDA-SANTOS, S.M. 2011. Herpetofauna de um remanescente de 
Cerrado no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Biota Neotrop. 11(3): 
http://www.biotaneotropica.org.br/v11n3/pt/abstract?article+bn00511032011 (último acesso em 
06/06/2012) 

ARGEL-DE-OLIVEIRA, M.M. 1995. Aves e vegetação em um bairro residencial da cidade de 
São Paulo (São Paulo, Brasil). Rev. Bras. Zool. 12(1):110-116. 

AVILLA, S. S., GUSSONI, C. O. A., SANSOLO, D. G. Inventário qualitativo da avifauna nas 
áreas de visitação pública do núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar, 
Cubatão-SP. Atualidades Ornitológicas, v. 200, p. 64-70, 2017. 

Página: 925



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-11 

 

BECKER, M.; DALPONTE, C. J. Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de 
campo. Brasília: Universidade de Brasília, 1991. 181 p. 

BEEBEE, T. J. C. 1996. Ecology and Conservation of Amphibians. Chapman & Hall, London. 
214pp. 

BENCKE, G. A.; MAURÍCIO, G. N.; DEVELEY, P. F. & GOERCK, J. M. 2006. Áreas 
importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte I – Estados do Domínio da Mata 
Atlântica. SAVE Brasil, São Paulo. 494p. 

BENNETT, A. F. and DAWSON W.R.. 1976. Metabolism. In C. Gans and W. R. Dawson (eds.), 
Biology of the Reptilia, Vol. 5, pp. 127-223. Academic Press, N.Y. 

BLAUSTEIN, A. R. & D. B. WAKE. 1990. Declining amphibian populations: a global 
phenomenon? Trends in Ecology and Evolution, 5 (7): 203-204. 

BRITSKI, H. A., 1972, Peixes de água doce do Estado de São Paulo: Sistemática. In: 
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. Poluição e Piscicultura, São Paulo, pp. 83-
108. 

BROOKS, T. & BALMFORD, A. 1996. Atlantic forest extinctions. Nature 380:115. 

BROOKS, T., TOBIAS, J. & BALMFORD, A 1999. Deforestation and bird extinctions in the 
Atlantic forest. Anim. Conserv. 2(3):211-222. 

CÂMARA, I. de G. 1991. Plano de ação para a mata atlântica. São Paulo: Fundação SOS Mata 
Atlântica, 152p. 

CERQUEIRA, R. 2001. Um sistema de monitoramento e inventário da biodiversidade terrestre 
do Brasil. In Conservação e biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e 
revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento (I. Garay & B. F. S. Dias, eds). 
Vozes, Petrópolis, p. 147-149. 

CHIARELLO, A. G. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do 
norte do estado do Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, v. 11/12, p. 229-
247, 2000. 

CINTRA, R. (1997) Spatial distribution and foraging tactics of tyrant flycatchers in two habitats 
Urban Planning 65:149-166. in the Brazilian Amazon. Studies on Neotropical Fauna and 
Environment 32:17-27. 

CITES 2017. CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF 
WILD FAUNA AND FLORA. http//:www.cites.org/eng/app/apendices/.php 

CONDEZ, T. H., CLEMENTE-CARVALHO, R. B., HADDAD, C. F. B. & dos REIS, S. F.. (2014): 
A new species of Brachycephalus (Anura: Brachycephalidae) from the highlands of the Atlantic 
Forest, southeastern Brazil. – Herpetologica, 70: 89–99. 

CONDEZ, T.H, SAWAYA, R.J. & DIXO, M. 2009. Herpetofauna of the Atlantic Forest remnants 
of Tapiraí and Piedade region, São Paulo state, southeastern Brazil. Biota Neotrop. 9(1): 
http://www.biotaneotropica. org.br/v9n1/en/abstract?inventory+bn01809012009. 

Página: 926



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-12 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

CONDEZ, T.H. Diversidade, distribuição e diversificação do gênero Brachycephalus, Fitzinger, 
1826 (Anura: Brachycephalidae). Rio Claro, 2014. 163 f. 

COSTA, H. C.; BÉRNILS, R. S. 2018. Répteis do Brasil e suas unidades federativas: lista de 
espécies. Herpetologia Brasileira 8(1): 11-57. 

COSTA, J.C. da. Efeito de alterações do habitat na composição e estrutura da comunidade de 
aves de sub-bosque no Planalto Paulista, Sudeste do Brasil / Julio Cesar da Costa. - - 
Piracicaba 2008. 62p.: il. Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, 2008. Bibliografia. 

COSTA, L.P., LEITE, Y.R.L., MENDES, S.L. & DITCHFIELD, A.D. 2005. Conservação de 
mamíferos no Brasil. Megadiversidade. 1(1):103-112. 

CROOKS, K.R., SANJAYAN, M. 2006. (eds). Connectivity Conservation. Cambridge University 
Press, 710p. 2006. 

CRUZ, C. A. G.; PIMENTA, B. V. S.; SILVANO, D. L. 2003. Duas novas espécies pertencentes 
ao complexo de Hyla albosignata Lutz & Lutz, 1938, do leste do Brasil (Anphibia, Anura, 
Hylidae). Boletim do Museu Nacional. No 503: 1-13. Rio de Janeiro. 

DA SILVA, C.V.V., MATARAZZO, A., ADAMI, R., DE SOUZA, F.A.F., DE LIMA, E.L.C. 2017. 
Levantamento e Caracterização da Mastofauna Terrestre da Represa Billings, São Bernardo do 
Campo-SP. 14º Congresso Nacional de Meio Ambiente, Poços de Caldas, Minas Gerais. 

DAVIES, Z.G., PULLIN, A.S. 2007. Are hedgerows effective corridors bteween fragments of 
woodland habitat? An evidence-based approach. Landscape Ecology. v.22, n.3, p.333-351. 

DI-BERNARDO, M. 1994. Uma nova espécie de Echinanthera Cope, 1894 (Serpentes, 
Colubridae) do Nordeste do Brasil. Biociências. 2:75-81. 

DOTTA, G. & VERDADE, L.M. 2007. Trophic categories in a mammal assemblage: diversity in 
an agricultural landscape. Biota Neotropica, 7(2): 287-292. 

DUELLMAN, W. E. & TRUEB, L. 1994. Biology of Amphibians. New York., McGraw-Hill Book 
Company. 670pp. 

DUELLMAN, W. E., 1978, The biology of an Equatorial Herpetofauna of Amazonian Ecuador. 
Misc. Publ. Univ.Kansas, 65: 1-352. 

DURÃES R., MARINI M.A. (2005) A quantitative assessment of bird diets in the brazilian 
atlantic forest, with recommendations for future diet studies. Ornitologia Neotropical 16: 65-83. 

EFE, M. A.; MOHR, L. V. & BUGONI, L. 2001. Guia ilustrado das aves dos parques de Porto 
Alegre. Porto Alegre, Proaves/ SMAM/Copesul/Cemave. 144p. 

EISENBERG, J. F. 1981. The Mammalian Radiations. University of Chicago Press, Chicago. 

FACURE, K. G. 1996. Ecologia alimentar do cachorro-do-mato, Cerdocyon thous 
(CARNIVORA-CANIDAE), no Parque Florestal do Itapetinga, município de Atibaia, Sudeste do 
Brasil. Campinas-SP, 52p. Dissertação de Mestrado, Departamento de Ecologia, Universidade 
Estadual de Campinas. 

Página: 927



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-13 

 

FAUSTINO, T. C. & MACHADO, C. G. 2006. Frugívoria por aves em uma área de campo 
rupestre na Chapada Diamantina, BA. Revista Brasileira de Ornitologia 14(2) 137-143. 

FAVRETTO, M.A.; ZAGO, T.; GUZZI, A. 2008. Avifauna do Parque Natural Municipal Rio do 
Peixe, Santa Catarina, Brasil. Atualidades Ornitológicas, 141:87-93. Disponível em: 
www.ao.com.br/download/ao141_87.pdf. Acesso em: 11/07/2015. 

FEDRIANI, J.M., DELIBES, M. 2009. Seed dispersal in the Iberian pear Pyrus bourgaeana: a 
role for infrequent mutualists. Ecoscience 16: 311-321. 

FELITI, M. J. 2014. Estudo de Impacto Ambiental – ITVR Marília. 2014 p.115 (Dados não-
publicados). 

FELITI, M. J. 2016. Estudo de Impacto Ambiental – Estância Alto da Serra. 2016 p.108 (Dados 
não-publicados) 

FONSECA, G.A.B.; HERMANN, G.; LEITE, Y.L.R.; MITTERMEIER, R.A.; RYLANDS, A.B. & 
PATTON, J. L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. Occasional Papers in 
Conservation Biology 4. Conservation International, Belo Horizonte, Brazil. 

FORLANI, M. C., BERNARDO, P. H., HADDAD, C.F.B., & ZAHER, H. (2010). Herpetofauna do 
Parque Estadual Carlos Botelho, São Paulo, Brasil. Biota Neotropica, 10(3), 265-308. 
Disponível em: https://dx.doi.org/10.1590/S1676-06032010000300028 

FRANCISCO, M.R. & GALLETI, M. (2001). Frugivoria e dispersão de sementes de Rapanea 
lancifolia (Myrsinaceae) por aves numa área de Cerrado do Estado de São Paulo, sudeste do 
Brasil. Ararajuba 9:13-19. 

FROST, D.R. 2018. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0 
(03/10/2018). Electronic Database Acessível em: 
http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.htlm. American Museum of Natural 
History, New York, USA. 

GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I.G. 2005. Status do hotspot Mata Atlântica: uma síntese. Pp. 
3-12. In: C. Galindo-Leal & I.G. Câmara (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e 
perspectivas.São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica - Belo Horizonte: Conservação 
Internacional. 

GARCIA, P.C.A.; R.J. SAWAYA; I.A. MARTINS; C.A. BRASILEIRO; V.K. VERDADE; J. JIM; 
M.V. SEGALLA; M. MARTINS; D.C. ROSSA-FERES; C.F.B. HADDAD; L.F. TOLEDO; C.P.A. 
PRADO; B.M. BERNECK & O.G.S. ARAÚJO. 2009a. Anfíbios, p. 330-347. In: P.M. BRESSAN; 
M.C.M KIERULFF & A.M. SUGIEDA (Eds). Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção do 
Estado de São Paulo. São Paulo, SEMA, 645p. 

GARRIDO, C. 2005. Riqueza e abundância de espécies de mamíferos de médio e grande porte 
na Floresta Estadual e Estação Ecológica de Assis-SP. Monografia de Conclusão de Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 
SC. 

GOMES V.S.M., ALVES V.S., RIBEIRO J.R.I. (2001) Itens alimentares encontrados em 
amostras de regurgitação de Pyriglena leucoptera (Vieillot) (Aves, Thamnophilidae) em uma 
floresta secundária no Estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Zoologia 18: 1073-1079. 

Página: 928



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-14 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

GOULART, M. D.; CALLISTO, M. Bioindicadores de qualidade de água como ferramenta em 
estudos de impacto ambiental. Revista da FAPAM, v. 2, n. 1, 2003, p. 153- 164. 

GUILHERME, E. 2001. Comunidade de aves do Campus e Parque Zoobotânico da 
Universidade Federal do Acre, Brasil. Tangara, Belo Horizonte, 1 (2): 57-73. 

HADDAD, C. F. B.; TOLEDO, L. F.; PRADO, C. P. A.; LOEBMANN, D.; GASPARINI, J, L.; 
SAZIMA, I. Guia de anfíbios da Mata Atlântica: diversidade de biologia. São Paulo: 
Anolisbooks, 2013. 544 p. 

HADDAD, C.F.B. & PRADO, C.P.A. 2005. Reproductive modes in frogs and their unexpected 
diversity in the Atlantic Forest of Brazil. BioScience 55(3):207-217. 

HADDAD, C.F.B.,  ALVES, A.C.R., CLEMENTE-CARVALHO, R.B.G., and dos REIS, S.F.. 
2010. A new species of toadlet genus Brachycephalus (Amphibia: Anura: Brachycephalidae) 
from the Atlantic Rain Forest in São Paulo State, Southeastern Brazil. Copeia 2010:410–420. 

HADDAD, C.F.B., GIOVANELLI, J.G.R. & ALEXANDRINO, J. 2008a. O aquecimento global e 
seus efeitos na distribuição e declínios dos anfíbios. In Biologia e mudanças climáticas no 
Brasil (M.S. Buckeridge, org.). RiMa, São Carlos, p.195-206. 

HALL, P., WALKER, S., BAWA, K. 1996a. Effect os forest fragmentation on genetic diversity 
and matting system in a tropical tree, Pithecellobium elegans. Conservation Biology. v.10, n. 3, 
p. 757-768. 

HAMMER, O.; HARPER, D.A.T. & RYAN, P.D.. 2001. PAST: Paleontological Statistic software 
package for education and data analysis. Paleontologia Eletronica 4 (1): 1-9. 

HANSKI, I. 1998. Metapopulation dynamics. Nature. v.396, n.6706, p. 41-49, Nov 1998. 

HERRERA, C.M. 1989. Frugivory and seed dispersal by carnivorous mammals, and associated 
fruit characteristics, in undisturbed Mediterranean habitats. Oikos 55: 250-262. 

HERZOG, S.K.; KESSLER, M. & CAHILL, T.M. 2002. Estimating species richness of tropical 
bird communities from rapid assessment data. Auk, 119:749-769. 

HEYER, R. W. 1983. Clarification of the names Ranamystacea Spix, 1824, Leptodactylus 
amazonicus Heyer, 1978 and a description of a new species, Leptodactylusspixii (Amphibia: 
Leptodactylidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 96(2), 270-272. 

HEYER, W.R., RAND, A.S., CRUZ, C.A.G., PEIXOTO, O.L., & NELSON, C.E.. 1990. Frogs of 
Boracéia. Arq. Zool., S. Paulo, 31:231-410. 

HILTY, J.A., LIDICKER, W.Z., MERENLENDER, A.M. 2006. Corridor Ecology: the science and 
practice of linking landscapes for biodiversity conservation. Island Press. 325p. 

HIRSH, A. 2003a. Habitat fragmentation and priority areas for primate conservation in the Rio 
Doce Basin, Minas Gerais. Neotropical Primates, v.11 n.3, p. 195-196. 

HIRSH, A. 2003b. Avaliação da fragmentação do Habitat e Seleção de Áreas Prioritárias para a 
Consrevação dos Primatas da Bacia do Rio Doce, Minas Gerais, Através da Aplicação de um 
Sistema de Informações Geográficas. 277 f. Tese (Doutorado em Ecologia, Conservação e 
Manejo de Vida Silvestre) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

Página: 929



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-15 

 

HOLMES, R. T. 1990a. Food resource availability and use in forest bird communities: a 
comparative view and critique, p. 387-393. In: A. Keast (Ed.). Biogeography and ecology of 
forest bird communities. The Hague, SPB Academic Publishing, 410p. 

IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. 
<http://www.iucnredlist.org> 

JUAREZ, K.M. & J. MARINHO-FILHO. 2002. Diet hábitat use, and home range of sympatric 
canids in central Brazil. Journal of Mammalogy. 83 (4): 925-933. 

KASPER, C.B., FELDENS, M.J., MAZIN, F.D., SCHNEIDER, A., CADEMARTORI, C.V. & 
GRILLO, H.C.Z. 2007a. Mamíferos do Vale do Taquari, Região Central do Rio Grande do Sul. 
Biociências. 15(1):53-62. 

KRÜGUEL, M.M. & L. DOS ANJOS. 2000. Bird communities in Forest remnants in the city of 
Maringá, Paraná state, southern Brazil. Ornitologia Neotropical, Montreal, 11: 315-330. 

LEITE, J. C. M.; BÉRNILS, V.; MORATO, S. A. A. 1993. Método para a caracterização da 
herpetofauna em estudos ambientais. Maia, 3985. 2ª edição. 1-5. 

LIMA, L. M. Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação. 
2013. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Biociências 
São Paulo. 

LOPES, L.E. (2005) Dieta e comportamento de forrageamento de Suiriri affinis e S.islerorum 
(Aves, Tyrannidae) em um cerrado do Brasil central. Iheringia: Série Zoológica 95: 1-5. 

LÓPEZ-BAO, J.V., GONZÁLEZ-VARO, J.P. 2011. Frugivory and spatial patterns of seed 
deposition by carnivorous mammals in anthropogenic landscapes: A multi-scale approach. Plos 
One 6(1): e14569. 

LYRA-JORGE, M.C., RIBEIRO, M.C., CIOCHETI, G., TAMBOSI, L.R. & PIVELLO, V.R. 2010. 
Influence of multi-scale landscape structure on the occurrence of carnivorous mammals in a 
human-modified savanna. Brazil. Eur. J. Wildlife Res. DOI 10.1007/s10344-009-0324-x. 

LYRA-JORGE, M.C.; CIOCHETI, G.; PIVELLO, V.R.; MEIRELLES, S.T. 2008. Comparing 
methods for sampling large – and medium-sized mammals: camera traps and track plots. 
European Journal of Wildlife Research, 54(4):739-743. 

MACARTHUR, R. H. & WILSON, E. O., 1967. The Theory of Island Biogeography. Monographs 
in Population Biology, Princeton University Press. 

MACHADO, A.B., DRUMMOND, G.M. & PAGLIA, A.P. (Org.). 2008. Livro vermelho da fauna 
brasileira ameaçada de extinção. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF, v.2., 1420p. 

MALLET-RODRIGUES, F. M. (2001) Foraging and diet composition of the Black-capped 
Foliage-gleaner. (Philydor atricapillus). Ornitologia Neotropical 12(3):255- 263. 

MALLET-RODRIGUES, F., ALVES V. S., NORONHA M.L.M. (1997) O uso do tártaro emético 
no estudo da alimentação de aves silvestres no estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de 
Ornitologia 5: 219-228. 

Página: 930



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-16 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

MANHÃES, M.A. & LOURES-RIBEIRO, A. The avifauna of the Poço D’Anta Municipal 
Biological Reserve, Juiz de Fora, MG. Biota Neotrop. 11(3): 
http://www.biotaneotropica.org.br/v11n3/en/abstract?inventory+ bn01411032011. 

MARINI, M. Â. & CAVALCANTI, R. B. (2001). Frugivory by Elaenia Flycatchers. Hornero, 
15:47‑50. 

MARQUES, O. A. V.; ABE, A. S.; MARTINS, M. 1998b. Estudo Diagnóstico da diversidade de 
Répteis no Estado de São Paulo. In: Castro, R. M. C. (Ed.) Biodiversidade do Estado de São 
Paulo: síntese do conhecimento ao final do século XX. Volume 6: vertebrados. São Paulo, 
Fapesp. 29 – 38. 

MARQUES, O.A.V.; A. ETEROVIC & I. SAZIMA. 2004. Snakes of the Brazilian Atlantic Forest – 
An illustrated field guide for the Serra do Mar range. Ribeirão Preto, Holos Editora, 204p. 

MATÍAS, L., ZAMORA, R. MENDOZA, I., HÓDAR, J.A. 2010. Seed dispersal patterns by large 
frugivorous mammals in a degraded mosaic landscape. Restoration Ecology 18(5): 619-627. 

McNAB B.K. (1986) Food habits, energetics, and the reproduction of marsupials. Journal of 
Zoology, London 208: 595-614. 

MENEZES, P. M. Importância de aves na dispersão de sementes em áreas restauradas do 
interior de São Paulo. 2012. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências 
Biológicas) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências de 
Rio Claro, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/119968>. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. MATA ATLÂNTICA. 2018. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento Data de acesso: 
15/10/2018 

MOTTA JUNIOR, J. C. 1990. Estrutura trófica e composição das avifaunas de três hábitats 
terrestres na região central do estado de São Paulo. Ararajuba, 1: 65-71. 

MOTTA JUNIOR, J.C.; LOMBARDI, J.A. & TALAMONI, S.A. 1994. Notes on crab-eating fox 
(Dusicyon thous) seed dispersal and food habits in southeastern Brazil. Mammalia, 58: 156-
159. 

MOTTA-JUNIOR, J. C. & TADDEI, V. A. 1992. Bats as prey of Stygian Owls in southeastern 
Brazil. Journal of Raptor Research 26(4): 259-260. 

MOTTA-JUNIOR, J. C. & TALAMONI, S.A. (1996) Biomassa de presas consumidas por Tyto 
alba (Strigiformes: Tytonidae) durante a estação reprodutiva no Distrito Federal. Ararajuba 4: 
38-41. 

NASCIMENTO, F.O. 2010. Revisão taxonômica do gênero Leopardus Gray, 1842 (Carnivora, 
Felidae). Tese (Doutorado em Ciências, Zoologia). Universidade de São Paulo. 366 p. 

NEGRÃO, M.F.F. & VALLADARES-PÁDUA, C. Records of mammals of larger size in the Morro 
Grande Forest Reserve, Sao Paulo. Biota Neotrop. May/Aug 2006 vol. 6 no. 2, 
http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?article+bn00806022006. ISSN 1676-0603. 

Página: 931



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-17 

 

OLIVEIRA, T. G.; CASSARO, K. Guia de felinos do Brasil. São Paulo: Instituto Pró Carnívoros, 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Sociedade de Zoológicos do Brasil, Pró-Vida Brasil, 
2006. 80 p. 

PAGLIA, A.P. et al (2012) Lista anotada dos mamíferos do Brasil. 2ª ed., Occasional Papers in 
Conservation Biology, No. 6. Conservation International, Arlington, VA. 

PARDINI, R., DITT, E.H., CULLEN, L., BASSI, C. & RUDRAN, R. 2003. Levantamento rápido 
de mamíferos terrestres de médio e grande porte. In Metodologia de estudos em biologia da 
conservação e no manejo da vida silvestre. (Jr.L. Cullen, R. Rudran, & C. Valladares-Pádua, 
org.) Ed. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná e Fundação O Boticário de 
Proteção daNatureza, p.181-201. 

PELLEGRINO, K. C. M.; RODRIGUES, M. T.; WAITE, A. R.; MORAND, M.; YONENAGA-
YASSUDA, Y.; SITES JR., J. W. 2005. Phylogeography and species limits in the 
Gymnodactylus darwinii complex (Gekkonidae, Squamata): genetic structure coincides with 
river systems in the Brazilian Atlantic Forest. Biological Journal of the Linnean Society. 85:13-
26. 

PEREA, R., DELIBES, M., POLKO, M., SUÁREZ-ESTEBAN, A. & FEDRIANI, J.M. (2013) 
Context dependent fruit-frugivore interactions: partner identities and spatio-temporal variations. 
Oikos, 122, 943–951. 

PEREA, R., DELIBES, M., POLKO, M., SUÁREZ-ESTEBAN, A., FEDRIANI, J. M. 2013. 
Context-dependent fruit–frugivore interactions: partner identities and spatio-temporal variations. 
Oikos 122(6): 943-951. 

PEREDO, A., MARTÍNEZ, D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, J. GARCÍA, D. 2013. Mammalian seed 
dispersal in Cantabrian woodland pastures: Network structure and response to forest loss. 
Basic and Applied Ecology 14(5): 378-386. 

PEREDO, A., MARTÍNEZ, D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, J. GARCÍA, D. 2013. Mammalian seed 
dispersal in Cantabrian woodland pastures: Network structure and response to forest loss. 
Basic and Applied Ecology 14(5): 378-386. 

PEREIRA, J. P. R.; SCHIAVETTI, A. Conhecimentos e usos da fauna cinegética pelos 
caçadores indígenas “Tupinambá de Olivença” (Bahia). Biota Neotropica, 10, 175-183, 2010 

PIACENTINI, V.Q.; ALEIXO, A.; AGNE, C.E.; MAURÍCIO, G.N.; PACHECO, J.F.; BRAVO, G.A.; 
BRITO, G.R.R.; NAKA, L.N.; OLMOS, F.; POSSO, S.; SILVEIRA, L.F.; BETINI, G.S.; 
CARRANO, E.; FRANZ, I.; LEES, A.C.; LIMA, L.M.; PIOLI, D.; SCHUNCK, F.; AMARAL, F.R.; 
BENCKE, G.A.; COHN-HAFT, M.; FIGUEIREDO, L.F.A.; STRAUBE, F.C., CESARI. E., 2015. 
Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee / 
Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista 
Brasileira de Ornitologia, vol. 23, no. 2, pp. 91–298. 

PIE, M., MEYER, A.L.S., FIRKOWSKI, C.S., RIBEIRO, L.F., & BORNSCHEIN, M.R.. (2013). 
Understanding the mechanisms underlying the distribution of microendemic montane frogs 
(Brachycephalus spp., Terrarana: Brachycephalidae) in the Brazilian Atlantic Rainforest. 
Ecological Modelling. 250. 165-176. 10.1016/j.ecolmodel.2012.10.019. 

Página: 932



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-18 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

PIMM, S.L. 2000. Will the Americas lose bird species. If so, where and when? In A Ornitologia 
no Brasil: pesquisa atual e perspectivas (M.A.S. Alves, J.M.C. Silva, M.V. Sluys, H.G. Bergallo 
& C.F.D. Rocha, orgs.). EdUERJ, Rio de Janeiro, p.25-39. 

PINESCHI, R.B. 1990. Aves como dispersores de sete espécies de Rapanea (Myrsinaceae) no 
Maciço do Itatiaia, Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ararajuba 1(1):73-78. 

PITMAN, M. R. P. L.; OLIVEIRA, T. G. Por que promover a conservação de carnívoros? In: 
PITMAN, M. R. P. L.; OLIVEIRA, T. G.; PAULA, R. C.; INDRUSIAK, C. (Ed.). Manual de 
identificação, prevenção e controle de predação por carnívoros. Brasília: Edições IBAMA, 2002. 
p. 21-23. 

