Página: 948

Relatório De Impacto Ambiental | RIMA

PROJETO REFORÇO DA INFRAESTRUTURA
DE GÁS BAIXADA – REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Página: 949

Relatório de Impacto Ambiental | RIMA

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

COMGAS - Companhia de Gás de São Paulo
CNPJ: 61.856.571/0001-17
Endereço: Av Faria Lima, 4100 – 14° andar – Itaim - São Paulo
CEP. 04538-132

Mineral Engenharia e Meio Ambiente.
CNPJ: 02.761.715