POMBAL, JR., WISTUBAL E.M., BORNSCHEIN, M.. 1998. A new species of brachycephalid 
(Anura) from the Atlantic Rain Forest of Brazil. Journal of Herpetology, 32(1): 70-74. 

POUGH, F. H.; ANDREWS, R. M. et al. 1998. Herpetology. New Jersey, Prentice-Hall. 577p. 

POUGH, F. H.; CADLE, J. E; CRUMP, M. L., ANDREWS, R. M; SAVITZKY, A. H., WELLS, K.D. 
2003. Herpetology. 3rd edition. 726pp. 

POULSEN, B.O.; KRABBE, N.; FRØLANDER, A.; HINOJOSA, B.M. & QUIROGA, O.C. 1997. A 
rapid assessment of Bolivian and Ecuadorian montane avifaunas using 20-species lists: 
efficiency, biases and data gathered. Bird Conservation International, 7:53-67. 

PRIMACK, R.B. 1998. Essentials of conservation biology. 2 ed. Sunauer Associates, 
Sunderland, 564 p. 

REDFORD, K. H. The empty Forest. Bioscience. 42: 421-422. 1992. 

ROBINSON, J.G. & REDFORD, K.H. 1986a. Intrinsic rate of natural increase in neotropical 
forests mammals: relationship to phylogeny and diet. Oecologia, 68: 516-520.  

ROBINSON, J.G. & REDFORD, K.H. 1986b. Body size, diet, and population density of 
neotropical forest mammals. The American Naturalist, 128: 665-680. 

ROCHA, E.C. & DALPONTE, J.C. 2006. Composição e caracterização da fauna de mamíferos 
de médio e grande porte em uma pequena reserva de Cerrado em Mato Grosso, Brasil. Rev. 
Árvore 30(4):669-678. 

RODRIGUES, M. T. 1986. Uma nova espécie do gênero Phyllopezus de cabaceiras: Paraíba: 
Brasil; com comentários sobre a fauna de lagartos da área (Sauria Gekkonidae). Papéis 
Avulsos de Zoologia, São Paulo. 36:237-250. 

RODRIGUES, M. T.; TEIXEIRA JR. M.; RECODER, R. S.; DAL VECHIO, F.; DAMASCENO, R. 
P. 2013. A new species of Leposoma (Squamata: Gymnophthalmidae) with four fingers from 
the Atlantic Forest central corridor in Bahia, Brazil. Zootaxa 3635 (4): 459–475. 

RODRIGUES, M.T. 2005. The Conservation of Brazilian Reptiles: Challenges for a 
Megadiverse Country. Conservation Biology 19 (3): 659-664. doi: 10.1111/j.1523-
1739.2005.00690.x 

ROSSA-FERES, D.C., MARTINS, M., MARQUES, O.A.V., MARTINS, I.A., SAWAYA, R.J. & 
HADDAD, C.F.B. 2008. Herpetofauna. In Diretrizes para a conservação e restauração da 

Página: 933



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-19 

 

biodiversidade no estado de São Paulo (R.R. Rodrigues & V.LR. Bononi, orgs.). Instituto de 
Botânica/SEMA, São Paulo, p.82-94. 

ROSSA-FERES, D.C., SAWAYA, R.J., FAIVOVICH, J., GIOVANELLI, J.G.R., BRASILEIRO, 
C.A., SCHIESARI, L., ALEXANDRINO, J. & HADDAD, C.F.B. 2011. Anfíbios do Estado de São 
Paulo, Brasil: Conhecimento Atual e Perspectivas. Biota Neotrop. 11(1a). 

SANTANA, G. G., VIEIRA, W. L. S., PEREIRA-FILHO, G. A., DELFIN, F. R., LIMA, Y. C. C., 
VIEIRA, K. S. 2008. Herpetofauna em um fragmento de Floresta Atlântica no Estado da 
Paraíba, região nordeste do Brasil. Biotemas, 21 (1): 75-84. 

SCHERER, A.; SCHERER, S. B.; BUGONI, L.; MOHR, L. V.; EFE, M. A.; HARTS, S. M. 2005. 
Estrutura trófica da avifauna em oito parques da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Ornithologia, 1 (1): 25-32. 

SCHUPP, E.W., JORDANO, P., GÓMEZ, J.M. 2010. Seed dispersal effectiveness revisited: a 
conceptual review. New Phytologist 188(2): 333-353. 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO – FUNDAÇÃO FLORESTAL. Parque 
Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga-Pilões. Disponível em: 
http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/nucleos/itutinga-piloes/sobre/ Acesso 
em: 10/10/2018 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO –S.M.A. Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Serra do Mar. São Paulo: IF, 2006. 445p. 

SEGALLA, M. V.; CARAMASCHI, U.; CRUZ, C. A. G.; GRANT, T.; HADDAD, C. F. B., 
GARCIA, P. C. A.; BERNECK, B.V.M., & LANGONE, J. A. 2016. Brazilian amphibians – List of 
species. 

SEOANE, C.E.S., KAGEYAMA, P.Y., RIBEIRO, A., MATIAS, R., REIS, M.S., BAWA, K. 
SEBBENN, A.M. 2005. Efeitos da fragmentação florestal sobre a imigração de sementes e a 
estrutura genética temporal de populações de Euterpe eludis M. Revista do Instituto Florestal, 
v.17, n.1, p. 23-43. 

SICK, H. (1997) Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

SIGRIST, T. (2009) Avifauna brasileira. São Paulo: Avis Brasilis 

SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado region, South America. Steenstrupia 21: 69-92. 

SILVA, J.M.C., SOUSA, M.C. & CASTELLETTI, C.H.M. 2004. Areas of endemism for passerine 
birds in the Atlantic Forest. Global Ecology and Biogeography 13: 85-92. 

SILVA, M. B. & MAMEDE, S. B. 2005. Grupos de observadores de aves e mamíferos como 
estratégia para a conservação da biodiversidade do Cerrado. p. 55-58. 

SILVA-PORTO, F. & CERQUEIRA, R. 1990. Seasonal variation in the diet of the burrowing owl 
Athene cunicularia in a restinga of Rio de Janeiro state. Ciência & Cultura, 42: 1182–1186. 

SILVEIRA, L. F. & UEZU, A. (2011). Checklist das aves do Estado de São Paulo, Brasil. Biota 
Neotropica, 11 (Suppl. 1), 83-110. https://dx.doi.org/10.1590/S1676-06032011000500006. 

Página: 934



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-20 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

SILVEIRA, L., JÁCOMO, A.T.A. & DINIZ-FILHO, J.A.F. 2003. Camera trap, line transect census 
and track surveys: a comparative evaluation. Biol. Conserv. 114:351-355. 

SILVEIRA, L.F. & STRAUBE, F.C. 2008. Aves ameaçadas de extinção no Brasil. In: Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (A.B.M. Machado, G.M. Drummond & 
A.P. Paglia, eds). Ministério do Meio Ambiente e Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, 
p.379-666. 

SOMENZARI, M.; AMARAL, P.P.; CUETO, V.R.; GUARALDO, A.C.; JAHN, A.E.; LIMA, D.M.; 
LIMA, P.C.; LUGARINI, C.; MACHADO, C.G.; MARTINEZ, J.; NASCIMENTO, J.L.X.; 
PACHECO, J.F.; PALUDO, D.; PRESTES, N.P.; SERAFINI, P.P.; SILVEIRA, L.F.; SOUSA, 
A.E.B.A.; SOUSA, N.A.; SOUZA, M.A.; TELINO JÚNIOR, W.R. & WHITNEY,  B.M. 2018. An 
overview of migratory birds in Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, 58: e20185803. 

SOMENZARI, M.; AMARAL, P.P.; CUETO, V.R.; GUARALDO, A.C.; JAHN, A.E.; LIMA,  D.M.; 
LIMA, P.C.; LUGARINI, C.; MACHADO, C.G.; MARTINEZ, J.; NASCIMENTO, J.L.X.; 
PACHECO, J.F.; PALUDO, D.; PRESTES, N.P.; SERAFINI, P.P.; SILVEIRA, L.F.; SOUSA, 
A.E.B.A.; SOUSA, N.A.; SOUZA, M.A.; TELINO JÚNIOR, W.R. & WHITNEY,  B.M. 2018. An 
overview of migratory birds in Brazil. Papéis Avulsos de  Zoologia, 58: e20185803. 

SOULÉ, M.E. & TERBORGH, J. (Eds) (1999). Continental conservation: scientific foundations 
of regional reserve networks. Washington: Island Press. 

SOULÉ, M.E. & TERBORGH, J. (Eds) (1999). Continental conservation: scientific foundations 
of regional reserve networks. Washington: Island Press. 

STOTZ D.F.; J.W. FITZPATRICK; T.A. PARKER III & D.K. MOSKOVITS. 1996. (Eds). 
Neotropical birds: ecology and conservation. Chicago, University of Chicago Press, XI+700p. 

SUÁREZ-ESTEBAN, A., DELIBES, M., FEDRIANI, J.M. 2013. Barriers or corridors? The 
overlooked role of unpaved roads in endozoochorous seed dispersal. Journal of Applied 
Ecology 50: 767-774. 

SUÁREZ-ESTEBAN, A., DELIBES, M., FEDRIANI, J.M.. 2013. Barriers or corridors? The 
overlooked role of unpaved roads in endozoochorous seed dispersal. Journal of Aplied Ecology 
Doi: 10.1111/1365-2664.12080. 

TABANEZ, M.F.; DURIGAN, G.; KEUROGHLIAN, A.; BARBOSA, A.F.; FREITAS, C.A.; SILVA, 
C.E.F.; SILVA, D.A.; EATON, D.P.; BRISOLLA, G.; FARIA, H.H.; MATTOS, I.F.A.; LOBO, M.T.; 
BARBOSA, M.R.; ROSSI, M.; SOUZA, M.G.; MACHADO, R.B.; PFEIFER, R.M.; RAMOS, V.S.; 
ANDRADE, W.J. & CONTIERI, W.A. 2005. Plano de manejo da Estação Ecológica dos 
Caetetus. Instituto Florestal Série Registros, 29:1-104. 

TEIXEIRA JR. M.; DAL VECHIO, F.; RECODER, R. S.; CARNAVAL, A. C.; STRANGAS, M.; 
DAMASCENO, R. P.; SENA, M. A.; RODRIGUES, M. T. 2012. Two new species of marsupial 
tree-frogs genus Gastrotheca Fitzinger, 1843 (Anura, Hemiphractidae) from the Brazilian 
Atlantic Forest. Zootaxa. 3937: 1-23. 

TEIXEIRA JR. M.; RECODER, R. S.; AMARO, R. C.; DAMASCENO, R. P.; CASSIMIRO, J.; 
RODRIGUES, M. T.2013. A new Crossodactylodes Cochran, 1938 (Anura: Leptodactylidae: 
Paratelmatobiinae) from the highlands of the Atlantic Forests of southern Bahia, Brazil. Zootaxa. 
3702 (5): 459–472. 

Página: 935



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-21 

 

TEIXEIRA, C.D. Composição da avifauna em diferentes estágios de sucessão da vegetação 
nas áreas em processo de reabilitação ambiental da Bacia do Rio Araranguá, Extremo Sul de 
Santa Catarina. 2016 46p. TCC de Pós-Graduação. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Rio Grande do Sul. 2016. 

TELINO-JÚNIOR, W. R., DIAS, M. M., AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de, LYRA-NEVES, R. M. de, 
& LARRAZÁBAL, M. E. L. de. (2005). Estrutura trófica da avifauna na Reserva Estadual de 
Gurjaú, Zona da Mata Sul, Pernambuco, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 22(4), 962-973. 

TERBORGH, J. 1988. The big things that run the world - a sequel to E. O. Wilson. Conservation 
Biology 2:402-403. 

TERBORGH, J. 1992. Diversity and the tropical rain forest. Scientific American Library, W. H. 
Freeman, New York, xii 242 pages. 

TERBORGH, J., ESTES, J.A., PAQUET, P., RALLS, K., BOYD-HEGER, D., MILLER, B.J., and 
NOSS, R. F. 1999. The role of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems, in Continental 
conservation: scientific foundations of regional reserve networks. M. E. Soulé and J. Terborgh, 
eds. Washington, DC: Island Press, pp. 39–64. 

TRAYLOR, M.A. & J. FITZPATRICK (1982) A survey of tyrant flycatchers. Living Bird 19:7-50. 

TREVINE, V., FORLANI, M.C., HADDAD, C.F.B., ZAHER, H. Herpetofauna of Paranapiacaba: 
expanding our knowledge on a historical region in the Atlantic forest of southeastern Brazil. 
Zoologia (Curitiba), Curitiba , v. 31, n. 2, p. 126-146, Apr. 2014. 

TRIGO T. C., SCHNEIDER A., de OLIVEIRA T. G., LEHUGEUR L. M., SILVEIRA L., FREITAS 
T. R. O & EIZIRIK, E. 2013. Molecular data reveal complex hybridization and a cryptic species 
of Neotropical wild cat. Current Biology 23, 1-6. 

UETZ, P., FREED, O. & JIRI-HOSEK (eds.). The Reptile Database, http://www.reptile-
database.org, Acesso em 03/10/2018. 

VALADÃO, R. M.; FRANCHIN, A. G.; MARÇAL JÚNIOR, O. 2006. A avifauna no Parque 
Municipal Victorio Siquierolli, zona urbana de Uberlândia (MG). Biotemas, 19 (1): 81-91. 

VIDOLIN, G.P. & BRAGA, F.G. 2004. Ocorrência e uso da área por carnívoros silvestres no 
Parque Estadual do Cerrado, Jaguariaíva, Paraná. Cad. Biodivers. 4(2):29-36. 

WANG, E. (2002). Diets of ocelots (Leopardus pardalis), margays (L-wiedii), and oncillas (L-
tigrinus) in the Atlantic rainforest in southeast Brazil. Studies on Neotropical Fauna and 
Environment, 37, 207-212. 

WEMMER, C.; T.H. KUNZ; G. LUNDIE-JENKINS & W. MCSHEA. 1996. Mammalian Sign, p. 
157-176. In: D.E. WILSON; F.R. COLE; J.D. NICHOLS; R. RUDRAN & M.S. FOSTER (Eds). 
Mensuring and monitoring biological diversity: standart methods for mammals. Washington, 
Smithsonian Institution Press, 409p. 

WIKI AVES – A ENCICLOPÉDIA DAS AVES DO BRASIL Disponível em: www.wikiaves.com.br 
Acesso em 03/10/2018. 

WILLIS, E. O. 1979. The composition of avian communities in remanescent woodlots in 
southern Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia 33 (1):1-25. 

Página: 936



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-22 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

WILLSON, M.F. 1993. Mammals as seed-dispersal mutualists in North America. Oikos 67: 159–
176. 

ZAHER, H.; F.E. BARBO; P.S. MARTÍNEZ; C. NOGUEIRA; M.T. RODRIGUES & R.J. 
SAWAYA. 2011. Reptiles from São Paulo State: current knowledge and perspectives. Biota 
Neotropica 11 (1a): 1- 14. 

ZIMMER, K. J. & ISLER, M. L. 2003. Family Thamnophilidae (typical antbirds), p. 448-681. In J. 
Del Hoyo, A. Elliot and D. A. Christie (eds.). Handbook of the birds of the world, Vol. 8, 
Broadbills to tapaculos. Barcelona: Lynx Edicions. 

ZIMMERMAN, B.L. & M.T. RODRIGUES. 1990. Frogs, snakes, and lizards of the INPA-WWF 
reserves near Manaus, Brazil, p. 426-454. In: A.H. Gentry (ed.). Four Neotropical Rainforests. 
New Haven, Connecticut, Yale University Press, 627p. 

ICTIOFAUNA 

ALBA-TERCEDOR, J. (1996). Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. 
IV SIAGA, Almeria, vol. II: 203-213. 

BARRIGA-SOSA, I.D.L.A.; JIMÉNEZ-BADILLO, M.D.L.; IBÁÑEZ, A.L.; ARREDONDO-
FIGUEROA, J.L., (2004). Variability of tilapias (Oreochromis spp.) introduced in Mexico: 
morphometric, meristic and genetic characters. J. Appl. Ichthyol. 20: 7–14. 

CASTRO, P. M. G.; SILVA, M. E. P. A.; MARUYAMA, L. S.; PAIVA, P. (2009). Produção 
pesqueira do Reservatório Billings (bacia do Alto Tietê - SP) nos anos 2005, 2006 e 2007. Série 
Relatórios Técnicos 1 (10), 38, 10p. 

DURÃES, R., POMPEU, P. D. S.; GODINHO, A. L. (2001). Alimentação de quatro espécies de 
Leporinus (Characiformes, Anostomidae) durante a formação de um reservatório no sudeste do 
Brasil. Iheringia, Série Zoologia, 90, 183-191. 

FREITAS, C. E. C.; SIQUEIRA-SOUZA, F. K. (2009). O uso de peixes como bioindicador 
ambiental em áreas de várzea da bacia Amazônica. Revista Agrogeoambiental, 1(2). 

GIBRAN, F. Z., FERREIRA, K. M.; CASTRO, R. (2001). Diet of Crenicichla britskii (Perciformes: 
Cichlidae) in a stream of Rio Aguapei basin, upper Rio Paraná system, southeastern Brazil. 
Biota Neotropica, 1(1-2), 1-5. 

GOMIERO, L., & de BRAGA, F. M. (2003). Relação peso-comprimento e fator de condição para 
Cichla cf. ocellaris e Cichla monoculus (Perciformes, Cichlidae) no reservatório de Volta 
Grande, rio Grande-MG/SP. Acta Scientiarum: Biological Sciences, 79-86. 

GOURLAT, M; CALLISTO, M. (2003). Bioindicadores de qualidade de água como ferramenta 
em estudos de impacto ambiental. Revista da FAPAM, 2, 1.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2017. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama. Acesso em: 2018. 

RÊGO, A. C. L., PINESE, O. P., MAGALHÃES, P. A.; PINESE, J. F. (2008). Relação peso-
comprimento para Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) e Leporinus friderici (Bloch, 1794) 
(Characiformes) no reservatório de Nova Ponte–EPDA de Galheiro, rio Araguari, MG. Revista 
Brasileira de Zoociências, 10(1). 

Página: 937



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-23 

 

SMA – SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE. (2010). Cadernos de Educação 
Ambiental – Edição Especial Mananciais – Billings. São Paulo, SP, 154 p. Disponível em: 
www.ambiente.sp.gov.br/cea. Acesso em; 2018.  

SMA – SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE. (2010). Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – 
Relatório Final. São Paulo, SP.  

IX.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A TRIBUNA. (2018). Quase metade dos moradores de Cubatão não tem saneamento básico 
15/07/2018. Acesso em agosto de 2018, disponível em A Tribuna: 
http://www.atribuna.comb/noticias/noticias-detalhe/cidades/quase-metad-dos-moradores-de-
cubatao-nao-tem-saneamento-basico/?cHash=9b3dfe04b5c8d9ac54dc3ba94f4a959a 

A TRIBUNA. Quase metade dos moradores de Cubatão não tem saneamento básico, 
15/07/2018. Disponível em http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/quase-
metade-dos-moradores-de-cubatao-nao-tem-saneamento-
basico/?cHash=9b3dfe04b5c8d9ac54dc3ba94f4a959a. Acesso em agosto de 2018. 

AFONSO, C. (2006). Plano paisagístico para o município de Cubatão, SP, Brasil. Paisagem 
Ambente: ensaios, 22, 9-16. 

AFONSO, Cintia M. “Plano paisagístico para o município de Cubatão, SP, Brasil” In: Paisagem 
Ambiente: ensaios - n. 22 - São Paulo - p. 9 - 16 , 2006. 

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP) Macroanel Rodoviário 
Paulista. Disponível em http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Época.pdf. Acesso 
em novembro de 2018. 

BAENINGER, Rosana. “São Paulo e suas migrações no final do século XX” In: São Paulo em 
Perspectiva, n.3, Vol 19, São Paulo, pp.84-96, Jul-Set 2005. 

BOTELHO, Adriano. Do fordismo à produção flexível: a produção do espaço num contexto de 
mudanças das estratégias de acumulação do capital. Dissertação (Mestrado) Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2000. 

BOTELHO. (2000). Do fordismo à produção flexível: a produção do espaço num contexto de 
mudanças das estratégias de acumulação do capital. Dissertação (Mestrado) Universidade de 
São Paulo. São Paulo, São Paulo. 

BRASIL. (2007). Decreto Presidencial 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. Acesso em julho de 
2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6040.htm 

BRASIL. Decreto Presidencial 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm Acesso em julho 
de 2018.  

CANDIDO, A. (1987). Os parceiros do Rio Bonito, São Paulo: Duas Cidades. São Paulo. 

CANDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito, São Paulo: Duas Cidades, 1987. 

Página: 938



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-24 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

CASTRO, P., SILVA, A. D., M.E.P., & MARUYAMA, L. :. (2008). Mapeamento da pesca 
artesanal no reservatório Billings (Alto Tietê, SP). Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, 
23-29. 

CASTRO, P.M.G.; ALVES DA SILVA; M.E.P.;MARUYAMA , L.S. : PAIVA, P. Mapeamento da 
pesca artesanal no reservatório Billings (Alto Tietê, SP). Revista Brasileira de Engenharia de 
Pesca, São Luís: UEMA, pp. 23-29, 2008. Disponível em file:///C:/Users/ctura/Downloads/97-
371-1-PB.pdf Acesso em setembro de 2018. 

CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA (CTI). Atlas das Terras Guarani no Sul e Sudeste do 
Brasil – 2015. Disponível em 
https://bd.trabalhoindigenista.org.br/sites/default/files/Atlas%20CTI%20baixa%20CC2015.pdf 
Acesso em julho de 2018. 

CIDADES PAULISTAS. (s/d). São Bernardo do Campo. Acesso em agosto de 2018, disponível 
em Cidadespaulistas: http://www.cidadespaulistas.com.br/cid/?c=547 

CIDADES PAULISTAS. São Bernardo do Campo, s/d. Disponível em 
http://www.cidadespaulistas.com.br/cid/?c=547 Acesso em agosto de 2018. 

COMGÁS/MINERAL. (2011). Censo de Pescadores. documento interno. 

COMGAS/MINERAL. Censo de Pescadores – 2011, documento interno. Qual é a fonte?  

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO-SP (CPISP). (s/d). CPISP. Acesso em agosto de 2018, disponível em 
Índios em São paulo: http://www.cpisp.org.br/indios/ 

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO-SP (CPISP). Índios em São Paulo. Disponível em  
http://www.cpisp.org.br/indios/. Acesso em agosto de 2018. 

CTI. (2015). Atlas das Terras Guarani no Sul e Sudeste do Brasil. Acesso em julho de 2018, 
disponível em Trabalho indigenista: 
https://bd.trabalhoindigenista.org.br/sites/default/files/Atlas%20CTI%20baixa%20CC2015.pdf 

CUNHA JMP, JAKOB AAE, YOUNG AF. “Dinâmica demográfica intrametropolitana na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, no período pós-1970”. In: Cunha JMP(org.) Novas 
metrópoles paulistas: população, vulnerabilidade e segregação. Campinas: Núcleo de Estudos 
de População, Universidade Estadual de Campinas; p. 399-434, 2006. 

DIÁRIO DO GRANDE ABC. Veículos leves correspondem a 75% do fluxo do Rodoanel na 
região, 02/02/2018. Disponível em https://www.dgabc.com.br/Noticia/2847119/veiculos-leves-
correspondem-a-75-do-fluxo-do-rodoanel-na-regiao. Acesso em novembro de 2018. 

DIEGUES, A. (2008). O mito moderno da natureza intocada (5ª ed.). São Paulo: Hucitec. 

DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 5ª ed. São Paulo: Hucitec, 
2008. 

ECOVIAS, Sistema Anchieta-Imigrantes, 2018. Disponível em 
http://www.ecovias.com.br/institucional/sistema-anchieta-imigrantes . Acesso em agosto de 
2018. 

Página: 939



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-25 

 

ECOVIAS. (2018). Sistema Anchieta-Imigrantes. Acesso em agosto de 2018, disponível em 
ECOVIAS: http://www.ecovias.com.br/institucional/sistema-anchieta-imigrantes 

ETEC CUBATÃO. (2018). Cursos. Acesso em outubro de 2018, disponível em etecubatao: 
http://www.etecubatao.com.br 

ETEC CUBATÃO. Cursos, 2018. Disponível em http://www.etecubatao.com.br . Acesso em 
outubro de 2018. 

FCP. (s.d.). Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ’s). Acesso em julho de 2018, 
disponível em Palmares: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (FCP). Comunidades Remanescentes de Quilombos 
(CRQ’s). Disponível em http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 Acesso em julho de 2018. 

FUNDAÇÂO SEADE. (2018). Perfil Municipal. Acesso em julho de 2018, disponível em 
perfil.seade: http://www.perfil.seade.gov.br/ 

FUNDAÇÂO SEADE. Perfil Municipal, 2018. Disponível em http://www.perfil.seade.gov.br/  
Acesso em julho de 2018. 

GALVÃO, J., & BERMANN, C. (maio-ago de 2015). Crise hídrica e energia: conflito no uso 
múltiplo das águas. Estudos Avançados, 29, pp. 43-68. 

GALVÃO, Jucilene & BERMANN, Célio. “Crise hídrica e energia: conflito no uso múltiplo das 
águas” In:  Estudos Avançados, v.29, n.84, pp.43-68, maio-ago, São Paulo: USP, 2015. 

HILSDORF, Wilson C. & NOGUEIRA NETO, Mário S. “Porto de Santos: prospecção sobre as 
causas das dificuldades de acesso” In:. Gestão e Produção,  vol.23, no.1, São Carlos: 
UFSCAR, jan./mar. 2016. 

IBGE. (2010). Censo 2010 - Cidades. Acesso em julho de 2018, disponível em cidades.ibge: 
https://cidades.ibge.gov.br 

IBGE. (2015). Estimativa populacional 2015 – SIDRA (setor censitário). Acesso em setembro 
de 2018, disponível em sidra.ibge: https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil 

IFSP. (2018). Cursos. Acesso em outubro de 2018, disponível em ifsp.edu: 
http://www2.ifsp.edu.br/index.php/12-cubatao.html 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010 - Cidades.  
Disponível em https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em julho de 2018. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativa populacional 
2015 – SIDRA (setor censitário), 2015.  Disponível em https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil  
Acesso em setembro de 2018. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativa populacional 
dos municípios – 2018. Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=. Acesso em novembro de 
2018. 

Página: 940



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-26 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

INSTITUTO DE PESCA DE SÃO PAULO (IPESCA). “Aspectos socioeconômicos e produtivos 
dos pescadores da baixada santista que atuam nas áreas possivelmente impactadas pela 
dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Santos-SP e na área de deposição de 
material dragado” In: Série  Relatórios Técnicos,  São Paulo, n°. 52: 1 - 27, 2013. 

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP). Cursos., 2018. Disponível em 
http://www2.ifsp.edu.br/index.php/12-cubatao.html . Acesso em outubro de 2018. 

INSTITUTO POLIS. (2012). Resumo Executivo Cubatão. Acesso em agosto de 2018, 
disponível em Polis: http://polis.org.br/wp-content/uploads/Resumo-Executivo-CUBATAO-
Litoral-Sustentavel.pdf 

INSTITUTO POLIS. Resumo Executivo Cubatão, 2012. Disponível em http://polis.org.br/wp-
content/uploads/Resumo-Executivo-CUBATAO-Litoral-Sustentavel.pdf. Acesso em agosto de 
2018. 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. (s.d.). Povos Indígenas do Brasil. Acesso em agosto de 2018, 
disponível em Pib.socioambiental: https://pib.socioambiental.org/pt/Página_principal 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos Indígenas do Brasil. Disponível em  
https://pib.socioambiental.org/pt/Página_principal . Acesso em agosto de 2018. 

IPESCA. (2013). Aspectos socioeconômicos e produtivos dos pescadores da baixada santista 
que atuam nas áreas possivelmente impactadas pela dragagem de aprofundamento do canal 
do Porto de Santos-SP e na área de deposição de material dragado. Série Relatórios Técnicos, 
INSTITUTO DE PESCA DE SÃO PAULO, São Paulo. 

ITIKAWA, V. (2008). Mananciais e Urbanização – Recuperação ambiental da sub-bacia 
Billings: os bairros ecológicos em São Bernardo do Campo, São Paulo (1997-2007). 
Dissertação de Metrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 

ITIKAWA, Valdete K. Mananciais e Urbanização – Recuperação ambiental da sub-bacia 
Billings: os bairros ecológicos em São Bernardo do Campo, São Paulo (1997-2007), 
Dissertação de Metrado, São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

LADEIRA, M. (1989). Mbya Tekoa: o nosso lugar. São Paulo em Perspectiva, 3(4), 57-61. 

LADEIRA, M., & AZANHA, G. (1988). Os índios da Serra do Mar: A presença Mbyá-Guarani em 
São Paulo. CTI, 70. 

LADEIRA, Maria Inês. “Mbya Tekoa: o nosso lugar” In: São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 
v. 3, n. 4, p. 57-61, 1989.  

LADEIRA, Maria Inês; AZANHA, Gilberto. Os índios da Serra do Mar: A presença Mbyá-
Guarani em São Paulo, São Paulo: CTI, Nova Stella Editorial, 1988, 70 p. 

LITORALBUS. (2016). Linhas de ônibus – Cubatão. Acesso em setembro de 2018, disponível 
em litoralbus.blogspot: http://litoralbus.blogspot.com/2016/07/cubatao-transporte-coletivo-
itinerarios.html 

LITORALBUS. Linhas de ônibus – Cubatão, 2016. Disponível em 
http://litoralbus.blogspot.com/2016/07/cubatao-transporte-coletivo-itinerarios.html . Acesso em 
setembro de 2018. 

Página: 941



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-27 

 

METAL MECÂNICA. Projeto do Ferroanel Metropolitano de São Paulo começa sair do papel, 
21/07/2017. Disponível em http://www.ipesi.com.br/Noticias/5870-projeto-do-ferroanel-
metropolitano-de-sao-paulo-comeca-sair-do-papel. Acesso em novembro de 2018. 

MINTE-VERA, C. (1997). A pesca artesanal no reservatório Billings. Dissertação de mestrado 
em Biologia, UNICAMP, Campinas. 

MINTE-VERA, Carolina V. A pesca artesanal no reservatório Billings (São Paulo, Dissertação 
de mestrado em Biologia, Campinas: UNICAMP, 1997. 

MORELL, MGM et al. Retrato Demográfico da Baixada Santista: Desafios para as Políticas 
Públicas. Anais do XVIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP, Águas de 
Lindoia, SP,2012). 
 

NOVO MILÊNIO. (03 de junho de 2006). Núcleos de Cubatão/SP – Vila Light – Residencial 
EMAE. Acesso em agosto de 2018, disponível em novomilenio: 
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/blight.htm 

NOVO MILÊNIO. Núcleos de Cubatão/SP – Vila Light – Residencial EMAE, 03/06/2006. 
Disponível em http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/blight.htm Acesso em agosto de 2018. 

PAIVA, F. (2006). Pesca artesanal na Represa Billings: contradições internas. Acesso em julho 
de 2018, disponível em pesca.sp.gov: http://www.pesca.sp.gov.br/pesca_billings.pdf 

PAIVA, Fábio R. “Pesca artesanal na Represa Billings: contradições internas”, 2006. Disponível 
em http://www.pesca.sp.gov.br/pesca_billings.pdf Acesso em julho de 2018.   

PENTEADO, C., & et al. (2017). Conflitos hídricos na gestão dos reservatórios Billings e Barra 
Bonita. Estudos Anaçados, 31(89), 299-322. 

PENTEADO, Claudio et al. “ Conflitos hídricos na gestão dos reservatórios Billings e Barra 
Bonita” In: Estudos Avançados, vol. 31, n.89, pp.299-322, jan-abr, São Paulo: USP,  2017. 

PMC. (1998). Plano Diretor do Município de Cubatão. Acesso em agosto de 2018, disponível 
em leismunicipais: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-cubatao-sp 

PMSBC. (08 de abril de 2017). Em São Bernardo, Riacho Grande recebe Terminal Rodoviário 
Tereza Suster revitalizado. Acesso em outubro de 2018, disponível em sãobernardo.sp.gov: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/maximizada/- /asset_publisher/5cLluTMVcxDN/content/em-
sao-bernardo-riacho-grande-recebe-terminal-rodoviario-tereza-suster-
revitalizado?inheritRedirect=false 

PMSBC. (11 de outubro de 2018). Com o dobro da capacidade, nova Balsa João Basso 
começa operar na terça-feira em São Bernardo. Acesso em outubro de 2018, disponível em 
saobernardo.sp.gov: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/noticias/ 

PMSBC. (2011). Diretor do Município de São Bernardo do Campo. Acesso em agosto de 2018, 
disponível em saobernardo.gov: http://www.saobernardo.sp.gov.br/plano-diretor 

PMSBC. (s.d.). Perfil Socioeconômico por bairros – 2010 e 2015. Acesso em agosto de 2018, 
disponível em saobernardo.sp.gov: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/perfilsocioeconomicobairros/ 

Página: 942



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-28 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

PNUD. (2013). Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios. Acesso em agosto de 2018, 
disponível em atlasbrasil.org: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 

PORTAL RIACHO GRANDE. (s/d). História. Acesso em agosto de 2018, disponível em 
riachogrande.net: http://www.riachogrande.net/historia.html 

PORTAL RIACHO GRANDE. História, s/d. Disponível em 
http://www.riachogrande.net/historia.html . Acesso em agosto de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO (PMC), Plano Diretor do Município de Cubatão - 
1998. Disponível em https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-cubatao-sp . Acesso em agosto 
de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (PMSBC), Perfil 
Socioeconômico por bairros – 2010 e 2015.  Disponível em 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/perfilsocioeconomicobairros/ . Acesso em agosto de 
2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (PMSBC), Plano Diretor do 
Município de São Bernardo do Campo - 2011. Disponível em 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/plano-diretor . Acesso em agosto de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (PMSBC). “Com o dobro da 
capacidade, nova Balsa João Basso começa operar na terça-feira em São Bernardo”, 
11/10/2018. Disponível em www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/noticias/ . Acesso em outubro 
de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (PMSBC). “Em São Bernardo, 
Riacho Grande recebe Terminal Rodoviário Tereza Suster revitalizado”, 08/04/2017. Disponível 
em http://www.saobernardo.sp.gov.br/maximizada/- 
/asset_publisher/5cLluTMVcxDN/content/em-sao-bernardo-riacho-grande-recebe-terminal-
rodoviario-tereza-suster-revitalizado?inheritRedirect=false . Acesso em outubro de 2018.  

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas do 
Desenvolvimento Humano dos Municípios, 2013. Disponível em 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ Acesso em agosto de 2018. 

SECRETARIA SE SEGURANAÇ PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. (2018). Estatísticas. 
Acesso em agosto de 2018, disponível em SSP.SP.GOV: 
http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx 

SECRETARIA SE SEGURANAÇ Pública do estado de São Paulo. Estatísticas-2018. 
Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx . Acesso em agosto de 2018. 

SPMAR. (2018). Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Acesso em agosto de 2018, disponível 
em spmar: http://www.spmar.com.br/concessionaria.htm 

SPMAR. Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, 2018. Disponível em 
http://www.spmar.com.br/concessionaria.htm . Acesso em agosto de 2018. 

TENONDÉ PORÃ. (2018). Sítio eletrônico para visitação relativo ao “Plano de Visitação da 
Terra Indígena Tenondé Porã. Acesso em agosto de 2018, disponível em tenondepora: 
https://tenondepora.org.br 

Página: 943



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XV-29 

 

TENONDÉ PORÃ. Sítio eletrônico para visitação relativo ao “Plano de Visitação da Terra 
Indígena Tenondé Porã – 2018”. Disponível em https://tenondepora.org.br . Acesso em agosto 
de 2018. 

X IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

CONDEPHAAT. (s.d.). Serra do Mar e de Paranapiacaba. Acesso em 06 de agosto de 2018, 
disponível em CONDEPHAAT: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/serra-do-mar-e-de-
paranapiacaba-3/ 

CUNHA, S. B., & GUERRA, A. J. (1999). Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Editora 
Bertrand Brasil. 

JENKINS, C.N.; PIMM, S.L.; JOPPA, L.N. 2013. Global patterns of terrestrial vertebrate 
diversity and conservation. PNAS Early edition: 1-9. 

KORMAN, V. Proposta de integração das glebas do Parque Estadual de Vassununga (Santa 
Rita do Passa Quatro, SP), 2003. 131 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia de 
Agroecossistemas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 
Paulo. Piracicaba, 2003, p.3. 

LEOPOLD, L., CLARKE, F., & HANSHAW, B. (1971). A procedure for evaluating environmental 
impact. U.S Geological Survey, p. 13. 

MITTERMEIER, R.A.; GIL, P.R.; HOVMANN, M; PILGRIM, J.; BROOKS, T.; MITTERMEIER, 
C.G.; LAMOREUX, J.; DA FONSECA, G.A.B.; SELIGMANN, P.A.; FORD, H. 2004. Hotspots 
revisited: earth’s biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Conservation 
International. 392 p. 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT J 2000. 
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403:853–858. 

PATIN, S. (1999). Environmental impact of the offshore oil and gas industry. EcoMonitor, 425. 

RIBEIRO, M.C.; METZGER, J.P.; MARTENSEN, A.C.; PONZONI, F.J.; HIROTA, M.M. 2009. 
The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? 
Implications for conservation. Biological Conservation, 142:1141-1153. 

STOTZ D.F.; J.W. FITZPATRICK; T.A. PARKER III & D.K. MOSKOVITS. 1996. (Eds). 
Neotropical birds: ecology and conservation. Chicago, University of Chicago Press, XI+700p. 

SUREHMA/GTZ. (1992). Manual de avaliação de impactos ambientais. Curitiba. 

XI MEDIDAS E PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E 
COMPENSAÇÃO 

AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO Jr., H. F.; GOMES, L. C.; BINI, L. M. & AGOSTINHO, C. S. Capítulo 
II.4. Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da ictiofauna. In: VAZZOLER, A. 
E. A. de M.; AGOSTINHO, A. A. & HAHN, N. S. 1997. A Planície de Inundação do Rio Paraná: 
Aspectos físicos, biológicos e sócioeconômicos. Maringá, EDUEM: Nupélia. 460 p.: il. 

ANTAS, P., ALMEIDA, A.. (2003). Aves como Bioindicadoras de Qualidade Ambiental. 
Aplicação em áreas de plantio de eucalipto. 

Página: 944



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        

Pág. XV-30 
COM04R01_Rev0 

12/2018 

 

BERNARDO, G.C., HIGUCHI, F.G., DE LIMA, S.P., DE OLIVEIRA, M.G.V., AMARAL, M.R.M.. 
O Monitoramento de Fauna como Bioindicador de Recuperação de Áreas Degradadas.. In: 
Anais do SICASA e ANPPAS Amazônia. Anais...Manaus(AM) UFAM/ANPPAS, 2016. 

BIZERRIL, C. R. S. F. & Lima, N. R. W. 2000. Levantamento da ictiofauna da bacia do rio 
Ribeira, Brasil. Acta Biologica Leopoldensia. Vol. 22, n(1), janeiro/julho., p: 103-110. 

CASTRO, R. M. C.; CASSATTI, L.; SANTOS, E. F.; MELO, A. L. A.; MARTINS, L. S. F.; 
FERREIRA, K. M.; GIBRAN, F. Z.; BENINE, R. C.; CARVALHO, M.; RIBEIRO, A. C.; ABREU, 
T. N.; BOCKMANN, F. A.; PELIÇÃO, G. Z.; STOPIGLIA, R. & LANGEANI, F. 2004. Estrutura e 
Composição da Ictiofauna de Riachos da Bacia do Rio Grande no Estado de São Paulo, 
Sudeste do Brasil. Biota Neotropica. 4(1): 1 – 39. 

CASTRO, R. M. C.; CASSATTI, L.; SANTOS, H. F.; FERREIRA, K. M.; RIBEIRO, A. C.; 
BENINE, R. C.; DARDIS, G. Z. P.; MELO, A. L. A.; STOPIGLIA, R.; ABREU, T. X.; 
BOCKMANN, F. A.; CARVALHO, M.; GIBRAN, F. Z. & LIMA, F. C. T. 2003. Estrutura e 
Composição da Ictiofauna de Riachos do Rio Paranapanema, Sudeste e Sul do Brasil. Biota 
Neotropica, v.3 n(1) 

JULIANI, L. d., & DURAN, L. (2008). Programa de Monitoramento Arqueológico do Sistema de 
Reforço Eletroenergético à Ilha de Santa Catarina. São Paulo: A Lasca Arqueologia/Eletrosul. 

LEMES, E. M. & V. GARUTTI. 2002. Ecologia da ictiofauna de um córrego de cabeceira da 
bacia do alto rio Paraná, Brasil. Iheringia, Série Zoologia, 92 (3): 69-78. 

LIMA, R. S. 1997. Ictiofauna do alto curso do rio Paraíba do Sul. Dissertação de Mestrado (M-
781). IBUSP: São Paulo. 222p. 

OYAKAWA, O. T.; AKAMA, A.; MAUTARI, K. C.; NOLASCO, J. C. 2006. Peixes de Riachos da 
Mata Atlântica nas Unidades de Conservação do Vale do Rio Ribeira de Iguape no Estado de 
São Paulo. São Paulo: Editora Neotrópica, 201p.:il. 

POULSEN, B.O.; KRABBE, N.; FRØLANDER, A.; HINOJOSA, B.M. & QUIROGA, O.C. 1997. A 
rapid assessment of Bolivian and Ecuadorian montane avifaunas using 20-species lists: 
efficiency, biases and data gathered. Bird Conservation International, 7:53-67. 

TEIXEIRA, T. P.; PINTO, B. C. T.; TERRA, B. F.; ESTILIANO, E. O.; GRACIA, D. & ARAÚJO, 
F. G. 2005. Diversidade das assembléias de peixes nas quatro unidades geográficas do rio 
Paraíba do Sul. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 95(4): 347-357. 

TEIXEIRA, T. P.; TERRA, B. F.; ESTILIANO, E. O.; GRACIA, D.; PINTO, B. C. T. & ARAÚJO, 
F. G. 2004. Distribuição da ictiofauna em locais impactados no rio Paraíba do Sul. Rev. Univ. 
Rural, Sér. Ci. Vida. Seropédica, RJ, EDUR, v. 24, n. 2, Jul-Dez., p: 167- 174. 

 

Página: 945



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Comgás – Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP 

 

 

        
COM04R01_Rev0 
12/2018 

Pág. XIV-1 

 

XIV EQUIPE TÉCNICA 

O Quadro XIV-1 apresenta os profissionais e respectivos registros de classe da equipe que 
participou da elaboração dos estudos. As cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica 
estão apresentadas no Anexo 8. 

Quadro XIV-1 – Equipe Técnica 
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Apresentação
Atualmente a sociedade demanda cada vez mais transparência. O Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) atende essa demanda no âmbito do licenciamento ambiental, uma vez que 
apresenta com uma linguagem acessível e objetiva os principais temas do Estudo de Impacto 
Ambiental. (EIA). O objetivo do RIMA é esclarecer como será a implantação e a operação do 
empreendimento e como ele impactará o meio, além de apresentar medidas para controle dos 
impactos.

Este RIMA diz respeito ao projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região 
Metropolitana de São Paulo e visa fornecer juntamente com o EIA todas as informações 
necessárias para o licenciamento ambiental junto à Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB).

O projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São 
Paulo visa possibilitar que a Comgás, através da implantação de um duto de distribuição de 
gás natural, distribua nas suas redes esse insumo estratégico vindo de novas fontes de 
suprimentos tais como GNL e ou da Bacia de Santos, ampliando as possíveis fontes de 
abastecimento de gás para o Estado de São Paulo e assegurando a garantia e diversidade de 
suprimento de gás e continuidade das operações da empresa.

Os estudos técnicos ambientais para a viabilização do projeto Reforço da Infraestrutura de 
Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo foram elaborados pela consultoria Mineral 
Engenharia e Meio Ambiente.
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O projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região 
Metropolitana de São Paulo compreende a instalação de um 
gasoduto interligando a Baixada Santista à Região 
Metropolitana de São Paulo, mais precisamente entre 
Cubatão, recebendo o insumo do projeto Reforço da 
Infraestrutura de Suprimento de Gás da Baixada e São 
Bernardo do Campo, interligando-se ao projeto de reforço da 
RETAP - Rede Tubular de Alta Pressão, já implantado. 

O projeto inclui a instalação do gasoduto e implantação de Área de Medição e Regulagem 
contigua ao Ponto de Entrega (City Gate) e Estação de Odorização (EO) existente Riacho Grande 
II em São Bernardo do Campo.

A dutovia será construída com dutos de 20’’ de diâmetro, terá aproximadamente 15 km de 
extensão e operará com pressão de 75 bar. Este empreendimento visa o escoamento do gás 
natural de novas fontes de suprimento, ampliando a capacidade de abastecimento do Estado 
de São Paulo e assegurando a garantia de suprimento e continuidade das operações da 
empresa, além de atender as necessidades de abastecimento do Parque Térmico de Pedreira.

Localização
O gasoduto interligará o novo Ponto de Entrega (City Gate) da Comgás em Cubatão 

(contemplado no projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista) à 
Área de Medição e Regulagem contígua ao City Gate e a Estação de Odorização Riacho Grande 
II, localizados em São Bernardo do Campo na altura do km 34 da Rodovia Anchieta (SP 150). A 
localização do empreendimento pode ser vista na Figura a seguir.

Conhecendo o  

 Empreendimento

Serra do mar
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Dutovia
O gasoduto terá uma extensão total de aproximadamente 15 km, percorrendo um trecho 

aproximado de 14 km enterrado e um trecho suspenso de 1,6 km na Usina Henry Borden na 
subida da Serra do Mar. Também serão suspensas as travessias do Reservatório do Rio das 
Pedras. O traçado definido corresponde a implantação do duto de forma subterrânea na maior 
parte de sua extensão por abertura de vala ou furo direcional.

Implantação: Será aproveitado o espaço de faixas compartilhadas e da Rodovia Caminho 
do Mar para abertura de vala de 2 m de largura. Eventualmente será necessária ampliação de 
faixa em até 6 m de largura onde não há possibilidade de compartilhamento;

Representação da localização do material escavado em 
relação à vala

• Trecho 1: Após sair do Ponto de Entrega (City Gate) de Cubatão acompanhará o traçado dos 
dutos da Petrobras até a base da Usina Henry Borden;

• Trecho 2: Subida da serra acompanhando os dutos da Usina Henry Borden, propriedade da 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE), atravessando o Parque Estadual da 
Serra do Mar de maneira aérea;

• Trecho 3: O trecho de planalto será feito de maneira subterrânea acompanhando a Rodovia 
Caminho do Mar e posteriormente a Estrada da Xiboca até a Área de Medição e Regulagem 
próxima ao Ponto de Entrega (City Gate) Riacho Grande II.

Haverá travessia de uma faixa de domínio rodoviário, a SP 148 – Rodovia Caminho do Mar - 
trecho terrestre e também travessia de linha de transmissão. 

O City Gate, também conhecido como Ponto de Entrega, é uma estação que conta com um 
complexo conjunto de equipamentos de alta tecnologia, com diferentes finalidades como: 
Regulagem de Pressão, Filtração, Medição, Aquecimento etc. E geralmente é utilizado na 
conexão entre as redes de transporte e as de distribuição. 

Operação: Faixa de 2 m para os trechos terrestres está previsto instituir faixa de servidão 
administrativa de até 10 m de largura, porém sem a necessidade de realocar pessoas 
e infraestruturas e será utilizada para trabalho e operação do duto apenas 2 m. Toda a 
extensão do gasoduto pode ser dividida nos seguintes trechos.
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Instalações Associadas ao Gasoduto                           

Ao longo da dutovia serão instalados complementos de duto que são elementos 
necessários à segurança, proteção e operação dos dutos, tais como: lançadores e 
recebedores de pigs, válvulas de bloqueio e instrumentação e controle, descritos a seguir.

Lançador e Recebedor de Pig*

O equipamento denominado pig é uma ferramenta essencial para garantir o bom 
funcionamento das tubulações e evitar vazamentos e rompimentos. Durante a passagem do 
pig no interior da tubulação são coletados dados relativos às condições das paredes do duto, 
por meio de sensores e diversos instrumentos de coleta. Assim, possíveis falhas causadas por 
corrosão ou fraturas podem ser localizadas e reparadas.

O lançador de pig estará localizado no início do gasoduto, próximo ao sistema de odorização, 
enquanto o recebedor de pig será instalado no final do gasoduto.

Válvulas de Bloqueio

Ao longo da dutovia serão instaladas 5 válvulas de bloqueio com o intuito de interromper o 
fluxo de gás para delimitar trechos e possibilitar operações de manutenções localizadas, em 
caso de emergências, e nas travessias de cursos de água e reservatórios, de modo a minimizar 
os volumes vazados em caso de incidentes.

Área de Medição e Regulagem

A área de Medição e Regulagem é uma estrutura similar a um City Gate, no entanto sem a 
necessidade de contemplar uma Estação de Odorização, visto que o gás já virá odorado por 
meio do projeto de Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista em 
licenciamento na CETESB. Será implantada na área adjacente ao de Riacho Grande II.

Instrumentação e Controle

Na área de Medição e Regulagem haverá instrumentos para monitoramento de dados de 
vazão, temperatura e pressão. 

A Comgás tambem monitora por telemetria todos os  City Gates, Estações Redutoras de 
Pressão - ERPs e Conjunto de Regulagem e Medição - CRM de grande consumidores, por meio 
da Sala de Controle localizada no Centro Operacional situado a Rua Capitão Faustino de Lima, 
134 - Brás - São Paulo.

*PIG: Dispositivo para inspeção de tubulação
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Segurança

Todos os ativos da Comgás 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 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). Ilustração da sala de Controle Operacional.

Justificativa
Com o crescimento da demanda energética nacional, mostra-se necessário incrementar a 

oferta de gás natural no país. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027, da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo final de energia no Brasil deve crescer de 
260 Mtep/ano (2017) para 326 Mtep/ano (2027). Sendo assim, considerando que a participação 
do gás natural na matriz energética de 2017 e a participação estimada para 2027 são de 7,4% e 
7,6%, respectivamente, a previsão é de um aumento de 5,5 Mtep na demanda de gás natural 
nacional.

Como a oferta nacional não é suficiente para atender a demanda em sua totalidade deve ser 
importado volume adequado às previsões de consumo. De acordo com relatório do Ministério 
de Minas de Energia (MME), no ano de 2018 foram importados em média 32 MM m³/dia de gás 
natural, sendo que o GNL tem participação relevante para adequação da oferta aos picos de 
demanda.

Atualmente a maior parte do gás importado no Brasil é proveniente da Bolívia, sendo 
transportado pelo gasoduto GASBOL. Entretanto, esta fonte de suprimento apresenta um risco 
de disponibilidade devido ao término dos contratos atuais.

Diante do exposto e tendo em vista a relevância deste mercado dentro do contexto nacional, 
o Plano Paulista de Energia 2020, do Conselho Estadual de Políticas Energéticas (CEPE), descreve 
o gás natural como um insumo energético estratégico para o Estado de São Paulo, indicando a 
proximidade das reservas do Pré-Sal, a infraestrutura existente e prevista de escoamento e o 
fato de São Paulo representar o maior mercado consumidor do país como fatores favoráveis 
para o desenvolvimento do segmento do gás natural.

Com o advento dos projetos para incremento da oferta de gás natural por meio de importação 
de GNL e escoamento de gás rico do Pré-Sal, torna-se necessário adequar a rede de distribuição 
existente, de forma que seja possível entregar o gás natural que chega à Baixada Santista à 
parcela do mercado consumidor da Região Metropolitana de São Paulo.

Além disso, o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, representa a alternativa mais 
sustentável para reduzir a dependência energética de fontes poluentes como petróleo e carvão, 
principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa (GEE).
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Este combustível tem aumentado sua participação na matriz energética do Brasil e do mundo, 
figurando nas próximas décadas como uma energia de transição para a chamada “economia 
verde”: uma opção com oferta disponível, economicamente viável e ambientalmente sustentável.

De forma geral o reforço da distribuição de gás natural entre a Baixada Santista e a Região 
Metropolitana de São Paulo - RMSP – apoia-se na necessidade de reforçar o sistema de 
abastecimento de gás na RMSP para atendimento, com segurança e confiabilidade, às crescentes 
demandas de diversos segmentos dessa região: industrial; abastecimento veicular; 
termogeração; co-geração; residencial e comercial.

A Comgás é a maior distribuidora de gás natural do Brasil, com mais de 1,8 milhão de clientes 
no estado de São Paulo.  Com fornecimento ininterrupto e atendimento 24h, abastece com gás 
natural os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos 
de cogeração e fornecer gás para usinas de termogeração.

Comgás em números:

• Maior distribuidora de gás natural do Brasil;

• Mais de 1,8 milhão de clientes;

• Concessão abrange 177 cidades com 88 já atendidas;

• 16 mil km de rede de distribuição em 88 municípios;

• Área de concessão da empresa, que inclui: a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, a  
 Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, que juntos   
 representam aproximadamente 27% do PIB Brasileiro e 30% do gás distribuído no Brasil;

• Cerca de 1.000 colaboradores diretos e 3.000 indiretos, baseados em São Paulo,  
 Campinas, Santos e São José dos Campos.

Foto: Julio Bittencourt
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Estudo de Alternativas
O objetivo do estudo de alternativas é analisar as alternativas estudadas em busca da melhor 

forma de viabilização do empreendimento, tanto no que diz respeito às tecnologias disponíveis 
quanto à sua melhor locação, considerando para isso a conjunção dos interesses econômicos 
do empreendedor e o atendimento às diretrizes de preservação do meio ambiente.

Alternativas Locacionais                                                     

Os estudos de alternativas são relevantes na avaliação de empreendimentos que podem 
interferir significativamente no ambiente. As alternativas locacionais do projeto Reforço da 
Infraestrutura de Gás Baixada - RMSP foram avaliadas buscando a identificação dos potenciais 
impactos sobre as áreas de influência dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, por meio 
da matriz comparativa de interferências socioambientais apresentada a seguir.

Alternativas Tecnológicas                                                           

Em relação à construção do gasoduto, a Comgás utiliza tecnologias já consagradas, sendo 
que o gasoduto do empreendimento em questão utiliza as seguintes tecnologias: furo direcional 
não destrutivo, abertura de vala e estrutura autoportante. A avaliação das alternativas 
tecnológicas foi realizada em conjunto com as alternativas de traçado estudadas, de forma a 
indicar o melhor conjunto de soluções.

Alternativa Zero                                                                 

O projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo tem 
como objetivo ampliar a capacidade de distribuição de gás de forma a atender as atuais e 
futuras demandas por gás natural no Estado de São Paulo considerando as novas fontes de 
suprimento de gás estudadas pela Comgás e as perspectivas de gás do Pré Sal, da Bacia de 
Santos e Pós Sal, sendo este empreendimento umas das melhores alternativas, sob o ponto de 
visto econômico e socioambiental.

Considerando as projeções do setor, a expectativa é que a participação do gás natural na 
matriz energética brasileira aumente demasiadamente principalmente com a gradual retomada 
do crescimento na atividade econômica do País. Dessa forma, a hipótese da não implantação 
do projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo 
acarreta não só no não escoamento de novo volume de gás, mas também  estagnaria o potencial 
aumento de gás natural na região e no Estado.
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TEMA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Descrição 
resumida

Subida da serra pela faixa da 
EMAE (Usina Henry Borden). 

Trecho em planalto paralelo à 
Rodovia Caminho do Mar e a 

faixa da Petrobras.

Subida da serra e trecho de 
planalto integralmente 

paralelos à faixa da Petrobrás 
do Gasan I.

Subida da serra pela faixa da 
EMAE (Usina Henry Borden). 
Trecho de planalto paralelo à 

faixa da CTEEP e à Rodovia 
Anchieta.

Extensão
15,59 km (Planície: 4,1 km; 

Vertente: 1,6 km;  
Planalto: 9,9 km)

14,7 km (Planície: 4,2 km; 
Vertente: 1,6 km;  
Planalto: 8,9 km)

13,8 km (Planície: 3,1 km; 
Vertente: 1,6 km Planalto: 9,1 

km)

Faixa de servidão 
e acessos.

Necessária abertura de faixas 
paralelas às faixas de dutos 

existentes e à Rodovia 
Caminho do Mar. 

Necessária abertura de faixas 
paralelas às faixas existentes 

da Petrobras. 

Necessária abertura de nova 
faixa de servidão no trecho 

planalto, visto que a faixa de 
domínio da CTEEP está 

vegetada. 
MEIO FÍSICO

Travessias de 
corpos d’água

Extensão total das travessias: 
1930 m, incluindo APP.

Extensão total das Travessias: 
1270 m incluindo as áreas 
úmidas e respectivas APPs

Extensão total das travessias: 
1840 m, incluindo APP.

Áreas 
Contaminadas

Não haverá incidência sobre 
áreas contaminadas

Não haverá incidência sobre 
áreas contaminadas

Não haverá incidência sobre 
áreas contaminadas

MEIO BIÓTICO

Cobertura 
 Vegetal

Calculada supressão de  
1,2 hectares de Floresta 
Ombrófila Densa sob efeito de 

borda.

Calculada supressão de  
3,51 hectares de Floresta 
Ombrófila Densa sob efeito de 

borda.

Calculada supressão de 8,08 
hectares de Floresta Ombrófila 
Densa em regeneração ou sob 

efeito de borda
Área de 

Preservação 
Permanente 

(APP)

O total de área de supressão 
em APP é de 34 m²

O total de área de supressão 
em APP é de 5.500 m²

O total de área de supressão 
em APP é de 24.700 m²

Unidades de 
Conservação

Interferência no Parque 
Ecológico Caminho do Mar e 
no Parque Estadual da Serra 

do Mar.

Interferência do parque 
Estadual da Serra do Mar.

Interferência no Parque 
Ecológico Caminho do Mar e 
no Parque Estadual da Serra 

do Mar.

Área de Proteção 
aos Mananciais

Percorre aproximadamente 
2,85 km dentro da APRM 

Billings até o City Gate

Percorre 100 m dentro da 
APRM Billings até o City Gate

Percorre 200 m dentro da 
APRM Billings até o City Gate.

MEIO SOCIOECONÔMICO

Comunidades 
Tradicionais

Não há interferência direta 
em comunidades indígenas, 

quilombolas ou de 
pescadores artesanais. 

Não há interferência direta 
em comunidades indígenas, 

quilombolas ou de 
pescadores artesanais. 

Não há interferência direta 
em comunidades indígenas, 

quilombolas ou de 
pescadores artesanais. 

Proximidade com 
adensamentos 
populacionais e 
necessidade de 
reassentamento

Não há interferência direta ou 
necessidade de 

reassentamento.

Não há interferência direta ou 
necessidade de 

reassentamento.

Não há interferência direta ou 
necessidade de 

reassentamento.

Zoneamento 
Municipal

Não consta restrição, 
tampouco existe 

enquadramento específico 
para a atividade.

Não consta restrição, 
tampouco existe 

enquadramento específico 
para a atividade.

Não consta restrição, 
tampouco existe 

enquadramento específico 
para a atividade.

Interferências em 
património 

histórico, cultural 
e áreas de beleza 

cênica

Há interferência em uma 
parte do trajeto da Rodovia 

Caminho do Mar com os 
seguintes patrimônios 

tombados: Estrada do Lorena, 
Monumentos de Victor 

Dubugras e Área de Mata 
Circundante. Também há 

interferência no Perímetro 
tombado da Serra do Mar e 

de Paranapiacaba.

Há interferência no Perímetro 
tombado da Serra do Mar e 

de Paranapiacaba.

Há interferência no Perímetro 
tombado da Serra do Mar e 

de Paranapiacaba.

Análise de riscos 
às populações 

vizinhas

Trecho com riscos individual e 
social considerados toleráveis.

Trecho com riscos individual e 
social considerados 

intoleráveis.

Trecho com riscos individual e 
social considerados 

intoleráveis.

Matriz Comparativa de Interferências Socioambientais das Alternativas Locacionais
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Tangara desmaresti
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      Diagnóstico

Ambiental
O Diagnóstico Ambiental apresenta os 
principais aspectos dos meios físico, biótico 
e socioeconômico passíveis de alterações 
significativas em decorrência da 
implantação e operação do 
empreendimento.

As informações necessárias à elaboração do 
diagnóstico ambiental foram obtidas 
através da coleta dados primários obtidos 
por meio de levantamentos de campo e 
dados secundários obtidos em instituições 
governamentais e privadas, revisão 
bibliográfica e teses.
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As áreas de estudo são chamadas de Área 
de Influência e compreendem os territórios 
onde poderão ocorrer alterações ambientais 
nos Meios Físico (água, ar e solo), Biótico 
(fauna e flora) e Socioeconômico (população, 
cultura, infraestrutura e economia). 

A delimitação das áreas de influência é 
determinante para todo o trabalho, uma vez 
que somente após esta etapa, é possível 
orientar as diferentes análises temáticas a 
serem efetuadas, bem como avaliar a natureza 
(positiva ou negativa) dos impactos e a sua 
significância.

Para a estruturação deste diagnóstico 
ambiental, inicialmente foram analisados os 
principais aspectos dos Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico na escala regional, que 
corresponde à Área de Influência Indireta (AII), 
visando a contextualização do projeto Reforço 
da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP. 
Na sequência, foram analisados, com mais 
detalhe, os aspectos mais relevantes na escala 
local, que corresponde às Áreas de Influência 
Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA).

Áreas de Influência
As áreas de influência do projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP foram 

definidas da seguinte maneira:

Área de Influência Indireta (AII) 

Compreende a área mais ampla, de abrangência regional onde as ações do 
empreendimento incidem de forma indireta, com manifestação de impactos de níveis 

secundário e terciário.

Área de Influência Direta (AID) 
 

Representa a área afetada pelo alcance físico das emissões de matéria e energia 
(efluentes líquidos e atmosféricos, ruídos, resíduos, consequências de eventos 
acidentais, etc.) provenientes das atividades de assentamento do duto, bem como os 
municípios que podem sofrer reflexos da movimentação de máquinas e trabalhadores, 

contratação de serviços e uso de infraestruturas.  

Área Diretamente Afetada (ADA)  

Corresponde a área da faixa de intervenção e servidão da dutovia. Corresponde a 
área da faixa de intervenção e servidão da dutovia, áreas de válvula, de medição e 

regulagem e todas as áreas de intervenção direta.
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AII

Meio Socioeconômico

Municípios de Cubatão e São Bernardo do 
Campo.

Meios Físico e Biótico

Faixa de 5km para cada lado em relação à 
diretriz da dutovia. A AII abrange a planície 
costeira, o Parque Ecológico Municipal Cotia 
Pará, O Parque Estadual da Serra do Mar e os 
reservatórios do Rio das Pedras, Rio pequeno 
e parte do Billings.

AID

Meio Socioeconômico

Município de Cubatão e o distrito Riacho 
Grande pertencente a São Bernardo do 
Campo.

Meios Físico e Biótico

Faixa de 500m para cada lado em relação 
a diretriz da dutovia. No Trecho de planície e 
serra a AID engloba parte do Rio Cubatão e o 
Parque Estadual da Serra do Mar. No planalto 
abrange, além do Parque Estadual da Serra 
do Mar, três braços do Reservatório Rio das 
Pedras.

ADA

Para este empreendimento a ADA foi considerada a faixa compartilhada com a Petrobras 
no trecho de planície. Na subida da serra corresponde a faixa dos dutos da Usina Henry 
Borden e no trecho de Planalto a Rodovia Caminho do Mar e posteriormente a Estrada da 
Xiboca. Adota-se uma faixa de 12m de largura no entorno do assentamento do duto (6m para 
cada lado do duto).
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Mapa das Áreas de Influência AII e AID
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Meio Físico
O conhecimento do meio físico é de extrema relevância para a compreensão da 

interação do empreendimento com o ambiente e os possíveis impactos positivos 
e negativos decorrentes dela.

Os principais temas abordados no diagnóstico do meio físico são:

Clima e Condições Meteorológicas                                                                                   

A área do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP possui dois tipos 
climáticos distintos: Na região da Baixada Santista (município de Cubatão) a temperatura média 
durante o ano é de 23,5°C, com valores máximos entre janeiro e março (30°C) e mínimas entre 
julho e agosto (17°C). O volume de chuvas varia entre 2.400 e 2.600 mm/ano, com o período 
mais chuvoso ocorrendo entre dezembro e janeiro e o mais seco entre junho e agosto. Os 
ventos possuem baixas velocidades (1,25 m/s) e sopram, em sua maioria, a partir da direção 
sudoeste.

Na área do Planalto Paulistano / Serra do Mar (município de São Bernardo do Campo), a 
temperatura média varia entre 15 e 22°C, com os maiores valores registrados em fevereiro 
(28°C) e os menores em julho (11°C). O volume de chuvas é menor que aquele registrado na 
Baixada Santista, alcançando cerca de 1.400 mm/ano, com um verão chuvoso e um inverno 
seco. Os ventos nessa área são mais fortes (2,5 m/s) e sopram, em sua maioria, da direção 
sudeste.

Ruído                                                                                  

A medição dos níveis de ruído ocorreu no dia 24/09/2018, em 02 pontos localizados na área 
de influência do empreendimento, próximo à população residente e de fontes de ruído 
existentes. Os resultados obtidos alcançaram níveis superiores ao nível máximo estabelecido 
pela legislação, no entanto, as fontes de ruído de fundo contribuíram para essas ultrapassagens.
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Geologia e Recursos Minerais                                                                                  

A geologia da área do empreendimento pode ser dividida em dois grandes grupos: rochas 
cristalinas do embasamento (mais antigas) e rochas sedimentares (mais recentes). As rochas 
do embasamento são representadas por rochas como xistos, gnaisses e granitos, com 
denominações de Complexo Embu e Complexo Costeiro. As porções de rochas mais recentes, 
sedimentares, são representadas por rochas que tem em sua composição areia, argila e, às 
vezes, porções mais cascalhosas, sempre associados a ambientes de leitos de rios e corpos 
d’água.

Dentre os principais bens minerais da região e que foram concedidos para exploração, de 
acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), são o Saibro e a Argila, destinados para a 
Construção Civil e Indústria. Nas Áreas de Influência do Projeto de Reforço de Infraestrutura de 
Gás Baixada – RMSP são registrados 14 processos de exploração mineral.

Rochas do Complexo Embu, às margens da Rodovia Caminho do Mar (SP-148)
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Geomorfologia                                                                                  

O relevo da região possui três compartimentos distintos: i) Uma região de planície, na região 
da Baixada Santista com altitudes que variam entre 0 e 20 metros, com influência fluvial e 
marinha, onde, localmente, ocorrem morros isolados; ii) Uma região de escarpa serrana 
retilínea, na região da Serra do Mar, com uma topografia íngreme e altitudes que variam entre 
30 a 720 metros. São taludes íngremes, que margeiam a Rodovia Caminhos do Mar (SP-148) e 
o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e; iii) Um trecho de planalto, no topo da Serra do 
Mar, onde o relevo é plano ou com poucas ondulações e altitudes que variam entre 720 e 750 
metros.
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Região de Planície, nas proximidades da Usina Henry Borde

Vista da região da planície
Vista da região da planície e da escarpa da Serra do 

Mar

Sopé e escarpa retilínea da Serra do Mar
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Pedologia                                                                                        

Dos 07 tipos de solos encontrados nas Áreas de Influência do Projeto de Reforço de 
Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP destaca-se o denominado de Cambissolo Háplico. Esse 
tipo de solo possui coloração que varia do laranja ao vermelho-escuro, níveis médios a altos de 
material argiloso e ocorrem em regiões de relevos acidentados à colinosos, assim como na 
região da Serra do Mar e do Planalto Paulistano.

Cambissolos Háplicos, observados na porção de planalto

Suscetibilidade a Processos de Dinâmica 
Superficial                                                                                        

Os tipos de processos de dinâmica superficial de maior potencialidade de maior ocorrência 
variam de acordo com o relevo da região. A porção situada na Baixada Santista, área de planície, 
está suscetível à ocorrência de processos de inundações, recalques (afundamentos) e erosão 
fluvial. Na região da Serra do Mar, podem ocorrer movimentos de massa, ou seja, queda de 
blocos, escorregamentos, corridas de lama, entre outros, isso se as medidas de estabilização 
dos taludes não forem devidamente adotadas. Já na região do Planalto, a erosão por ravinas 
(erosão pelo fluxo de água superficial) e voçorocas (erosão por fluxo superficial e subterrâneo) 
compreende o principal processo de dinâmica superficial atuante.
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Fragilidade Ambiental                                                                                        

O Mapa de Fragilidade Ambiental foi concebido através da associação das informações de 
geologia, geomorfologia, pedologia e susceptibilidade à erosão, gerando cinco classes de 
fragilidade (muito baixa, baixa, média, alta e muito alta). Predominaram fragilidades altas, nas 
áreas de planície e da Serra do Mar, onde os processos de dinâmica superficial tendem a 
apresentar consequências mais sérias; e médias, no Planalto Paulistano, onde o tipo de solo 
predominante está suscetível ao desenvolvimento de processos erosivos por ravinas e 
voçorocas.
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Sismologia                                                                                        

A região do Projeto de Reforço de Infraestrutura de Gás Baixada – RMSP possui uma baixa 
sismicidade natural, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um terremoto, por exemplo, é 
pouco provável. Os tremores que podem ser causados pelas atividades de implantação e 
operação do empreendimento, a sismicidade induzida, não terá energia suficiente para causar 
abalos na região.

Recursos Hídricos Superficiais                                                                                        

As áreas de influência e, especificamente, a área de implantação do gasoduto, estão 
localizadas em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI-06 (Alto Tietê) 
e UGRHI-07 (Baixada Santista), com destaque para os rios Cubatão, Perequê, Piaçaguera e os 
reservatórios do Rio das Pedras e Rio Pequeno. Destaca-se que nas 25 outorgas que interceptam 
as sub-bacias do projeto, a indústria é a principal usuária de recursos hídricos superficiais.

Os Índices de Qualidade de Água (IQA) e de Qualidade da Água para fins de Abastecimento 
Público (IAP), medidos pela Companhia Ambiental do Estado São Paulo (CETESB) em 07 pontos 
da região, indicam águas de boa qualidade, em sua maioria. Já o Índice de Proteção de Vida 
Aquática (IVA) apresentou valores alcançaram níveis de vão de ruim a péssimo, o que mostra a 
deterioração desses recursos hídricos para a vida aquática.

Rio Cubatão, na entrada da Usina Henry Borden Reservatório Rio Pequeno

Reservatório Rio das Pedras
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Recursos Hídricos Subterrâneos                                                  

Os principais reservatórios de águas 
subterrâneas (aquíferos) da região estão 
compreendidos em rochas cristalinas (dentro 
das fraturas/fissuras das rochas), 
denominados de Pré-Cambrianos, e 
sedimentares (nos poros das rochas), com a 

denominação de Aquífero Litorâneo. As 
outorgas para captação de água subterrânea 
que interceptam a área do projeto foram 
concedidas, em sua maioria, para uso na 
indústria, zona rural e abastecimento público.

Áreas Contaminadas                                                                 

O Projeto de Reforço de Infraestrutura de 
Gás Baixada – RMSP possui um trecho 
cruzando o Parque Estadual da Serra do Mar 
(PESM), uma região com restrições para uso e 
ocupação e que, por isso, não foram 
encontrados registros de contaminação de 
solo e águas subterrâneas. No trecho do 

projeto que intercepta o Polo Industrial de 
Cubatão, foram encontrados 04 registros de 
áreas contaminadas dentro do cadastro da 
Companhia Ambiental do Estado São Paulo 
(CETESB) que, no entanto, já se encontram em 
processo de reabilitação. 

Região de Planalto, inserida da área de domínio do PESM
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Meio Biótico
O diagnóstico ambiental das áreas de influência do Meio Biótico é extremamente 

importante para caracterizar a qualidade ambiental da região na qual o 
empreendimento se insere. Esses dados também auxiliam para avaliar os possíveis 
impactos e elaborar os planos e programas ambientais voltados para a conservação 
do meio ambiente e minimização das interferências nos ambientes naturais.

Vegetação                                                                               

A Área de Influência Indireta (AII) é coberta 
pela formação vegetal Floresta Ombrófila 
Densa (FOD) e Manguezal ou Formação 
pioneira de influência fluviomarinha (Instituto 
Florestal, 2010). Destaca-se que o 
empreendimento tem grande parte do seu 
traçado inserido no Parque Estadual da Serra 
do Mar, em especial no Núcleo Itutinga-Pilões. 
Por conta da sua elevada biodiversidade e 
alto endemismo é considerada um dos 
Hotspot1  mundiais de biodiversidade  
(MYERS et al., 2000).

As formações vegetais presentes na AID são 
Floresta Ombrófila Densa, Montana, 
Submontana e das Terras Baixas, em 

diferentes estágios de regeneração, além de 
área antropizada.

Com relação à riqueza florística, foram 
registradas 272 espécies, sendo 200 
encontradas apenas na AID, e 85 na ADA, e 
consequentemente na AID. Ao todo, foram 
registradas cinco espécies ameaçadas de 
extinção Cedrela fissilis (cedro), Cupania 
furfuracea (camboatã), Euterpe edulis (palmito-
juçara), Ocotea catharinensis(canela-preta) e 
Pouteria bullata (guapeva-de-folha-larga) 
Dentre as espécies endêmicas destacam-se as 
espécies Humiriastrum dentatum (azeitona-da-
mata) e Macrocarpaea rubra (tubinho-amarelo) 
e  Chionanthus filiformis (chionanthus).
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1Hotspot é uma região do planeta com elevada biodiversidade, endemismo e pressão 
antrópica severa.
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Ao longo da ADA, verificou-se a presença de três tipologias de vegetação:  
Área Antropizada, Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial e Floresta Ombrófila Densa em 
estágio médio apresentadas nas fotos abaixo. Há, ainda, trechos considerados como “sem 
vegetação”, em que o duto irá atravessar vias já consolidadas e que a intervenção será nula.

A vegetação em estágio médio é a unidade de paisagem de maior relevância da ADA. Por 
mais que em alguns trechos da borda do fragmento onde o empreendimento irá sobrepor a 
vegetação se encontra mais degradada, é necessário reconhecer que se trata de limites de 
remanescentes maiores e contínuos ao longo da Serra do Mar. 

A instalação do empreendimento resultará na supressão de aproximadamente 1,2 ha de 
vegetação natural, distribuído em 0,03 ha de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em 
estágio médio e 1,14 ha de Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio de regeneração, 
além de intervenção em área antropizada que possui ao longo de toda a extensão da ADA 
apenas 06 indivíduos arbóreos isolados inseridos numa matriz composta por gramíneas 
exóticas e invasoras, além de outras espécies herbáceas. Haverá supressão de 35 m² em APP.

Área antropizada típica da ADA
Fragmento ao fundo em estágio inicial na zona 

industrial de Cubatão ao longo da ADA

Estrutura florestal de trecho em estágio médio na 
zona montana ao longo da ADA

Estrutura florestal em estágio médio na zona de terras 
baixas (ADA)
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Pica-pau- bufador - Piculus flavigula

Fauna                                                                               

O diagnóstico ambiental da fauna  visou 
caracterizar e inventariar a comunidade 
de fauna terrestre presente nas áreas de 
influência e auxiliar na identificação dos 
possíveis interferências sobre a estrutura 
e organização faunística. Para a avaliação 
da comunidade de fauna, o presente 
estudo baseou-se na coleta de dados nas 
áreas de influência do empreendimento, 
além de levantamento de dados 
bibliográficos disponíveis na internet. Os 
grupos foco do estudo foram herpetofauna 
(répteis e anfíbios), mastofauna 
(mamíferos), avifauna (aves) e ictiofauna 
(peixes).
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Herpetofauna (Répteis e 
Anfíbios)

Ainda que a área de estudo esteja em 
proximidade com a Represa Billings e com os 
fragmentos de vegetação nativa, a fauna de 
répteis e anfíbios nos municípios que 
receberão o empreendimento é pouco 
conhecida.

Os dados secundários que compõem a 
herpetofauna no geral demonstraram uma 
composição de espécies típicas da Mata 
Atlântica. Das 157 espécies apresentadas para 
a caracterização regional da herpetofauna, 
duas delas estão ameaçadas de extinção no 
Estado de São Paulo e três a nível nacional. É 
importante salientar que a compilação dos 
dados secundários além de outros estudos 
apresenta a lista de espécies contidas no 
Plano de Manejo do PESM (SMA, 2006), que 
considerou toda extensão do parque para sua 
composição. Com isso, e considerando que o 
empreendimento está situado em parte do 
Núcleo Itutinga-Pilões nem todas as espécies 
descritas no Plano de Manejo ocorrem na 
área de estudo.

Os resultados obtidos a partir da coleta de 
dados nas áreas de influência do 
empreendimento apresentam em sua maioria 

espécies de comum ocorrência pela Mata 
Altântica e hábitos de vida generalistas. Foram 
registradas 31 espécies da herpetofauna, 
sendo 26 anfíbios e 5 répteis. Ainda que 
nenhuma dessas espécies estejam ameaçadas 
de extinção, Brachycephalus nodoterga 
(sapinho-pingo-de-ouro), Dendroprhyniscus 
brevipollicatus  (sapinho-da-bromélia), 
Cycloramphus dubius (rãzinha-de-corredeira) e 
Physalemus bokermanni (rãzinha-do-folhiço) 
são espécies sensíveis às perturbações 
ambientais, e ocupam microhabitats 
exclusivos.

Sapinho-da-bromélia (Dendroprhyniscus brevipollicatus)

Rãzinha-do-folhiço (Physalemus bokermanni)
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Avifauna (Aves)

A coleta de dados em campo para o grupo 
das aves registrou 172 espécies, de 22 ordens 
e 56 diferentes famílias. 

Do total de aves registradas, 57 espécies 
são endêmicas do bioma Mata Atlântica e 7 
delas são classificadas como quase-
endêmicas, segundo o trabalho de Lima 
(2013). Além disso, a classificação das espécies 
com relação à sensibilidade ambiental quanto 
as perturbações ambientais (STOTZ et al., 
1996) indicou que a maioria das aves 
registradas apresenta baixa sensibilidade 
(49%). Contudo, 13 espécies aparecem 
classificadas como alta sensibilidades quanto 
às perturbações, representando 7% do total 
(Odontophorus capueira (uru), Fregata 
magnificens (tesourão), Amadonastur 
lacernulatus (gavião-pombo-pequeno), 
Gallinago undulata (narcejão), Patagioenas 
plumbea (pomba-amargosa), Piculus flavigula 
(pica-pau-bufador), Hypoeadaleus guttatus 
(chocão-carijó), Conopophaga melanops 
(cuspidor-de-máscara-preta), Grallaria varia 
(tovacuçu), Chamaeza campanisona (tovaca-
campainha), Xyphorhynchus fuscus (arapaçu-
rajado), Carpornis cucullata (corocoxó) e Habia 
rubica (tiê-de-bando).

Analisando o status de conservação das 
espécies registradas, cinco delas encontram-
se ameaçadas na lista estadual, duas na lista 
nacional, sete espécies na lista global, e 16 
espécies presentes nos Anexos da Lista CITES, 

que trata sobre o Comércio Internacional de 
Espécies da Fauna e da Flora Ainda que o 
estudo tenha registrado espécies de 
preocupação quanto ao comércio, caça e 
tráfico, durante a condução dos estudos em 
campo não foram encontradas evidências de 
perturbações desse porte para a avifauna.

As espécies ameaçadas de extinção são: 
Tinamus solitarius (macuco), Amadonastur 
lacernulatus (gavião-pombo-pequeno), 
Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), 
Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-
vermelho), Eleoscytalopus indigoticus 
(macuquinho), Carpornis cucullata (corocoxó), 
Tangara cyanoptera (sanhaço-de-encontro-
azul) e Sporophila frontalis (pixoxó). Para a 
presença na lista Cites todos os representantes 
das seguintes famílias estão enquadrados: 
Strigidae (corujas), Trochilidae (beija-flores), 
Falconidae (falcões), Psittacidae (araras, 
papagaios, periquitos e afins), além de 
Tinamus solitarius (macuco).

O levantamento contou também com 
registro de 21 espécies que realizam 
movimentos migratórios. A classificação dos 
hábitos migratórios seguiu o trabalho de 
Somenzari et al. (2018). Do total de espécies 
aqui enquadradas, duas são consideradas 
migratórias, enquanto que 19 são 
parcialmente-migratórias, sendo 90,4% do 
total representadas pelas aves da ordem 
Passeriformes.

Corocoxó - Carpornis cucullata
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Mastofauna (Mamíferos)

Foram registradas 9 espécies de mamíferos 
silvestres nas áreas de influência do 
empreendimento. Ainda que todas elas sejam 
amplamente distribuídas pelo Brasil,  
destaca-se a presença da jaguatirica 
(Leopardus pardalis) e do gato-do-mato-
pequeno (Leopardus guttulus), felinos que se 
alimentam exclusivamente de carne, e 
desempenham importante papel na cadeia 
alimentar, controlando a população de presas, 
mantendo a diversidade de espécies e o 
equilíbrio dos ecossistemas (TERBORGH et al., 
1999). Outra espécie que merece destaque é 
o primata bugio (Alouatta guariba), pois 
apresenta hábitos de locomoção arborícola 
(PAGLIA et  al., 2012), e depende de grandes 
áreas florestadas para sobreviver pois não 
tem o costume de descer ao solo e com isso 
não atravessa campos antrópicos de um 
fragmento para outro.

Quanto ao status de conservação 
dos mamíferos registrados, duas 
espécies estão presentes na lista de 
fauna ameaçada de extinção no 
Estado de São Paulo, duas espécies 
presentes nas listas nacional e 
global e cinco espécies presentes 
na lista CITES, que trata sobre o 
Comércio Internacional de Espécies 
da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção. As espécies 
são: Alouatta guariba (bugio), 
Leopardus guttulus (gato do mato 
pequeno), Leopardus pardalis 
(jaguatirica), Cerdocyon thous 
(cachorro-do-mato) e Tapirus 
terrestres (anta).

Ainda que o estudo tenha 
registrado espécies de preocupação 
quanto ao comércio, caça e tráfico, 
durante a condução dos estudos 
em campo, também não foram 
encontradas evidências de 
perturbações desse porte para a 
mastofauna.

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)

Pegada de Anta (Tapirus terrestres)
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Biota Aquática

O diagnóstico da biota aquática teve como objetivo caracterizar a ictiofauna da área de 
influência do empreendimento.

Ictiofauna (Peixes)                                                                                                                                        

Foram capturados 198 indivíduos da ictiofauna pertencentes a 3 ordens, 6 famílias e  
8  espécies de peixes: lambari-de-rabo-vermelho, joaninha, acará, traíra, Camboja, piau-três-
pintas, bagre e tilápia. 

De acordo com o levantamento da ictiofauna local, diversas espécies apresentam potencial 
para serem exploradas pela pesca de subsistência e recreativa. Tais atividades são frequentes 
na AID, de acordo com as entrevistas realizadas com os moradores locais e pescadores 
amadores. 

A atividade de pesca existente restringe-se à pesca amadora/recreativa, praticada com 
frequência, todavia na porção do Parque Estadual da Serra do Mar a atividade é proibida. Neste 
caso, os peixes com maior interesse são: piau, lambari, piava, acará, mandi, jundia, joaninha e 
a tilápia do Nilo. 

Ressalta-se que dentre as espécies da ictiofauna levantadas neste estudo nenhuma é 
considerada ameaçada, de acordo com as listas das espécies de peixes ameaçada. Entretanto, 
é provável que ocorram espécies nativas menores ameaçadas ou quase ameaçadas, como o 
dourado e espécies do gênero Brycon (lambaris), entre outras. Esta última considerada 
ameaçada no Estado de São Paulo.

É importante frisar que dentre as espécies relacionadas para os ambientes aquáticos a Tilápia 
(Oreochromis niloticus) é considerada exótica.

Tilápia (Oreochromis niloticus)
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Lambari

Traíra

Acará

Além disso, algumas espécies identificadas podem ser consideradas migradoras de maiores 
distâncias: os piaus, piava, mandis e bagres. As espécies de lambaris também realizam 
deslocamentos, mas por distâncias menores. Estas espécies realizam migração, nadando 
contra a correnteza para se reproduzir nas partes mais alta do rio, essa condição é chamada 
piracema.

Piau
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Reservatório Rio das Pedras

Unidades de Conservação                                         

O estudo apontou a existência de 2 
Unidades de Conservação de Proteção 
Integral (Parque Estadual da Serra 
do Mar, Parque Estadual Águas da 
Billings,) 2 Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável (RPPN Carbocloro, e 
APA Santos-Continente)  e 10 Unidades 
de Conservação que não se encaixam 
nas categorias do SNUC (Área de 
Proteção aos Recursos Mananciais 
da Billings – APRM-B, Parque Natural 
Municipal Cotia-Pará, Parque Natural 

Municipal Estoril Virgilio Simionato, 
Parque Natural Municipal do Pedroso, 
Jardim Botânico de Santos “Chico 
mendes”, Parque Ecológico Perequê, 
Parque Ecológico Caminho do Mar e 
Parque Municipal Anilinas, Conjunto 
das Serras do Mar e Paranapiacaba 
e a Reserva da Biosfera). Não foram 
identificadas terras indígenas dentro 
do perímetro estudado, porém as 
serras do mar e de Paranapiacaba são 
tombadas pelo CONDEPHAAT.  
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Meio Socioeconômico
O diagnóstico das áreas de influência do Meio Socioeconômico caracteriza a situação atual 

da região de inserção do empreendimento por meio da análise de dados primários e 
secundários. Assim, o diagnóstico contém as referências que sustentam a identificação e 
avaliação dos potenciais impactos ambientais do projeto que visa reforçar o suprimento do 
Sistema de Distribuição de Gás Natural da entre a Baixada Santista e a Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP.

Uso e Ocupação do Solo - AII e AID                              
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Município de Cubatão

A história de ocupação do município de 
Cubatão está ligada à própria história do 
desenvolvimento industrial do Estado de São 
Paulo. Em síntese, Cubatão teve sua origem 
como pouso das tropas que faziam o 
transporte de mercadorias e pessoas entre o 
porto de Santos e o planalto paulista. O 
crescimento de Cubatão adveio da posição 
estratégica que ocupava em relação neste 
caminho. Com a inauguração da Estrada de 
Ferro Santos-Jundiaí, em 1866, o porto de 
Cubatão perdeu movimento. Em 1922, o 
povoado tornou-se distrito do município de 
Santos e em 1948, obteve sua autonomia 
política. 

A partir da década de 50, com a instalação 
da Refinaria Presidente Bernardes e Cosipa, 
iniciou-se o processo de industrialização. A 
ausência de legislação específica e a falta de 
planejamento para instalação das indústrias 
desencadearam problemas ambientais que, a 
partir dos anos 80, despertaram a necessidade 
de medidas de controle e fiscalização.

Durante as décadas de 1970 e 1980, bairros 
de mais baixa renda e fragmentados do tecido 
urbano consolidado se difundiram em toda a 

encosta a partir da estrada. No início da 
década 1980, Cubatão já apresentava um 
território bastante ocupado, mas de forma 
fragmentada. A partir de meados da década 
de 1990, começa a ocorrer a exploração pela 
iniciativa privada do Porto de Santos, 
associada a um reaquecimento da economia 
dessa região. 

Na década de 2000, o crescimento de 
Cubatão desacelera, principalmente no final 
da década. O município de Cubatão não tem 
presenciado de forma expressiva o 
crescimento de construções verticais tal como 
ocorre em cidades como Santos, São Vicente, 
Guarujá e Praia Grande. Cubatão não é 
considerada atrativa para o mercado de 
imóveis de veraneio advindo do turismo 
balneário. Além disso, a dinâmica imobiliária 
destacou-se na demanda para serviço e 
indústria. Cubatão possui núcleos de 
assentamentos precários caracterizam-se 
também por estarem localizados em áreas de 
encostas do Parque Estadual da Serra do Mar, 
em áreas de mangue e em faixas de domínio 
da rodovia.
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Vista parcial de Cubatão
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Município de São Bernardo do Campo

 A cidade de São Bernardo do Campo formou-se no intrincado processo de ocupação da 
região situada entre São Paulo e as matas da Serra do Mar. A formação administrativa do 
município começou em 1812. Com o crescimento populacional e o aumento da atividade 
econômica, tornou-se sede de distrito da ex-vila de São Bernardo (atual Santo André) e assumiu 
lugar de destaque entre as outras localidades com a passagem da Estrada de Ferro São Paulo 
Railway em suas proximidades. 

Até os anos de 1950, o município de São Bernardo do Campo possuía apenas dois aglomerados 
urbanos, Rudge Ramos e Centro, com atividades comerciais e de serviços, e baixa densidade 
populacional. Nas imediações da Represa Billings, a atividade era extrativista, com predominância 
da produção de carvão para as olarias. A diversidade de espécies arbóreas apropriadas para 
confecção de móveis fomentou as indústrias moveleiras. Outras atividades industriais 
instalaram-se na região devido aos investimentos em sistema viário facilitando o escoamento 
dos produtos, a disponibilidade de matéria prima e mão-de-obra. A implantação da indústria 
automobilística transformou o município em um dos maiores polos industriais do país, atraindo 
uma das mais importantes aglomerações de trabalhadores, além de acelerar o fluxo migratório 
de outras regiões do país naquele período.

Entre os anos de 1956 e 1962 o processo de concentração industrial no Estado de São Paulo 
foi bastante acentuado, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, e veio 
acompanhado de intensa urbanização dessa região, com crescimento da população residente 
nestes municípios. A partir de 1965, a combinação do crescimento demográfico intenso com a 
modernização dos setores produtivos, reservou espaço para transportes e comunicação. 

A partir da década de 1960, começaram a surgir no município as favelas. Na década de 1970, 
com a inauguração da Rodovia dos Imigrantes e do Parque Industrial Imigrantes surgem muitas 
outras ocupações irregulares. Mas é na década de 1980 que se intensificam as ocupações, 
sobretudo nas áreas de proteção aos mananciais. A expansão urbana em São Bernardo 
desenvolveu-se, até a década de 70, em torno dos dois núcleos existentes (Área Central e Rudge 
Ramos) e, nas décadas seguintes, espraiou-se até chegar em áreas protegidas próximas à 

Visão Panorâmica de São Bernardo do Campo

Página: 4168



43Projeto reforço da Infraestrutura de Gás BaIxada – reGIão MetroPolItana de são Paulo 

Fo
to

: J
hl

im
on

es
  (

W
ik

ip
ed

ia
)

represa Billings. Apesar do município apresentar um grande número de assentamentos 
desprovidos de infraestrutura e muitos dos moradores dessas áreas não terem acesso a 
serviços e equipamentos públicos, os índices de desenvolvimento do município apresentam-se 
elevados, como poderá se constatar mais adiante

Distrito Riacho Grande

O Distrito Riacho Grande, que compõem a AID do empreendimento juntamente com o 
município de Cubatão foi, desde o século XVI, atravessada por caminhos que ligavam o planalto 
ao litoral paulista, sediando as pousadas e ranchos, hoje desaparecidos, que serviam aos 
viajantes. A antiga Vila do Riacho Grande, da qual se originou a sede do atual distrito, se formou 
nas proximidades da Estrada Velha de Santos a partir da linha colonial do Rio Grande, área que, 
assim como boa parte de todo o distrito, desde 1927, está parcialmente ocupada pelas águas 
da Represa Billings.

No final do século XIX, além da linha do Rio Grande, o governo imperial instalou na região do 
atual distrito as linhas coloniais de Bernardino de Campos, Campos Sales, Rio Pequeno, 
Voluntários da Pátria, Capivari e Curucutu, sendo que as três últimas deram origem aos bairros 
de mesmo nome. Dessa maneira, os imigrantes europeus que se instalaram nestes núcleos, 
deram início à efetiva ocupação da região, dedicando-se inicialmente à extração da madeira e 
à venda de carvão. Logo depois a região se transformaria no berço da indústria moveleira são-
bernardense, sediando as primeiras fábricas de móveis e serrarias. Criado oficialmente em 
1948, o Distrito do Riacho Grande abriga bairros rurais e bairros urbanizados de São Bernardo 
do Campo, além da maior parte do espelho d’água da represa Billings.  . 

A usina Henry Borden, em Cubatão, e a represa Billings, entre São Paulo e São Bernardo do 
Campo, são marcos importantes na industrialização da região estudada. Em 1925, tinha início 
a construção da Usina Henry Borden, um projeto de geração de energia da Light, responsável 
pela implantação dos serviços de eletricidade na capital, como a iluminação pública e o 
transporte por bondes elétricos. 
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As áreas habitadas mais próximas ao empreendimento são o bairro Residencial EMAE, em 
Cubatão, e o bairro Zanzalá, em São Bernardo do Campo. 

RESIDENCIAL EMAE

O Residencial EMAE (ou Vila Light, como 
era conhecida quando da sua fundação) 
é um núcleo residencial construído 
junto à Usina Hidrelétrica Henry Borden 
pela antiga concessionária de energia 
elétrica Light, da qual tomou o nome. A 
área utilizada para construção era um 
extenso bananal. Posteriormente, 
passou a ser administrada, junto com a 
usina, pela Empresa Municipal de Águas 
e Energia Elétrica (EMAE). Constitui-se 
de um grupo de casas com arquitetura 
em estilo canadense característico da 
época de sua construção, o início do 
século XX, destinadas aos funcionários 
da hidrelétrica e suas famílias. Ao todo, 
são 140 casas de alvenaria em uma área 
de 89 mil m². É considerada uma das 
últimas vilas operárias preservadas do 
Brasil. A Vila EMAE hoje conta com 
apenas 40 casas ocupadas por 
funcionários com bastante tempo de 

serviço e prestes a se aposentar.

Bairro Zanzalá

O bairro Zanzalá, em São Bernardo do 
Campo, é um bairro rural que se 
distribui pelas duas margens da Rodovia 
Caminho do Mar e que conta com 209 
moradores (IBGE, 2015). A ocupação 
predominante é de restaurantes, clubes 
de pesca, chácaras de recreação 
alugadas para realização de eventos e, 
em escala residual, casas simples de 
veraneio, ocupada por seus 
proprietários para lazer no final de 

semana.
A configuração de uso e ocupação do 
solo na porção mais próxima ao 
empreendimento segue uma estrutura 
atípica em relação aos bairros rurais 
tradicionais e suas estruturas 
comunitárias (CANDIDO, 1987), muito 
provavelmente pela presença da 
Rodovia Caminho do Mar e pelo 
Reservatório do Rio das Pedras, locais 
que se consolidam cada vez mais como 
espaços de lazer para a população da 
cidade de São Paulo e dos municípios 

circunvizinhos.

Clube pesqueiro e de recreação às margens da 
Rodovia Caminho do Mar

Chácara de recreação

Moradias na Vila da EMAE
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Zoneamento Municipal                                                         

De acordo com a seção III – Art. 59 da Lei 
Complementar nº 2513, de 10/09/1998, que 
institui normas sobre parcelamento e uso e 
ocupação do solo do município de Cubatão, 
nas áreas urbanas funcionais as unidades 
territoriais denominam-se “zonas”, que se 
subdividem segundo a tendência de uso do 
solo.

No município de Cubatão, parte do 
empreendimento está localizado na Zona 
Industrial  (ZI)2 (cerca de 2,5 km) e parte está 
em Zona de Reserva Ecológica  (ZRE)3 (cerca 
de 2,5 km), de acordo com o disposto no Plano 
Diretor do município de Cubatão (PMC, 1998).

A Lei Complementar nº 6184, de 21/12/2012, 
que dispõe sobre a aprovação do plano diretor 
do município de São Bernardo do Campo, 
define o zoneamento municipal.

No município de São Bernardo do Campo, o 
empreendimento está integralmente em 
Zona de Restrição de Ocupação  (ZRO)4, por 
cerca de cerca de 10 km. (PMSBC, 2011). O 
Município de São Bernardo do Campo, possui 
cerca de 53% de seu território inserido na 
área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da bacia Hidrográfica do 
Reservatório Billings - APRM-B e cerca de 27% 
no Parque Estadual da Serra do Mar.

Zoneamento Municipal Cubatão e São Bernardo do Campo

2 Caracterizada pela predominância de atividade industrial;

3 Uma das áreas de interesse ambiental do município que determina como os espaços físicos que, por suas 

características fisiográficas, geológicas, hidrológicas, botânicas e climatológicas, devem ter sua ocupação e utilização 

regulamentadas, no sentido de que o patrimônio ambiental do Município seja preservado e recuperado;

4 Constitui área de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da Bacia da 

Billings.
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Perfil Demográfico e Socioeconômico – AII e AID                  

População

A população total residente na AII cresceu 
no período compreendido entre os anos de 
1991 e 2010 (IBGE, 2010) tanto em Cubatão 
quanto em São Bernardo do Campo e 
decaíram significativamente no período de 
2000 a 2010 em relação ao período anterior.

 Entre 1991 e 2000, a população de Cubatão 
cresceu a uma taxa média anual de 1,94% e a 
população de São Bernardo do Campo cresceu 
a uma taxa média anual de 2,42%. Ambas as 
cidades cresceram acima da taxa média 
registrada para o Brasil, que foi de 1,63%.  Já 
entre 2000 e 2010, a população de Cubatão 
cresceu a uma taxa média anual de 0,92% e a 
população de São Bernardo do Campo cresceu 

a uma taxa média anual de 0,85%, enquanto 
no Brasil a taxa média de crescimento foi de 
1,17%, no mesmo período. Cubatão é um 
município integralmente urbanizado (100% 
de taxa de urbanização), condição quase 
atingida também por São Bernardo do Campo 
(98,3% de taxa de urbanização). 

O IBGE apresenta uma população estimada 
de 129.760 pessoas para Cubatão, em 2018 
(1,16% de taxa média de crescimento anual 
estimada de 2010-2018), e de 833.240 pessoas 
para São Bernardo do Campo (1,1% de taxa 
média de crescimento anual estimada de 
2010-2018).

Economia, emprego e renda

Chama atenção a ínfima participação do 
setor agrícola na geração de emprego e renda 
na economia dos dois municípios, bem como 
a significativa contribuição do setor industrial, 
que domina quase um terço do total da 
atividade econômica em ambos os municípios. 
O setor de serviços e o setor de comércios, 
somados, são responsáveis por 60,13% do 
total da atividade econômica em Cubatão e 
67% em São Bernardo do Campo. Os 
rendimentos médios mais altos em ambos os 
municípios estão no setor industrial, sendo 

que em Cubatão eles são mais expressivos 
que em São Bernardo do Campo. O setor de 
serviços também remunera ligeiramente 
melhor em Cubatão.

Cubatão não é um município turístico e, 
portanto, não recebe ondas de turistas em 
determinadas épocas do ano. Da mesma 
forma, não é um município agrícola, que 
recebe trabalhadores sazonais em períodos 
específicos de plantio e colheita. Assim, o 
indicador ‘população flutuante’ não é 
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Rendimento Médio dos Empregos Formais – Estado de São Paulo, Cubatão e 
São Bernardo do Campo – 2016

Fundação SEADE, 2018

significativo para caracterizar esse município. 
Para entender a população que não reside em 
Cubatão, mas ‘frequenta’ diariamente a 
cidade, é necessário analisar o conceito de 
mobilidade pendular intrametropolitana, que 
se refere aos trânsitos de emprego e habitação 
da região metropolitana de Santos

Segundo Cunha, Jakob e Young (2006) 
Cubatão possui um peso enorme na geração 
de empregos disponíveis para a região 
metropolitana de Santos e recebe diariamente 
trabalhadores pendulares vindos 
especialmente de São Vicente e Praia Grande. 
No caso e São Vicente, parte significativa dos 
moradores de baixa renda que residem na 
porção continental do município trabalham 
em Cubatão.

Destaca-se que do total dos empregos 
formais gerados no município de Cubatão, 
apenas 25% eram ocupados por mulheres. 

Em se tratando dos rendimentos médios, os 
salários das mulheres, para as mesmas 
atividades exercidas, perfaziam cerca de 
73,2% do salário ganho por colegas do sexo 
masculino. Por faixa etária, os jovens entre 15 
e 24 anos representavam 17,6% do total dos 
empregados e auferiam, em média, apenas 
45% do rendimento médio do total de 
empregados formais. 

O Gráfico a seguir, mostra que o rendimento 
médio dos empregos formais em São 
Bernardo do Campo está próximo, ainda que 
ligeiramente abaixo, àquele percebido no 
estado de São Paulo como um todo, enquanto 
o rendimento médio em Cubatão excede em 
19% o percentual encontrado para o estado, 
efeito derivado dos rendimentos percebidos 
no setor industrial, como visto anteriormente.

Correspondia, em 2010, a cerca 3,8% da 
população total de São Bernardo do Campo. 

As populações feminina e masculina se 
equivalem estatisticamente, perfazendo cerca 
de 50% cada.

No distrito de Riacho Grande, a faixa de 
renda entre 1 e 5 salários mínimos é onde se 
localizam 43,4% da população dos bairros Rio 
Grande e do Finco, enquanto menos de 5% da 
população recebem mais de 5 salários 
mínimos. Chama a atenção o fato de que mais 
de 1/3 da população não recebe rendimentos 

ou recebe rendimentos advindos de benefícios 
governamentais assegurados por direito. Nos 
bairros rurais, a faixa que compreende a 
grande maioria da população é aquela que vai 
de até ½ a 2 salários mínimos, perfazendo 
cerca de 85% da população. 
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Vulnerabilidade Social 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
(IPVS) classifica os grupos populacionais dos 
municípios do estado de São Paulo em grupos 
de vulnerabilidade social a partir de uma 
combinação entre as dimensões demográfica 
e socioeconômica extraídas dos dados de 
setores censitários. Em Cubatão, 32,8% da 
população vivem em espaços caracterizados 
por alta/muito alta vulnerabilidade, 21,3% 
vivem em espaços considerados de 
vulnerabilidade média e 45,9% (quase metade 
da população) vivem em situação de baixa/
muito baixa vulnerabilidade social. Em São 
Bernardo do Campo, 16,6% da população 
vivem em espaços caracterizados por alta/

muito alta vulnerabilidade, 11% vivem em 
espaços considerados de vulnerabilidade 
média e 72,4% (quase metade da população) 
vivem em situação de baixíssima/baixa/muito 
baixa vulnerabilidade social.

Em termos de vulnerabilidade social, 
Cubatão, onde mais da metade da população 
está em áreas de média e alta vulnerabilidade 
social, exibe um quadro mais crítico que São 
Bernardo do Campo, onde mais de 2/3 da 
população estão fora das zonas de 
vulnerabilidade média e alta, conforme 
demonstra o Gráfico acima.

Vulnerabilidades agregadas (IPVS) – Cubatão e São Bernardo do Campo
Fundação SEADE, 2010
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Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - 1991-2000 – Cubatão e São Bernardo do Campo 

IBGE, 2010

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Na medição mais recente, de 2010, o IDH de 
Cubatão foi de 0,737, número que o classificou 
na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 
(IDH entre 0,700 e 0,799). No mesmo ano, o 
IDH de São Bernardo do Campo foi de 0,805, o 
que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDH 

entre 0,800 e 1). Em ambos os municípios, o 
IDH melhorou entre 1991 e 2010. Segundo as 
análises do PNUD (2013), o indicador agregado 
da dimensão educação foi o principal 
responsável por alavancar o IDH nos dois 
municípios.

Cubatão ocupava, em 2010, a 850ª posição 
e São Bernardo do Campo ocupava a 28ª 
posição entre os 5.565 municípios brasileiros 
segundo o IDH. Nesse ranking, o maior IDH é 
0,862 (São Caetano do Sul, em São Paulo) e o 
menor é 0,418 (Melgaço, no Pará).

Os dados extraídos dos Censos IBGE de 
1991, 2000 e 2010 (compilados no Atlas de 
Desenvolvimento Humano do PNUD, 2013) 
sobre o nível educacional da população 
demonstram o incremento qualitativo da 
dimensão ‘escolaridade’ ocorrido nos dois 
municípios estudados e revelado tanto pela 
evolução do IPRS quanto do IDH. 

Indicadores educacionais importantes para 
caracterizar o nível educacional da população 
são a ‘taxa de analfabetismo da população de 
15 anos e mais’ e ‘população de 18 a 24 anos 
com pelo menos ensino médio completo’. Em 
comparação com os dados registrados para o 
Estado de São Paulo como um todo, vê-se que 
em Cubatão esses índices básicos estão 
abaixo da média do estado como um todo, 
enquanto em São Bernardo do Campo, esses 
índices básicos são superiores à média do 
estado. 

Indicadores educacionais –2010 - Cubatão e São Bernardo do Campo (PNUD, 2013)

MUNICÍPIO
TAXA DE ANALFABETISMO DA 

POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS (%)

POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS COM 
PELO MENOS ENSINO MÉDIO COMPLETO 

(%)

CUBATÃO 5,32 53,42

SÃO B. CAMPO 3,04 62,03

ESTADO DE SÃO PAULO 4,33 57,89
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Sistema Viário e Infraestruturas – AII e AID                             

A região de estudo é cortada por um dos principais sistemas de escoamento de cargas do 
país, responsável pela ligação entre o Porto de Santos, maior infraestrutura portuária da 
América do Sul, o Polo Petroquímico de Cubatão e as indústrias do ABCD. Trata-se do Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI), um importante corredor de exportação da América Latina. O SAI 
possui somados 176,4 quilômetros de extensão, infraestrutura rodoviária composta por quatro 
rodovias e duas vias de interligação.

Composição do Sistema Anchieta Imigrantes (Ecovias, 2018)
RODOVIA EXTENSÃO

SP-150 Rodovia Anchieta 55,90 km
SP-160 Rodovia dos Imigrantes 58,54 km

SP-040/150 Interligação Planalto 8 km
SP-059-150 Interligação Baixada 1,80 km
SP 248/55 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 30,60 km

SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega 21,60 km

O trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021) é também uma importante infraestrutura 
viária para a região em estudo. Com 61,4km de extensão, o traçado do trecho Sul vai do km 30 
ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, somando 4 quilômetros de prolongamento até a Avenida 
Papa João XXIII. O trecho Sul é cortado pelas Rodovias Régis Bittencourt (no entroncamento 
com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João 
XXIII e o Complexo Jacu Pêssego, em Mauá, localizada após o km 4 do prolongamento do 
Rodoanel. Com o Trecho Sul em total operação, a concessionária SPMar calculava um fluxo 
diário de 44 mil veículos/dia e uma redução de cerca de 43% no movimento de caminhões na 
Marginal do Rio Pinheiros e de 37% na Av. dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo – SP.  
Atualmente, o trecho sul recebe em média 103 mil veículos/dia, segundo a secretaria de 
Logística e Transporte do estado de São Paulo (2018). Sua principal atuação, juntamente com o 
trecho oeste, é na ligação do Brasil Central e da Região Sul ao Porto de Santos. O trecho Sul 
revela-se, portanto, um importante elo econômico para a incorporação deste porto ao sistema 
de logística de transportes de todo o estado de São Paulo e do Brasil (SPMAR, 2018).Levantamento 
realizado pela SPMar e veiculado na imprensa da região do ABC em 2018 aponta que a 
expectativa de redução do fluxo de veículos pesados dentro dos municípios ficou aquém do 
esperado: no Trecho Sul, em 2017, dos 37,3 milhões de veículos recebidos, apenas 9,5 milhões 
eram pesados (25%). A nova expectativa é a de que os números melhorem a partir da conclusão 
do Trecho Norte do Roadoanel. A conclusão do traçado completo dessa estrutura rodoviária, 
aliada à uma aventada proibição do trânsito de veículos pesados nas marginais da cidade de 
São Paulo desperta nos municípios do ABC a expectativa de que haja uma possibilidade de 
empresas da capital migrarem para municípios que cortam o Rodoanel, o que impulsionaria a 
economia local (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2018).

Para otimizar a estrutura de transporte da região onde se localiza a AII, há previsão de 
implantação do Ferroanel Metropolitano e do Macroanel Rodoviário Paulista, ambos com o 
objetivo de tornar mais rápido e barato o escoamento da produção advinda de todo o país para 
modais de transporte importantes como o porto de Santos e o aeroporto de Viracopos e para 
aliviar o Sistema Anchieta/ Imigrantes, que já possui alto volume de tráfego.
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Estrutura Produtiva e de Serviços  - AII e AID                              

Os municípios de Cubatão e de São Bernardo do Campo são extremamente urbanizados e, 
por isso, a participação da agropecuária no total do valor adicionado é irrelevante em ambos 
os municípios. O setor industrial é predominante em Cubatão, estando muito acima dos índices 
de valor adicionado para a Região Administrativa de Santos e para o Estado. O setor industrial 
em São Bernardo do Campo também é importante, estando acima dos índices da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e do Estado, mas é o setor de serviços que prepondera 
quando à importância no total do valor adicionado, como demonstram as tabelas. O PIB per 
capita de Cubatão é muito maior que o de São Bernardo do Campo e muito maior que a média 
encontrada para a RA de Santos e para a RMSP, conforme Tabela abaixo.

Participação por setor no total do valor adicionado (%) – Cubatão x Região 
Administrativa (RA) de Santos x Estado (Fundação SEADE, 2015)

INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA SERVIÇOS
CUBATÃO 57,38 0,01 42,62

SÃO BERNARDO DO CAMPO 27,75 0,02 72,23
RA DE SANTOS 23,97 0,20 75,82

RMSP 15,61 0,16 84,23
ESTADO DE SÃO PAULO 21,93 1,62 76,45

O município de Cubatão exibiu um PIB de quase R$15,7 bilhões em 2015. Em 2000, o PIB foi 
de R$ 3,1 bilhões e em 2009 foi de 5,8 bilhões (INSTITUTO POLIS, 2012), o que demonstra que 
em 15 anos o PIB cresceu cerca de 500%. O PIB per capita de Cubatão é bastante alto, 
correspondendo a quase três vezes a média do Estado de São Paulo (R$ 126.407,86 contra R$ 
45.064,93, respectivamente).

No que se refere à distribuição dos estabelecimentos pelos setores da atividade econômica, 
há um aspecto curioso: a indústria não é o setor mais representativo sob esse ponto de vista. 
Verifica-se que, em 2010, do total de 2.562 estabelecimentos registrados, a metade estava no 
setor de serviços, 36,7%, no comércio, 7%, na indústria, 6%, na construção civil e 0,3%, na 
agropecuária. 

A baixa participação dos estabelecimentos industriais no total dos estabelecimentos em 
Cubatão, em contraposição ao peso do PIB industrial no município, sugere que as indústrias de 
Cubatão são em pequeno número, mas são de grande porte, tanto em termos de faturamento 
quanto no número de empregados nos estabelecimentos. 

Outro aspecto que pode ser observado é que a alta participação dos estabelecimentos de 
serviços relaciona-se ao fenômeno da terceirização, onde muitas atividades industriais são 
realizadas por empregados terceirizados, seja em atividades de segurança, alimentação e 
limpeza, seja em atividades que exigem um maior grau de qualificação e especialização técnica, 
como consultorias em gestão, marketing, desenvolvimento de produtos, logística etc (IBGE, 
2010) (INSTITUTO POLIS, 2012).  

Na AID as duas vias que poderão sofrer interferência do empreendimento são a RODOVIA 
CAMINHO DO MAR e a ESTRADA DA XIBOCA. A primeira perpassa o Distrito Riacho Grande e 
entrecorta o empreendimento, ou seja, é a estrutura viária mais próxima da instalação da 

dutovia aqui em estudo. Já a estrada da Xiboca, uma estrada de terra perpendicular à Rodovia 
Caminhos do Mar, também está bastante próxima ao empreendimento. Ela dá acesso a 

algumas chácaras de recreação e restaurantes.
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A construção civil e a indústria de transformação apresentam importante contribuição no 
que tange aos estabelecimentos situados no município. Inclusive, muitos destes são de médio 
e grande porte, ou seja, com 250 ou mais empregados. Estes dados reiteram a força do setor 
secundário neste local. As atividades imobiliárias, também importantes no município, se 
caracterizam por pequenos negócios, que empregam até 4 pessoas. O mesmo ocorre com as 
quatro empresas ligadas à área ambiental (água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, os 
chamados serviços industriais de utilidade pública).

Quando se trata do setor industrial, o polo industrial da cidade de Cubatão tem uma 
significativa expressão, seja no município (como se viu anteriormente, o PIB industrial representa 
quase 60% do PIB total), seja na RA de Santos, principalmente pela representatividade da 
Refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras. O setor de química fina predomina em Cubatão, 
expresso nas indústrias privadas que ali se instalaram atraídas pela proximidade da usina 
hidroelétrica Henry Borden e do Porto de Santos, 

No distrito industrial de Cubatão encontram-se empresas fabricantes de produtos químicos, 
adubos, fertilizantes, rações, papel, siderurgia e tintas, entre outros, que, em sua maioria, foram 
trazidas e ali instaladas através do aporte do capital internacional. Do ponto de vista do setor 
terciário, que inclui atividades do comércio e dos serviços, o comércio e reparação de veículos 
automotores e motocicletas é o que apresenta o maior número de empreendimentos, seguidos 
por atividades de transporte, armazenagem, correio, alojamento e alimentação e as atividades 
administrativas. Posteriormente, em menor escala, vêm as atividades profissionais, científicas 
e técnicas e, por último, as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (INSTITUTO 
POLIS, 2012). 

No Distrito de Riacho Grande, as atividades econômicas por setor (auferidas por meio do 
catálogo de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE) dos bairros Dos Finco, Rio 
Grande e bairros rurais estão apresentadas a seguir.

Estabelecimentos por setor (CNAE) - Distrito Riacho Grande – Bairro Rio Grande, Bairro 
Dos Finco e bairros rurais agrupados – (PMSBC, 2015)

BAIRROS DO DISTRITO DE 
RIACHO GRANDE

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS
TOTAL POR 

BAIRRO
RIO GRANDE 1 99 817 917
DOS FINCO 1 105 591 697

BAIRROS RURAIS 6 56 393 455
TOTAL 8 260 1801 2069

Os bairros Rio Grande e Dos Finco são urbanizados e apresentam infraestrutura de comércio 
e serviços. Em maior quantidade que os bairros rurais. A predominância do setor de serviços 
(inclusas as atividades comerciais) no Distrito de Riacho Grande (contabilizados os dados para 
todos os bairros) pode ser observada em termos percentuais. O percentual de estabelecimentos 
do setor de serviços no Distrito de Riacho Grande é de 87% do total, seguindo o padrão 
encontrado para o município como um todo. 
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Equipamentos e Serviços Públicos da AID                                  

Cubatão

No que concerne à Saúde, o município de 
Cubatão possui 05 Unidades de Atendimento 
Emergencial, 19 Unidades de Atenção Básica à 
Saúde (sendo 12 Unidades de Saúde da 
Família e 07 Unidades Básicas de Saúde), 08 
Unidades de Atendimento Especializado e 08 
Serviços Correlato à Saúde. 

No que diz respeito à Educação Básica, o 
município de Cubatão possui 08 Unidades 
Conveniadas com a Prefeitura Municipal de 
Cubatão que oferecem Creche/Educação 
Infantil, 54 Unidades Municipais de Educação 
(sendo que 12 delas também oferecem 
Creche/Educação Infantil) e 10 Escolas 
Estaduais.

Quanto à Educação técnica e superior, 
Cubatão possui 01 Escola Técnica (ETEC) 
vinculada ao Centro Paula Souza, que oferece 
o ensino médio integrado ao ensino técnico 
(administração, logística e meio ambiente) e 
cursos técnicos de administração, 
contabilidade, logística, meio ambiente e 
informática. A cidade conta com 01 Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
que também oferece ensino médio integrado 
ao ensino técnico (informática e eventos), 
curso técnico de automação industrial e 
cursos superiores de Tecnologia em análise e 
desenvolvimento de sistemas, Tecnologia de 
Automação Industrial, Tecnologia de Gestão 

Transporte Público na AID
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de Turismo, Licenciatura em Letras e 
Licenciatura em Matemática.

No quesito Segurança Pública, Cubatão 
conta com 03 Delegacias de Polícia Civil, 01 
Delegacia/Batalhão da Política Militar, 01 
Delegacia de Defesa da Mulher e 01 Delegacia 
de Investigações Gerais. 

Para exemplificar em termos de série 
histórica o estado da segurança em Cubatão, 
tome-se o índice ‘homicídio doloso por 100 
mil habitantes, que demonstra uma queda 
significativa entre os anos de 2013 e 2016, 
mas cresce entre 2016 e 2017.

O Transporte Público em Cubatão é operado 
pela empresa Translíder e conta com 14 
linhas.  A rede de energia elétrica abastece 
99,93% dos domicílios de Cubatão, o que 
permite estabelecer que a cobertura é 
universal no município (IBGE, 2010). 

O Abastecimento de água por rede geral, 
encanada, cobre quase 88% dos domicílios do 
município. A segunda forma de abastecimento 
mais significativa – e que não chega a atingir 
9% do total de domicílios- é a retirada de água 
de poço ou nascente fora da propriedade, 
como se pode observar na tabela a seguir. 

 O Esgotamento sanitário adequado no 
município atende apenas 62,7 % dos domicílios 
(IBGE, 2010). Este dado pode estar 
correlacionado ao fato de que 55% da 
população (65.573 pessoas) vivem em 
aglomerados subnormais, distribuídos em 19 
assentamentos precários ou irregulares (IBGE, 
2010). 

O Destino do lixo é praticamente 
universalizado por meio da coleta pública, 
que atinge 99,1% dos domicílios. As formas de 
destino de lixo estão exposta abaixo: 

 
Segundo o Instituto Polis (2012), o município de Cubatão não é considerado atrativo 
para o Turismo balneário, como alguns de seus vizinhos da Baixada Santista. Prova 
disto é que não há um mercado de imóveis de veraneio na cidade. A proximidade 

com o Parque Estadual da Serra do Mar e o patrimônio cultural riquíssimo do Núcleo 
Itutinga-Pilões poderiam ser aproveitados por um turismo de tipo histórico-cultural, 

mas até o turismo de negócios é tímido na cidade. 

As esferas de lazer, cultura e comunicação 
são importantes para desfazer o mito de uma 
cidade que só trabalha. No campo da Cultura, 
é preciso ressaltar que Cubatão possui um 
campo significativo de produção nas artes 
eruditas e populares. Segundo o Instituto 
Polis (2012), a música erudita possui grande 
influência local, especialmente devido ao 
processo de institucionalização/
profissionalização de bandas de escola. 

A Secretaria de Educação mantém o 
Conservatório Municipal e a Secretaria 
Municipal de Cultura mantém as bandas 
Marcial e Sinfônica e grupos de ballet e dança 
como ‘corpos estáveis’, que têm sede própria 

em prédios com tratamento acústico e 
realizam performances no Brasil todo e no 
exterior. Há também uma diversidade de 
manifestações da cultural popular: capoeira, 
grupos de maracatu, entre outras expressões 
ligadas a tradições próprias da cultura africana

O principal espaço de lazer da cidade é o 
Parque Anilinas. Criado em 1972 e inaugurado 
em 1979, o Parque de 54 mil metros quadrados 
foi totalmente reformado e reinaugurado em 
várias etapas entre 2011 e o presente. Hoje 
chamado de Novo Anilinas, o complexo 
multiuso dedicado ao lazer, à cultura e à 
prática esportiva
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Distrito de Riacho Grande

No que se refere à rede de Saúde, Riacho Grande possui 02 Unidades de Atendimento 
Emergencial e 03 Unidades de Atenção Básica à Saúde. Em relação à educação Básica, o distrito 
possui 02 Unidades Conveniadas com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo que 
oferecem Creche/Educação Infantil, 11 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB), 04 Escolas 
Estaduais e 01 Unidade de Complementação Educacional – UCE.

Os equipamentos de Segurança Pública que servem ao distrito Riacho Grande localizam-se 
exclusivamente no bairro Rio Grande. Note-se que nos bairros rurais do Distrito de Riacho 
Grande, mais próximos ao empreendimento, não existem quaisquer equipamentos públicos 
de segurança.

Os serviços básicos de fornecimento de água, energia, esgotamento sanitário e destinação 
do lixo não são ofertados de maneira homogênea no distrito de Riacho Grande.

Água, Esgoto, Lixo e Energia – Percentual de Atendimento - Distrito de Riacho Grande 
(PMSBC, 2015)

BAIRROS DO DISTRITO 
DE RIACHO GRANDE

REDE DE ÁGUA (%) REDE DE ESGOTO (%) LIXO COLETADO (%) ENERGIA - (%)

RIO GRANDE 87,7 29,7 89,7 89,7
DOS FINCO 98 13,3 99,9 99,2

BAIRROS RURAIS 34,5 13,6 97,5 89,5

O Distrito Riacho Grande, especialmente em sua porção mais próxima ao empreendimento, 
abriga muitas estruturas particulares de lazer e recreação, mas os equipamentos públicos de 
lazer e cultura são bem escassos na área e estão concentrados no bairro Rio Grande. Cabe 
ressaltar que não existem equipamentos públicos na Área Diretamente Afetada (ADA) ou seu 
entorno imediato.

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL  - Pode-se considerar que tanto em Cubatão quanto no 

distrito de Riacho Grande há um nível baixo de mobilização com relação a questões 
ambientais e mesmo com relação a questões sociais. O tema ambiental que mobiliza 
Cubatão é ainda o grande passivo ambiental do polo petroquímico, foco da atuação 
da Associação de Combate aos Poluentes (ACPO). Mais recentemente, no entanto, o 
assunto que tem congregado os ambientalistas do município é a Cava Subaquática, 

um depósito submarino de cerca de 500m de diâmetro para abrigar os detritos 
retirados da dragagem no Canal Piaçaguera - estuário entre Santos e Cubatão. A 

cava é chamada pelos ambientalistas de ‘lixão submarino’. No distrito Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo, chama atenção a ausência de associações de 
moradores, já que o distrito é composto por uma série de bairros rurais. Uma das 

explicações pode ser o fato de que o distrito conta com uma subprefeitura própria, o 
que pode gerar uma proximidade dos moradores do distrito com o poder público, 

tornando desnecessária a intermediação entre este e os moradores por via de 
associações. O bairro mais próximo ao empreendimento em São Bernardo do Campo 

é o bairro Zanzalá, bairro ocupado, como visto anteriormente, por espaços 
comerciais de lazer e recreação. Em consulta telefônica a alguns desses 

empreendimentos recreativos, foi obtida a informação de que não há qualquer 
associação que reúna seus proprietários. 

Página: 4181



RelatóRio de impacto ambiental | Rima56

Comunidades Tradicionais - AID                                              

De acordo com o Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

povos e comunidades tradicionais são “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).

É importante ressaltar que as características 
que identificam as populações tradicionais 
não compõem um estereótipo desses grupos, 
pois o que se tem são populações que, devido 
a algumas características comuns, são tidas 
como “tradicionais”, embora tais características 
comuns não sejam idênticas quantitativa e 
qualitativamente.

As diferenças são reais e totalmente 
justificadas, não só pelas diferenças do meio 
em que cada população vive, mas 
especialmente pelo seu sistema de produção 
e modo de vida, seu grau de interação com 
outros grupos e pelas pressões 
socioambientais que vivenciam.

Desse modo, há de se considerar que as 
populações tradicionais são dinâmicas e 
também experimentam mudanças, em 
sintonia com as transformações que ocorrem 
na região em que se localizam. É importante 
considerar que essas mudanças não 
descaracterizam o elemento “tradicional”, 
pois os principais valores que fazem a essência 
da tradição desses grupos estão preservados, 

mesmo que sob pressão de vários tipos 
(especialmente a pressão sobre o território e 
os recursos nele disponíveis).

A presença de populações tradicionais no 
território se configura como fator de 
preservação e reprodução da cultura, seja 
pelo componente étnico relacionado aos 
povos indígenas e às comunidades 
quilombolas, como também pela capacidade 
de produção coletiva e solidária de grupos 
associados à agricultura familiar, pescadores 
artesanais, caiçaras, ribeirinhos e outros.

Contemporaneamente, diversos grupos 
sociais são reconhecidos como comunidades 
tradicionais, embora somente os povos 
indígenas e as comunidades quilombolas 
gozem de garantias constitucionais para os 
seus territórios, por meio dos artigos 231 e 
232 e do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) no.68, firmados na 
Constituição de 1988.

Na AID, há a presença de pescadores 
artesanais e povos indígenas.
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Pescadores Artesanais

Embora não seja limítrofe com o mar, o 
município de Cubatão é cortado por rios e 
canais do estuário, ambiente que permite a 
atividade pesqueira. Segundo o Instituto de 
Pesca do Estado de São Paulo (IPESCA, 2013), 
há uma localidade pesqueira no município, 
denominada Vila dos Pescadores, 
caracterizada pela pesca direcionada de 
crustáceos (sobretudo de siri-azul, Callinectes 
spp., e caranguejo uçá, Ucides cordatus). 

O levantamento socioeconômico realizado 
pelo IPESCA na Vila dos Pescadores, em 2013, 
resultou em 83 pescadores, sendo que 88,5% 
deles são homens e 11,5% são mulheres. Foi 
identificado o apoio de uma capatazia 
subordinada à Colônia de Pescadores Z1, de 
Santos, aos pescadores, que se queixam de 
enfrentar muito problemas com lixo e com a 
poluição.

Os pescadores de Cubatão estão 
mobilizados contra uma cava subaquática no 
estuário da Baixada Santista. A cava é uma 
cratera de 400 metros de diâmetro e 25 
metros de profundidade, maior que o estádio 
do Maracanã, aberta no meio do manguezal. 
Está localizada no meio do estuário da Baixada 
Santista, a 5 km do Centro de Cubatão, 5,5 km 
do Centro de Santos, a 3,2 km da área 
continental de São Vicente e a 8 km de 

A represa Billings é local de pesca tradicional 
significativa, ainda que Paiva (2006, p.02) 
afirme que “não existem comunidades 
pesqueiras propriamente ditas dedicadas à 
pesca na Represa Billings”. O autor se refere 
ao fato de que não há comunidades pesqueiras 

tradicionais, caiçaras, o que não significa que 
os pescadores não sejam artesanais. 

O Censo de Pescadores da Represa Billings, 
produzido em 2011 (COMGAS/MINERAL, 
2011), atestou, em suas considerações finais, 
que havia um cenário de decadência recente 
da atividade pesqueira. O contexto encontrado 
pelos pesquisadores em 2011 confirmava, 
portanto, o estudo de Castro et al (op.cit) no 
que diz respeito ao declínio da atividade 
pesqueira artesanal. O Censo revelou que tal 
situação expunha os pescadores a situações 
de risco social, aumentava sua vulnerabilidade 
socioeconômica e, por isso, os pescadores 
artesanais da Billings passavam a buscar por 
fontes alternativas de renda por meio de 
trabalhos temporários e, também, passavam 
a buscar outros locais para pesca, já que a 
represa estava muito poluída e havia 
problemas de segurança (roubo de redes). 

Neste Censo, os pescadores entrevistados 
descreveram como as diversas intervenções 
antrópicas alteraram a pesca na represa. A 
retirada dos aguapés para viabilizar o 
funcionamento das balsas fez com que os 
peixes se tornassem presas de predadores 
como os biguás. 

Em 2018, as informações obtidas junto às 
Colônias Z-1 e Z-17 dão conta que há cerca de 
cerca de 700 pescadores artesanais que 
atuam na Represa Billings e que eles são 
oriundos de vários municípios. Além de São 
Bernardo do Campo, eles viriam de São Paulo 
e Caieiras, entre outros. Não há, no entanto, 
pontos de embarque e desembarque da 
pesca artesanal localizados no reservatório 
Rio das Pedras, que é o espelho d’água mais 
próximo ao empreendimento.
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TERRA INDÍGENA TENONDÉ PORÃ – São Bernardo do Campo
Constituição de 1988: Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é de 
responsabilidade da União proteger e fazer respeitar os direitos indígenas. A 

Constituição de 1988, superando o paradigma da assimilação e a figura da tutela dos 
povos indígenas, sancionou o princípio da diversidade cultural que passou a garantir 

o direito originário dos povos indígenas às suas terras com base em estudo 
minucioso da territorialidade dos diferentes povos indígenas, considerando-se não 
apenas seus usos passados e presentes, mas também a perspectiva de uso futuro, 

tudo isso “segundo seus usos, costumes e tradições”, conforme o artigo 231 do texto 
constitucional.  O artigo estabelece que as Terras Indígenas (TI) a serem 

regularizadas pelo Poder Público devem ser: habitadas de forma permanente; 
importantes para as atividades produtivas do povo indígena; imprescindíveis à 

preservação dos recursos necessários ao seu bem-estar; necessárias à sua 
reprodução física e cultural.

A tabela abaixo apresenta as características gerais da TI Tenondé Porã, habitada pelos 
Guarani-Mbyá, incluindo a fase do procedimento administrativo em que se encontra e a 
modalidade de ocupação em que se classifica.

Características gerais da TI Tenondé Porã (Fonte: FUNAI, 2018; ISA, 2018) 

TERRA INDÍGENA Tenondé Porã

ETNIA Guarani Mbyá

UF SP

MUNICÍPIO São Paulo, São Vicente, São Bernardo do Campo, Mongaguá

SUPERFÍCIE (HA) 15.969

POPULAÇÃO 1.175 pessoas

FASE DO PROCEDIMENTO Declarada (Portaria 548 - 06/05/2016)

MODALIDADE Tradicionalmente ocupada

SOBREPOSIÇÃO COM UC Parque Estadual da/Serra do Mar, APA Capivari-Monos

Conceito de Território 

Para os Mbyá, o “conceito de território” supera os limites físicos das aldeias e trilhas e está 
associado a uma noção de “mundo” que implica na redefinição constante das relações 
multiétnicas, no compartilhar de espaços etc. Os Guaranis Mbyá mantêm a configuração de 
seu “território tradicional” através de suas inúmeras aldeias distribuídas em vasta área, 
abrangendo regiões no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, constituindo-se o mar 
seu limite terreno.

O domínio de seu território, por sua vez, se afirma no fato de que suas relações de 
reciprocidade não se encerram exclusivamente nem em suas aldeias, nem em complexos 
geográficos contínuos, mas no âmbito do seu “mundo”, edificado sob sua cosmologia própria. 
Desse modo, o domínio de um amplo território é exercido através das dinâmicas sociais, 
econômicas, políticas e de movimentos migratórios realizados ainda hoje, por famílias Mbyá. 

Os indígenas Guarani-Mbyá do litoral procuram fundar suas aldeias com base nos preceitos 
míticos que fundamentam especialmente a sua relação com a Mata Atlântica, na qual, simbólica 
ou praticamente, condicionam sua sobrevivência. Esses lugares, procurados ainda hoje pelos 
Mbyá, apresentam, através de elementos da flora e da fauna típicos da Mata Atlântica, de 
formações rochosas e mesmo de ruínas de edificações antigas, indícios que confirmam essa 
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tradição. Formar aldeias nesses lugares ‘eleitos’ significa estar mais perto do mundo celestial, 
pois, para muitos, é a partir desses locais que o acesso a yvy marãey, ‘terra sem mal’, é facilitado 
- objetivo histórico perpetuado pelos Mbyá através de seus mitos. Por isso os indígenas Guarani-
Mbyá vivem em movimento, circulando entre as aldeias, lutando pela preservação da terra, 
seja pela questão da sobrevivência, pela religiosidade, ou procurando o convívio e a proximidade 
dos parentes.

Em apreço ao rigor dos registros antropológicos, ressalte-se que as demais Terras Indígenas 
guaranis do litoral sul paulistano e da Grande São Paulo podem ser consideradas territórios 
expandidos dos guaranis residentes na Tenondé Porã, haja vista as noções de territorialidade 
fluida e mobilidade cosmológica descritas acima. Terras indígenas localizadas em São Paulo, 
São Vicente, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande fazem parte do mosaico territorial dos 
Guarani-Mbyá. 

A Terra Indígena (TI) Tenondé Porã abriga sete aldeias (tekoa) do povo Guarani-Mbyá. As 
duas mais populosas são a Tenonde Porã (também conhecida por “aldeia da Barragem”), e a 
Krukutu. As demais são as tekoa Guyrapaju, Kalipety, Yrexakã, Kuaray Rexakã eTape Mirĩ. 

A TI Tenondé Porã aprovou, em junho de 2018 - de maneira pioneira fora da Amazônia – um 
plano de visitação que faz parte de um projeto de gestão de turismo na TI, que visa aportar os 
próprios indígenas na direção das atividades turísticas. Foi criado um sítio eletrônico que 
apresenta diversas informações sobre cada uma das aldeias e onde os interessados podem 
agendar sua visita. 

As sucessivas recuperações de porções do território tradicional, mediante criação de novas 
aldeias e ampliação das existentes, resultaram em um crescimento populacional surpreendente 
na TI Tenondé Porã. Entre os anos de 1994 e 2015, houve um incremento populacional de 
764%. A população atualmente deve estar ainda maior, haja vista a declaração oficial da TI 
ocorrida em 2016, mas os dados que comprovem tal crescimento ainda não estão disponíveis. 
O gráfico abaixo revela os números absolutos do crescimento demográfico na TI Tenondé Porã.

Crescimento demográfico – Terra Indígena Tenondé Porã

ISA, 2018

Como é possível observar na figura que se segue, a Terra Indígena se localiza a mais de 3km 
da dutovia que motiva este estudo ambiental e, portanto, de acordo com a Portaria 
Interministerial n.60 (24/03/2015) e Instrução Normativa n° 2, de 27 de março de 2015, não há 
exigência de estudo especifico de componente indígena para o licenciamento ambiental aqui 
requerido.
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     Avaliação dos Impactos

Ambientais
A caracterização dos impactos busca retratar o 
conjunto de atividades antrópicas causadoras 
de interferências na dinâmica ambiental, 
sendo inerente a empreendimentos 
potencialmente geradores de alterações 
significativas no meio ambiente.
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Avaliação dos Impactos
A análise dos impactos será feita por meio da interação entre as ações impactantes do projeto 

e os componentes ambientais e receptores de determinado impacto. Com base nessas ações 
serão identificados e analisados os principais impactos sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico decorrentes das atividades de planejamento, implantação e operação.

Segundo o CONAMA Impacto Ambiental é qualquer alteração das características físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer tipo de matéria ou energia 
resultante das ações humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde ou bem estar da 
população, a biota e as condições do meio ambiente e recursos naturais. 

A identificação dos impactos a avaliação foi divida em três fases descritas a seguir:

Planejamento (P): Fase em que se desenvolvem os estudos preliminares de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, sua concepção, estudos e 
levantamentos de campo, e as primeiras ações de divulgação;

Implantação (I): Etapa de realização das obras civis e demais intervenções físicas 
na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, visando fornecer as condições 
necessárias para sua operação;

Operação (O): Etapa em que o empreendimento passa a funcionar, mediante obtenção 
de Licença de Operação.

IDENTIFICAÇÃO ATRIBUTOS DETALHAMENTO

Impacto

NATUREZA Positivo ou Negativo

INCIDÊNCIA Direto ou Indireto

DURAÇÃO Temporário ou Permanente

OCORRÊNCIA Certo, Provável ou Possível

TEMPORALIDADE Curto, Médio ou Longo Prazo

REVERSIBILIDADE Reversível ou Irreversível

ABRANGÊNCIA Localizado ou Disperso

MAGNITUDE Pequena, Média ou Grande Magnitude

Grau de Resolução das Medidas Baixo, Médio ou Alto Grau de Resolução

Relevância dos Impactos Baixo, Médio ou Alto Grau de Relevância

Critérios para avaliação dos impactos
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Principais Impactos
A identificação e análise dos impactos decorrentes do Reforço da Infraestrutura de Gás 

Baixada – RMSP apontaram como impactos de alta significância os apresentados a seguir:

Perda de Cobertura Vegetal (I)

Perda de Habitat e Afugentamento das Comunidades Faunísticas (I)

A instalação do empreendimento resultará na supressão de vegetação de aproximadamente 
1,2 ha de vegetação natural em estágio médio de regeneração, além de intervenção em área 
antropizada que possui ao longo de toda a extensão da ADA apenas 06 indivíduos arbóreos 
isolados composto por gramíneas exóticas e invasoras, além de outras espécies herbáceas.

Esse impacto tem natureza negativa, origem direta, com duração permanente e temporalidade 
curta. É localizado e irreversível nas instalações definitivas (gasoduto). Pode-se considerar que 
o impacto apresenta alta magnitude devido ao fato da maior parte da vegetação suprimida ser 
em estágio médio, a magnitude e relevância é alta.

A interferência na fauna terrestre ocorrerá principalmente na área onde haverá supressão 
de vegetação (ADA). De uma maneira geral, a comunidade faunística registrada nas áreas de 
influência pode ser considerada generalista, porem como o empreendimento está localizado 
dentro de uma Unidade de Conservação considerada de suma importância por abrigar espécies 
de relevância ecológica, o Parque Estadual da Serra do Mar, é possível afirmar que a perda de 
hábitat é um impacto significativo para a fauna terrestre.

O impacto é efetivo, de natureza negativa e de incidência direta, considerando a necessidade 
de supressão de vegetação para alocação dos dutos. O impacto terá abrangência local e de 
curto prazo, pois ocorrerá de imediato. Sua duração será permanente e irreversível, visto os 
dutos permanecerão nos locais com a operação do empreendimento. A magnitude do impacto 
é alta, considerando que a supressão de vegetação ocorrerá dentro do PESM Itutinga-Pilões. 
Assim a importância desse impacto é alta, considerando a fauna registrada no diagnóstico 
ambiental e a localização do empreendimento.

Interferências em Áreas Protegidas (I)

A implantação do Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP afetará diretamente 
o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), assim como sua zona de amortecimento e o Parque 
Ecológico do Caminho do Mar. O empreendimento também está parcialmente inserido na Área 
de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings 
(APRM-B) e afetará diretamente a APP do Reservatório Rio das Pedras. 

Como o empreendimento irá interferir no Parques descritos acima, deverá ser feita a 
compensação ambiental de acordo com a legislação vigente.

O impacto em áreas protegidas é de natureza negativa e de incidência direta. Terá abrangência 
local, de curto a médio prazo e duração temporária. Será irreversível, visto os dutos permanecerão 
nos locais com a operação do empreendimento. A magnitude do impacto é alta, considerando 
que os dutos serão implantados dentro do PESM e Parque Ecológico do Caminho do Mar. 
Assim a relevância desse impacto é alta, considerando as interferências e localização do 
empreendimento.
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Interferências Sobre o Patrimônio Arqueológico, Cultural e Natural (I)

O principal impacto sobre o patrimônio arqueológico é a destruição de sítios arqueológicos, 
cuja causa está associada à abertura de faixa e consequente remoção vegetal, terraplanagem 
e escavação para assentamento de duto.

O impacto foi classificado como provável, pois depende da identificação de sítios arqueológicos 
pela Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico - AIPA, que à época do protocolo do EIA 
ainda aguardava aprovação do IPHAN para realização. A presente avaliação, portanto, adota 
premissas assumidas no projeto de pesquisa em análise, que apontam dentro da 
Contextualização Arqueológica e Etno-histórica regional alto potencial de que se revelem 
vestígios da ocupação humana nas áreas pretendidas pela implantação do empreendimento.

Destaca-se que o assentamento do duto prevê intervenção direta sobre a Rodovia Caminho 
do Mar em área conhecida e tombada como Estrada do Lorena, Monumentos de Victor 
Dubugras e Área de Mata Circundante e pelo CONDEPHAAT, sendo que o projeto do 
empreendimento deve ser apresentado ao órgão para avaliação e autorização.

Trata-se portanto de um impacto localizado, permanente e de alta magnitude e importância 
pois afeta bem da União. Apesar do impacto sobre patrimônio arqueológico ser provável, a 
intervenção sobre bens tombados é de ocorrência certa.

Demais Impactos
Meio Físico                                                                          

Avaliação do Impacto: 

A remoção da cobertura vegetal existente para abertura da faixa de trabalho e as obras de 
terraplanagem, escavação e reaterro, irão causar exposição dos solos, reduzindo o tempo de 
retenção das águas pluviais e de sua infiltração, aumentando assim o escoamento superficial, 
o que poderá promover a instalação de processos erosivos nesses terrenos.

O impacto é considerado negativo de ocorrência provável. Sua incidência é considerada 
direta, terá abrangência local e de longo prazo. Sua duração será permanente e reversível. Sua 
magnitude é alta e de média importância.

Avaliação do Impacto: 

Durante a implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos constituídos 
principalmente por entulhos (resíduos de obra), e, em menor quantidade, por resíduos sólidos 
provenientes das operações de manutenção de máquinas e equipamentos. Há também a 
geração efluentes sanitários (canteiro de obras e frentes de trabalho), efluentes domésticos 

Desencadeamento e Intensificação de Processos de Dinâmica Superficial (I)

Poluição dos canteiros de obra, áreas de apoio e caminhos de serviço (I)

Página: 4190



Projeto reforço da Infraestrutura de Gás BaIxada – reGIão MetroPolItana de são Paulo 65

(provenientes dos refeitórios), efluentes oriundos da manutenção e lavagem de máquinas e 
equipamentos, bem como a dos postos de combustível que servem de apoio às obras (óleos). 
Em relação a poluição atmosférica, a movimentação de máquinas ocasionará a ressuspensão 
de material particulado do vias de acesso não pavimentadas.

Para minimizar cada um desses aspectos poluidores devem ser adotadas formas corretas de 
tratamento e disposição final, garantindo, desta forma, a segurança das pessoas e a preservação 
do meio ambiente.

O impacto é considerado negativo de ocorrência certa. Sua incidência é considerada direta, 
terá abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível. Sua magnitude 
é média e de média importância.

Avaliação do Impacto: 

A abertura de vala e exposição de solo potencialmente contaminado pode representar riscos 
à qualidade ambiental do entorno onde é depositado o material com consequências para o 
solo e as águas, prejudicando a flora e a fauna e a saúde humana. Este impacto é potencial e 
tem maior possibilidade de ocorrer no trecho em que o duto atravessa a área industrial de 
Cubatão.

Antes das obras de implantação deverá ser feita a investigação confirmatória com análise do 
solo restrita ao local.

Trata-se de impacto negativo de ocorrência certa Sua incidência é considerada direta, terá 
abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível. Sua magnitude é 
média e de baixa importância. 

Avaliação do Impacto: 

 A alteração da qualidade das águas superficiais poderá ocorrer em vários momentos 
durante a obra, sendo desencadeado a partir da exposição dos solos pela limpeza e 
desmatamento da faixa de trabalho e na adequação do sistema viário, de maneira localizada, 
pela execução das terraplanagens, movimentações de terra, espera temporária do material 
oriundo das escavações até o posterior recobrimento das mesmas e a remoção do solo 
excedente. Essa situação pode ser agravada por chuvas intensas. Também, a construção de 
pilares no fundo do Reservatório Rio das Pedras pode também levantar sedimentos na coluna 
d’água que podem estar contaminados e com isso podem comprometer a qualidade ambiental 
do recurso.

O impacto é considerado negativo de ocorrência certa. Sua incidência é considerada direta, 
terá abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível. Sua magnitude 
é média e de baixa importância.

Interferências em eventuais áreas contaminadas (I)

Alteração na Qualidade das Águas Superficiais (I)
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Alteração da Qualidade Ambiental Decorrente do Aumento nos Níveis de Ruídos (I)

Avaliação do Impacto: 

Na fase de construção do empreendimento, existirão ruídos produzidos por máquinas 
diversas, tais como equipamentos de escavação, tratores e caminhões. Apesar do local de 
implantação do empreendimento ser de baixa densidade populacional, devem ser adotadas 
medidas para minimizar os ruídos emitidos, evitando incômodos a fauna e as populações 
vizinhas.

Trata-se de impacto negativo de ocorrência certa. Sua incidência é considerada direta, terá 
abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível. Sua magnitude é 
pequena e de baixa importância. 

Avaliação do Impacto: 

Com a entrada em operação do Reforço da Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP haverá 
instituição de faixa de servidão. Na manutenção da faixa será permitido aos proprietários rurais 
o manejo até a profundidade de 40 cm, possibilitando a continuidade de cultivos, pastagem e 
paisagismo, considerada a restrição de uso que é feita às árvores de porte (eucalipto, pinus e 
frutíferas).

Os serviços básicos de manutenção da faixa nos demais terrenos, como roçada periódica (a 
cada 4 meses) e pintura da tubulação aérea e marcos de sinalização (a cada 2 anos), não deverão 
gerar impactos significativos, pois não desencadeiam erosões ou causam contaminações ao 
solo, e deverão ser adotados procedimentos Comgás de prevenção de acidentes e de 
atendimento aos requisitos ambientais.

O impacto é considerado negativo de ocorrência possível. Sua incidência é considerada 
direta, terá abrangência local e de longo prazo. Sua duração será temporária e reversível. Sua 
magnitude é pequena e de baixa importância. 

Alteração da Qualidade do Solo pela Manutenção do Duto (O)
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Meio Biótico                                                                          

Avaliação do Impacto: 

Com a chegada de trabalhadores em habitats de fauna silvestre é possível que haja um 
aumento na demanda por carne de caça ilegal e animais de estimação. Além disso, o avanço da 
frente de obra nos fragmentos de vegetação acaba eliminando locais de abrigo dos espécimes 
deixando-os ainda mais suscetíveis a esse possível impacto, haja vista que nas áreas de 
influência do empreendimento e no entorno próximo é possível encontrar evidências de 
atividade de caça ilegal.

O impacto é considerado de ocorrência possível e natureza negativa. Sua incidência é 
considerada direta, porém, poderá ser potencializado pela supressão de vegetação. Terá 
abrangência local e de curto prazo. Sua duração será temporária e reversível, considerando 
também que a obra é linear e o avanço da frente de obras acompanhará o traçado do gasoduto. 
Sua magnitude é média e de média importância. 

Avaliação do Impacto:

A instalação dos dutos ao longo do traçado do empreendimento acarretará na alteração 
permanente da paisagem, incluindo inserção de novos obstáculos, alteração na cobertura do 
solo e compactação, dentre outros. Essas alterações estão relacionadas diretamente com o 
deslocamento da fauna terrestre. 

O impacto é considerado negativo, potencial e direto. Por estar relacionado apenas com o 
período de obras, possuí abrangência local e sua temporalidade é de curto prazo. Seus efeitos 
são temporários e reversíveis, pois como dito acima, está relacionado com um curto período de 
tempo dentro do cronograma de obras do gasoduto. O presente impacto está relacionado 
principalmente com espécies da fauna de hábitos de locomoção terrestres. A magnitude do 
impacto é pequena e sua relevância baixa.

Avaliação do Impacto: 

A implantação do duto prevê a intervenção direta em recursos hídricos e habitats da 
ictiofauna, a partir da abertura de vala em cursos d’água de pequeno porte, e a partir da 
instalação de pilares que sustentam estruturas autoportantes no leito do Reservatório do Rio 
das Pedras para travessias aéreas de grande porte.

Diante do exposto infere-se que a redução na disponibilidade e perda de hábitats será de 
abrangência local, sendo um impacto negativo, de incidência direta, com temporalidade no 
curto prazo, duração temporária e ocorrência certa, sendo a espacialização difusa, reversível e 
de média magnitude.

Aumento da Pressão de Caça (I)

Perturbação da Fauna Terrestre (I)

Perda E Alteração De Habitats Da Ictiofauna (I)
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Meio Socioeconômico                                                                          

Avaliação do Impacto: 

A divulgação do empreendimento poderá gerar certa ansiedade na comunidade local quanto 
à eventual alteração da qualidade socioambiental que a implantação do novo empreendimento 
poderá ocasionar. Esse é um impacto negativo, em função da expectativa e ansiedade gerada 
com a divulgação do empreendimento, já na fase de planejamento. Ocorre de maneira indireta, 
temporariamente e em curto prazo, se dissipando à medida que a implantação do 
empreendimento se concretiza, e reversível pela adoção de medidas voltadas ao esclarecimento 
da população. 

Tendo em vista que a vizinhança direta do empreendimento possui baixíssima densidade 
populacional, estima-se que haverá um número pequeno de pessoas e grupos afetados por 
esse impacto. Sua magnitude pode ser considerada pequena, mesclando-se aos diversos 
outros empreendimentos em implantação e sua relevância é baixa.

Avaliação do Impacto: 

O traçado da dutovia foi elaborado para evitar ao máximo a interferência com ocupações 
humanas, porem poderá ocorrer interferência na infraestrutura viária em alguns trechos, 
devido ao tráfego de caminhões para transporte de materiais e de veículos para transporte de 
funcionários.

Esse impacto é negativo, indireto, uma vez que decorre da movimentação de veículos durante 
a obra. Trata-se, no entanto de um impacto temporário e de curto prazo, restrito principalmente 
ao período de implantação. Localizado na AID, reversível, magnitude média e relevância baixa.

Avaliação do Impacto: 

A circulação de veículos pesados pela Estrada da Xiboca e pela Rodovia Caminhos do Mar 
devido à implantação da dutovia pode aumentar os níveis de ruído e de poeira na região. Como 
a principal atividade econômica desenvolvida no entorno dessas duas vias é o comercio voltado 
à alimentação, ao lazer e à recreação, com ênfase em festas e atividades infantis. A ocorrência 
de uma obra de maior porte pode acarretar prejuízo ao comércio, caso os consumidores 
tenham dificuldade de acesso a esses locais.

Esse impacto é negativo, indireto, uma vez que decorre da circulação de veículos pesados na 
fase de implantação Como só ocorrerá durante as obras, é um impacto temporário e de curto 
prazo. Localizado na AID, reversível, magnitude média e relevância baixa.

Geração de Expectativa na População (P)

Impactos na Infraestrutura Viária e no Tráfego (I)

Impactos Sobre as Atividades Econômicas de Alimentação, Lazer e Recreação (I)
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Avaliação do Impacto: 

Durante a implantação estima-se que a fase de construção e instalação ocorra em 
aproximadamente 18 meses, período em que o pico de mão-de-obra pode chegar a um total 
de 150 trabalhadores, distribuídos em administrativos e operacional. Como o período de 
implantação da obra é relativamente curto, dificilmente haverá trabalhadores que se mudem 
com suas famílias para os municípios da AII/AID, especialmente porque a operação do 
empreendimento será realizada por trabalhadores que já fazem parte do corpo técnico da 
Comgás ou de empreiteiras normalmente contratadas pela empresa para suas obras.

A pressão sobre a Infraestruturas de Serviços Essenciais é um impacto negativo, de incidência 
direta, de curto prazo, pois dependerá da construção das residências.

Trata-se então de impacto local, reversível, que ocorrerá durante as obras de implantação, e 
por isso reversível de magnitude e importância baixa.

Avaliação do Impacto: 

É previsto um aumento na circulação de mercadorias e capitais, fomentando uma 
transformação na dinâmica da economia dos municípios localizados na área de influência 
durante a implantação do empreendimento.

Essa dinamização decorrente de uma maior circulação de riquezas no comércio local em 
razão da demanda por bens e serviços é um impacto positivo, temporário e pode contribuir 
para que as fontes de receitas municipais aumentem. Ë um impacto reversível, de abrangência 
regional, magnitude média e relevância média.

Avaliação do Impacto: 

Com o objetivo de identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos impostos pelo gasoduto à 
população circunvizinha, decorrentes da movimentação de Gás Natural, foi realizado um 
Estudo de Análise de Riscos. O Estudo concluiu que os riscos social e individual impostos à 
população em decorrência da operação do gasoduto do empreendimento de Reforço da 
Infraestrutura de Gás da Baixada – RMSP são plenamente toleráveis. 
Este é um impacto negativo, direto, permanente, possível, de curto prazo, irreversível, localizado, 
de média magnitude, médio grau de resolução e média relevância dos impactos.

Pressão Sobre a Infraestruturas de Serviços Essenciais (I)

Dinamização da Economia Local (I)

Riscos de Acidentes (O)
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Avaliação do Impacto: 

O gasoduto terá uma extensão total de aproximadamente 15 km. Para todos os trechos do 
traçado está previsto instituir faixa de servidão administrativa, porém sem a necessidade de 
realocar pessoas e infraestruturas. A implantação do empreendimento não prevê acessos por 
meio de propriedades de terceiros, uma vez que utilizará acessos pelas vias públicas já 
instauradas ao longo de todo o projeto.

Entende-se esse impacto como de baixa magnitude, pois todos os trechos do traçado já 
representam ampla restrição às atividades humanas, por se implantarem em unidade de 
conservação de proteção integral, faixa de domínio viário, segmentos de alta declividade ou 
áreas industriais consolidadas. A nova situação não configura, portanto, restrição superior as 
já constatadas. 

Avaliação do Impacto: 

Com a implantação e operação do reforço ao sistema de distribuição de gás natural entre a 
Baixada Santista e a RMSP a Comgás irá ampliara as atuais fontes de suprimento à RMSP, além 
de vislumbrar alternativa de escoamento de gás natural do pós e pré-sal da Bacia de Santos, 
incrementando assim o volume a ser disponibilizado para o Estado de São Paulo.

O aumento da oferta energética é um impacto positivo, diretamente decorrente das atividades 
operação do empreendimento, de médio/ longo prazo. Na fase de operação é um impacto 
temporário e de abrangência regional, concentrados principalmente na RMSP. Trata-se, no 
entanto, de um impacto de alta magnitude e relevância no contexto regional. 

Avaliação do Impacto: 

Dentre as fontes energéticas disponíveis o gás natural é considerado menos poluente que os 
combustíveis derivados de petróleo, sendo considerado estratégico no processo de transição 
para fontes de energia limpas. Por sua vez, o transporte dutoviário de um combustível 
alternativo aos derivados de petróleo tem potencial de redução das viagens de caminhões 
tanque, contribuindo também para a redução de emissões veiculares.

Sendo assim, é um impacto positivo, e pode se esperar uma melhoria da qualidade do ar, 
resultando em diminuição da ocorrência de doenças respiratórias relacionadas à poluição do 
ar. O gás natural é o combustível mais favorável ambientalmente dentre as opções atuais de 
combustíveis fósseis de larga escala, já que reduz bastante a emissão de poluentes considerados 
nocivos à saúde pública. É um impacto permanente e pode contribuir para a melhoria da 
qualidade do ar em médio/ longo prazo. Ë um impacto reversível, de abrangência regional, 
magnitude média e relevância média.

Restrições de Uso do Solo da Faixa de Servidão (O)

Aumento da Oferta Energética na Rmsp e Dinamização da Economia Regional(O)

Melhoria da Qualidade do Ar, Do Meio Ambiente e da Saúde da População (O)
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Matriz de Impactos                                                                 

Os estudos identificaram potenciais impactos, sendo alguns deles restritos apenas à uma 
fase do empreendimento (planejamento) e outros com ocorrência em mais de uma fase 
(implantação e operação).

Os impactos ambientais identificados neste estudo são apresentados a seguir, de forma 
resumida, no Quadro Síntese de Avaliação de Impactos, onde são apresentados os potenciais 
impactos por meio, a fase de ocorrência, e as principais ações de gestão ambiental por meio de 
programas ambientais específicos.
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Geração de expectativas na população 
local SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC PEQ Programa de Comunicação Social ALT BAI

IM
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A
N

T
A

Ç
Ã

O

Desencadeamento e intensificação de 
processos de dinâmica superficial FÍSICO NEG DIR PER PRO LP REV LOC ALT PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras ALT MED

Poluição dos canteiros e frentes de 
obra, áreas de apoio e caminhos de 

serviço
FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras MED MED

Interferências em eventuais áreas 
contaminadas FÍSICO NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Não tem ALT BAI

Alteração da qualidade das águas 
superficiais FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

e Sedimentos do Reservatório do Rio das Pedras
ALT BAI

Alteração da qualidade ambiental 
decorrente do aumento dos níveis de 

ruído
FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC PEQ Programa de Monitoramento de Ruídos MED BAI

Perda de cobertura vegetal BIÓTICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT Programa de Controle de Supressão de Vegetação; 
Programa de Reposição Florestal MED ALT

Perda de Habitat e Afugentamento das 
Comunidades Faunísticas BIÓTICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT

Programa de Controle Supressão de Vegetação; 
Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre
BAI ALT

Aumento da Pressão de Caça BIÓTICO NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Programa de Educação Ambiental MED MED
Perturbação da Fauna Terrestre BIÓTICO NEG DIR TEM PRO CP REV LOC PEQ Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna MED BAI
Perda e Alteração de Habitats da 

Ictiofauna BIÓTICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED Programa de Monitoramento e Conservação da 
Ictiofauna ALT BAI

Interferências em áreas protegidas BIÓTICO NEG DIR TEMP CER CP/ 
MP REV LOC ALT Programa de Compensação Ambiental                                               

Programa de Reposição Florestal MED ALT

 Impactos na Infraestrutura Viária e no 
Tráfego SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social ALT BAI

Impactos sobre as Atividades 
Econômicas de Alimentação, Lazer e 

Recreação
SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social ALT BAI

Pressão sobre a Infraestruturas de 
Serviços Essenciais SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM POS CP REV LOC PEQ Programa de Educação Ambiental ALT BAI

 Interferências sobre o patrimônio 
arqueológico, cultural e natural SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT Não tem IND ALT

Dinamização da Economia Local SOCIOECONÔMICO POS IND TEM CER CP/
MP REV REG MED Não tem MED MED

O
PE

R
A

Ç
Ã

O

Alteração da Qualidade do solo pela 
manutenção do duto FÍSICO NEG DIR TEM POS LP REV LOC PEQ Plano de Gestão Ambiental (PGA) ALT BAI

Riscos de acidentes SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER POS CP IRR LOC MED
Programa de Comunicação Social; Plano de 

Gerenciamento de Riscos; Plano de Atendimento de 
Emergência

MED MED

 Restrições de uso do solo da faixa de 
servidão SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER CER MP/LP REV LOC PEQ Programa de Comunicação Social; Programa de 

Educação Ambiental; PGA MED BAI

Aumento da oferta energética na RMSP 
e dinamização da economia regional SOCIOECONÔMICO POS DIR TEM CER MP/LP REV REG ALT Programa de Comunicação Social MED ALT

 Melhoria da Qualidade do Ar, do Meio 
Ambiente e da Saúde da População SOCIOECONÔMICO POS DIR PER CER MP/LP REV REG MED Programa de Comunicação Social MED MED
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Geração de expectativas na população 
local SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC PEQ Programa de Comunicação Social ALT BAI

IM
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A
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T
A

Ç
Ã

O

Desencadeamento e intensificação de 
processos de dinâmica superficial FÍSICO NEG DIR PER PRO LP REV LOC ALT PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras ALT MED

Poluição dos canteiros e frentes de 
obra, áreas de apoio e caminhos de 

serviço
FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras MED MED

Interferências em eventuais áreas 
contaminadas FÍSICO NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Não tem ALT BAI

Alteração da qualidade das águas 
superficiais FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

e Sedimentos do Reservatório do Rio das Pedras
ALT BAI

Alteração da qualidade ambiental 
decorrente do aumento dos níveis de 

ruído
FÍSICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC PEQ Programa de Monitoramento de Ruídos MED BAI

Perda de cobertura vegetal BIÓTICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT Programa de Controle de Supressão de Vegetação; 
Programa de Reposição Florestal MED ALT

Perda de Habitat e Afugentamento das 
Comunidades Faunísticas BIÓTICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT

Programa de Controle Supressão de Vegetação; 
Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre
BAI ALT

Aumento da Pressão de Caça BIÓTICO NEG DIR TEM POS CP REV LOC MED Programa de Educação Ambiental MED MED
Perturbação da Fauna Terrestre BIÓTICO NEG DIR TEM PRO CP REV LOC PEQ Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna MED BAI
Perda e Alteração de Habitats da 

Ictiofauna BIÓTICO NEG DIR TEM CER CP REV LOC MED Programa de Monitoramento e Conservação da 
Ictiofauna ALT BAI

Interferências em áreas protegidas BIÓTICO NEG DIR TEMP CER CP/ 
MP REV LOC ALT Programa de Compensação Ambiental                                               

Programa de Reposição Florestal MED ALT

 Impactos na Infraestrutura Viária e no 
Tráfego SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social ALT BAI

Impactos sobre as Atividades 
Econômicas de Alimentação, Lazer e 

Recreação
SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM PRO CP REV LOC MED PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras; 

Programa de Comunicação Social ALT BAI

Pressão sobre a Infraestruturas de 
Serviços Essenciais SOCIOECONÔMICO NEG IND TEM POS CP REV LOC PEQ Programa de Educação Ambiental ALT BAI

 Interferências sobre o patrimônio 
arqueológico, cultural e natural SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER CER CP IRR LOC ALT Não tem IND ALT

Dinamização da Economia Local SOCIOECONÔMICO POS IND TEM CER CP/
MP REV REG MED Não tem MED MED

O
PE

R
A

Ç
Ã

O

Alteração da Qualidade do solo pela 
manutenção do duto FÍSICO NEG DIR TEM POS LP REV LOC PEQ Plano de Gestão Ambiental (PGA) ALT BAI

Riscos de acidentes SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER POS CP IRR LOC MED
Programa de Comunicação Social; Plano de 

Gerenciamento de Riscos; Plano de Atendimento de 
Emergência

MED MED

 Restrições de uso do solo da faixa de 
servidão SOCIOECONÔMICO NEG DIR PER CER MP/LP REV LOC PEQ Programa de Comunicação Social; Programa de 

Educação Ambiental; PGA MED BAI

Aumento da oferta energética na RMSP 
e dinamização da economia regional SOCIOECONÔMICO POS DIR TEM CER MP/LP REV REG ALT Programa de Comunicação Social MED ALT

 Melhoria da Qualidade do Ar, do Meio 
Ambiente e da Saúde da População SOCIOECONÔMICO POS DIR PER CER MP/LP REV REG MED Programa de Comunicação Social MED MED
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Programas

Ambientais
Os Programas Ambientais visam compatibilizar os requisitos legais, os anseios 

da população e também as interferências no meio ambiente para que seja possível 
a instalação e operação de um empreendimento compatível com o desenvolvimento 
sustentável.

De acordo com as características dos impactos identificados e a fase de ocorrência, os 
Programas Ambientais distinguem-se, quanto ao caráter, nos seguintes tipos:

Preventivos 

Compreendem ações destinadas à prevenção e controle dos impactos ambientais avaliados 
como negativos, porém passíveis de intervenção, podendo ser evitados, reduzidos ou 
controlados. Podem ser implantadas antes que ocorra a ação que deflagra o impacto ambiental, 
ou após a ocorrência do impacto, controlando seus efeitos;

Corretivos 

Englobam as ações direcionadas à correção dos impactos ambientais considerados 
reversíveis, por meio de ações de recuperação e recomposição das condições ambientais 
satisfatórias e aceitáveis;

Monitoramento  

Compreende medidas destinadas ao acompanhamento e registro da ocorrência e intensidade 
dos impactos e do estado dos componentes ambientais afetados, de modo a propiciar a 
correção ou mitigação dos efeitos negativos em tempo hábil. Esse tipo de programa pode ser 
implementado antes da fase de instalação do projeto, como ponto zero, permanecendo durante 
a fase de instalação e perpetuando - se por toda fase de operação do projeto, permitindo a 
avaliação dos resultados das medidas de controle, correção e compensação, indicadas;

Compensatórios 

Destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas para os quais não há 
como inibir sua ocorrência (irreversíveis). Em face da perda de recursos e valores ecológicos, 
sociais, materiais e urbanos, as medidas indicadas destinam-se a compensar os impactos 
negativos decorrentes da implantação do projeto.
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Esses programas configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar as 
atividades do empreendimento às potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais, 
cabendo sempre a ele implementá-los ou, se necessário, articular-se com outros possíveis 
agentes de modo a formalizar os instrumentos de parceria ou de repasse de atribuições.

PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

O Programa de Comunicação Social apresenta como objetivo fundamental o 
estabelecimento de estratégias e ações de comunicação que viabilizem uma 
relação de diálogo entre empreendedor e população, sendo capaz de 
fornecer informações atualizadas, claras e qualificadas sobre o 

empreendimento.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo assinalar aos 
trabalhadores envolvidos com a implantação e operação do projeto cuidados 
a serem tomados quanto à preservação do ambiente e ao convívio com 
comunidades do entorno do projeto, bem como difundir conceitos de 
segurança no canteiro de obras, esclarecer quanto à importância do projeto 

e interiorizar conceitos de educação ambiental.

PROGRAMA ARQUEOLÓGICO
O Programa Arqueológico tem como objetivo identificar possibilidade de 
ocorrência de sítios na Área de Influência Direta do empreendimento, e a 

realização de pesquisa arqueológica, nos termos da legislação em vigor.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 
DA OPERAÇÃO

O Plano de Gestão Ambiental visa garantir que todas as atividades do 
empreendimento sejam conduzidas adequadamente, sob o ponto de vista 
ambiental, assegurando e mantendo o padrão de qualidade ambiental 

desejado. 

PROGRAMA DE CONTROLE 
AMBIENTAL DAS OBRAS

Este programa é integrado por diversos subprogramas, que contêm diretrizes 
e procedimentos necessários a adequada gestão das obras de implantação 
do projeto, com vistas a minimizar ou eliminar os impactos ambientais 

identificados.
PROGRAMA DE CONTROLE 
DE PROCESSOS EROSIVOS E 

ASSOREAMENTO

Os principais objetivos do programa são a adoção de medidas estabilizadoras, 
de controle e de recuperação dos processos erosivos identificados.

AÇÕES DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DO AR E SONORA

São objetivos destas ações, garantir o bem-estar da população, 
prioritariamente daquela instalada nas proximidades das obras e, também, 
daquela população residente nas imediações das principais vias de acesso da 

ADA, a serem utilizadas pelos veículos e equipamentos da obra.

PROGRAMA DE CONTROLE DA 
POLUIÇÃO DO SOLO

O Programa de Controle da Poluição do Solo, que visam controlar e monitorar 
as atividades de implantação do empreendimento, reduzindo ou ainda 

eliminando os impactos causados pelas atividades da obra.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE EFLUENTES

Os objetivos desse programa são minimizar e evitar os impactos ambientais 
nos corpos receptores, assegurar o adequado direcionamento e tratamento 
dos efluentes gerados na obra e garantir a máxima eficiência dos sistemas de 

tratamento existentes.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivos:
• Garantir a proteção dos recursos naturais e do ecossistema terrestre, 
mediante adoção das medidas pertinentes de controle na geração, 
armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos gerados durante 

as obras;
• Minimizar a geração de resíduos durante as obras, controlando as 
quantidades de resíduos gerados e minimizando desta forma os impactos 

negativos causados por sua produção;
• Garantir o manejo e armazenamento temporário e adequado, de acordo 

com a tipologia de cada resíduo sólido gerado;
• Garantir a destinação (quando resíduos) e disposição finais (quando rejeitos) 

adequados para cada tipo de resíduo sólido.

PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO 
DE ÁREAS AFETADAS

São objetivos das ações propostas deste programa:
• Restabelecer o equilíbrio na relação solo-água-planta nas áreas atingidas 
pelo empreendimento, visando o suporte às atividades de recomposição 

física e biótica dos locais e áreas alterados;
• Possibilitar a retomada do uso original ou alternativo das áreas que sofreram 
intervenções diretas decorrentes da implantação do empreendimento, 
através da sua reestruturação e de modo a integrá-la de forma harmoniosa à 

paisagem.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS

PROGRAMA DE CONTROLE DE 
TRÁFEGO DA OBRA

O principal compromisso relativo à implantação do presente programa é 
com o bem-estar da população direta ou indiretamente afetada pelo projeto, 
objetivando minimizar quaisquer formas de incômodo ao sistema viário que 

a implantação ou operação do projeto venha a oferecer.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DE RUÍDO

O objetivo deste programa é acompanhar os níveis de ruído emitidos durante 
as obras do empreendimento, avaliando quantitativamente a sua influência / 

incômodo nas comunidades vizinhas.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA LOCAL

O Programa de Capacitação da Mão de Obra Local objetiva identificar e 
qualificar pessoas da região para a contratação de mão de obra local, nas 
fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a promover 

sua inserção no mercado de trabalho.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(PAE)

Os objetivos precípuos do Plano de Ação de Emergência são os seguintes:
• Estabelecer procedimentos técnicos/ administrativos a serem adotados 
para controle de situações de emergência, possibilitando ações rápidas, 
eficientes e ordenadas, visando minimizar os danos e prejuízos gerados 
pelos eventos ocorridos, de forma a restabelecer a operação, preservar as 
instalações, a segurança das comunidades das circunvizinhanças e a 

qualidade ambiental.
• Estabelecer também, mecanismos de articulação com os órgãos Estaduais e 
Municipais, empresas transportadoras de gás natural e com a sociedade em 
geral, para a adoção das medidas cabíveis no combate e controle de 

emergências.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS (PGR)

Este documento tem por finalidade apresentar um conjunto de diretrizes e 
orientações a serem seguidas pelo empreendedor para a elaboração do 
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, para a fase de operação do 
gasoduto, visando uma sistemática voltada ao estabelecimento de requisitos 
contendo orientações gerais de gestão, com vistas à prevenção de acidentes.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E 

SEDIMENTOS DO RESERVATÓRIO 
RIO DAS PEDRAS

Este programa tem como principal objetivo o acompanhamento da qualidade 
da água e do sedimento no Reservatório Rio das Pedras, de modo a avaliar 
eventuais alterações nas condições de sua qualidade, em decorrência da 

implantação e operação do projeto.

PROGRAMA DE CONTROLE DE 
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

O principal objetivo desse Programa é acompanhar e orientar as atividades 
relacionadas à supressão da vegetação em relação à execução do corte de 
maneira adequada e segura, evitando qualquer interferência fora da ADA; ao 
direcionamento da supressão, de forma a facilitar o desenvolvimento das 
atividades de resgate de fauna; e à correta triagem do material vegetal 
gerado, visando mitigar e/ou controlar os impactos diretos e indiretos da 
atividade e seus efeitos sobre os componentes ambientais envolvidos na 

atividade.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DA FAUNA TERRESTRE E 

AQUÁTICA

São objetivos deste programa:
• Estabelecer um quadro do atual estado de conservação dos diferentes 
fragmentos florestais e corpos d’água na área de influência do projeto e da 

fauna aquática e terrestre;
• Verificar a ocorrência de impactos sobre a fauna terrestre (mastofauna, 
avifauna e herptofauna) e aquática (ictiofauna, fitoplâncton, zooplâncton e 
bentos) por meio do acompanhamento na variação dos parâmetros 

biológicos de riqueza e abundância.

PROGRAMA DE REPOSIÇÃO 
FLORESTAL

O programa tem como objetivos gerais, o reflorestamento, o estabelecimento 
de procedimentos mínimos para a Reposição Florestal e cumprimento das 

legislações ambientais vigentes. 

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

O presente programa tem por objetivo subsidiar a decisão da Câmara de 
Compensação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA 
que irá definir o valor da compensação ambiental de acordo com o grau de 
impacto ambiental do empreendimento bem como indicar as unidades de 
conservação da natureza diretamente afetadas pelo potencial impacto 
gerado pela implantação do empreendimento a serem necessariamente 

beneficiadas.
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Conclusão
O conhecimento das possíveis alterações ambientais decorrentes da implantação deste 

projeto foi alcançado com exaustivos estudos sobre as características do projeto proposto e da 
área em que o mesmo será inserido, realizados por experiente equipe interdisciplinar.

A demanda por gás natural no Brasil vem crescendo continuamente ao longo dos anos, 
contando com uma participação proporcional na matriz energética brasileira cada vez maior. O 
volume de gás natural importado pelo Brasil, consequentemente, vem aumentando na mesma 
proporção.

O Gás Natural Liquefeito (GNL) é de grande importância a fim de flexibilizar a oferta de gás e 
assegurar o fornecimento continuado deste insumo energético aos diferentes segmentos de 
consumo, diversificando as fontes de suprimento. A ampliação e diversificação das estruturas 
para recebimento e distribuição de gás natural, tanto proveniente de importação como da 
produção dos campos nacionais, nas regiões litorâneas será inevitável.

Ao mesmo tempo, o Estado de São Paulo experimenta hoje um momento de aumento da 
oferta de gás no mercado em função da maior produção de gás da Bacia de Santos e a Baixada 
Santista configura-se hoje como importante polo de recebimento do gás. Por sua vez a Região 
Metropolitana de São Paulo, maior consumidora de gás natural do país e sob concessão de 
distribuição da Comgás, recebe em situação de saturação quantidade aquém do que poderia 
receber dessa oferta de gás. Dessa forma é vital ampliar a malha de distribuição existente para 
que o sistema possa comportar a nova oferta.

Diante desse cenário, o Projeto de Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região 
Metropolitana de São Paulo é uma decisão econômica estratégica e a sua implantação tem 
fortes implicações para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, na medida em que gera 
diversos benefícios, aumento da demanda e redução do custo do gás natural para seus 
consumidores; substituição de combustíveis com maior potencial poluidor; aumento da 
confiabilidade de investidores e da população.

O Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo teve seu 
traçado formulado para suprir essa demanda energética e, do ponto de vista socioambiental, 
adota premissas na definição do traçado de subida da Serra do Mar que buscam interferir o 
mínimo possível com áreas vegetadas e com populações que habitam o território entre o ponto 
de entrega e o de distribuição.

As vertentes que separam a planície litorânea do planalto que sustenta a capital do estado 
pertencem ao imaginário mais profundo que forja o sentimento paulista. Em 500 anos de 
história colonial, superar esses aclives e as adversidades que o acompanham foi desafio 
postulado ao rompimento com a colônia de exploração, na busca em estabelecer um elo com 
o interior e a expansão territorial da nação que se formava. 

A solução adotada em uma região caracterizada por extensas áreas vegetadas foi definir um 
traçado que compartilha o caminho com infraestruturas consolidadas, como faixas de domínio 
de estradas, canteiros de avenidas e outras vias de circulação e áreas antropizadas em 
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ocupações industriais, preservando o conjunto de patrimônios ambientais que a Serra do Mar 
abriga.

Neste intuito foi feito estudo comparativo de alternativas locacionais que terminou por 
propor o traçado apresentado que tem como maior benefício, em relação às alternativas 
descartadas, uma menor supressão de fragmentos florestais e em consequência menor 
impacto sobre a fauna, além de não necessitar realocar moradias.

Em relação aos principais reflexos do projeto identificados sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico, tanto para a fase de implantação como de operação do projeto, destaca-se:

• O traçado escolhido permite que não existam áreas habitadas na área diretamente 
afetada do projeto, o que contribui para a minimização/eliminação de diversos 
impactos às comunidades da área de influência direta;

• Para implantação do projeto, no que se refere a possíveis intervenções na flora, da 
mesma forma o traçado escolhido evita a supressão de extensa faixa florestal, sendo 
necessária a supressão de fragmentos onde está prevista a instalação da Área de 
Medição e Regulagem e trecho onde a faixa de domínio da Estrada da Xiboca precisará 
ser alargada, em São Bernardo do Campo. Dos mais de 15 km de dutovia totalizou-se 
a necessidade de suprimir pouco menos de 1,2 hectares de Floresta Ombrófila Densa 
em estágio médio de regeneração, sob efeito de borda. Para que este impacto da 
supressão seja minimizado serão adotados programas de Controle de Supressão de 
Vegetação e Reposição Florestal;

• Com relação à localização do projeto, sua extensão está integralmente localizada 
dentro do Parque Estadual da Serra do Mar ou sua zona de amortecimento, além de 
ter proximidade a diversas outras unidades de conservação e áreas preservadas. Por 
esse motivo e conforme preconiza a Lei 9985/00, o empreendedor propôs a destinação 
de recursos para as UCs identificadas, conforme diretrizes do Programa de 
Compensação Ambiental;

• Em relação a possíveis interferências com a fauna local, os impactos previstos 
durante a fase de obras em função da remoção de habitat, serão acompanhados pelo 
empreendedor, por meio da adoção de um Programa de Resgate e Realocação da 
Fauna. Ainda, em função da intervenção em ambiente aquático é previsto Programa 
de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna, que também tem seu paralelo para a 
fauna terrestre.

• Em função das interferências com o Reservatório do Rio das Pedras, integrante da 
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Billings, propõe-se o Programa de 
Monitoramento da Qualidade das Águas e Sedimentos do Reservatório do Rio das 
Pedras, que visa oferecer subsídio para adoção de ações para que os impactos de 
remobilização dos sedimentos durante as travessias previstas não provoquem 
alterações significativas na qualidade da água;
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• O Estudo de Análise de Risco concluiu que o risco do gasoduto e das instalações 
associadas é classificado como “tolerável” de acordo com os critérios preconizados na 
Norma CETESB P4.261. Ainda assim, com vistas a prevenir a ocorrência de acidentes 
com consequências socioambientais, o projeto contará com um Plano de 
Gerenciamento de Risco e Plano de Ação de Emergência.

• O traçado da dutovia tem interferência direta sobre a Rodovia Caminho do Mar 
em área conhecida e tombada como Estrada do Lorena, Monumentos de Victor 
Dubugras e Área de Mata Circundante, bem tombado pelo CONDEPHAAT (Resolução 
nº 122 de 11 de agosto de 1972 do Diário Oficial do Estado), sendo que o projeto do 
empreendimento deve ser apresentado ao órgão para avaliação e autorização. O 
CONDEPHAAT por sua vez fará as recomendações pertinentes para minimizar a 
interferência sobre o bem.

• Com vistas a sanar eventuais dúvidas ou anseios das comunidades do entorno em 
relação ao projeto, a Comgás desenvolverá os Programas de Comunicação Social e 
Educação Ambiental, criando um canal de conversação entre as diversas partes 
interessadas e o empreendedor, voltado a transmitir informações sobre o projeto e 
programas ambientais propostos.

• Na fase de implantação do projeto, as empreiteiras contratadas para realização 
das obras deverão atender as diretrizes necessárias a adequada gestão das obras, 
com base nos procedimentos descritos no Plano de Gestão Integrada. Da mesma 
forma é condição necessária que os envolvidos adotem as premissas assinaladas no 
Programa de Controle Ambiental de Obras.

• Durante a operação do projeto, o empreendedor atenderá às diretrizes estipuladas 
em seu Sistema de Gestão Integrada (SGI) e diretrizes de Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Qualidade, que têm como política assegurar a integridade e a saúde de 
seus colaboradores, além de preservar e conservar o meio ambiente para produzir e 
distribuir gás natural de maneira, confiável e segura.

Com base no exposto, a avaliação ambiental realizada para o projeto de Reforço da 
Infraestrutura de Gás Baixada – Região Metropolitana de São Paulo, permitiu constatar que 
nenhum dos impactos ambientais identificados se apresentou como desconformidade 
ambiental, o que associado ao arcabouço de medidas e programas ambientais previstos 
garantem, na opinião da equipe que elaborou este EIA, a viabilidade ambiental do projeto 
proposto.
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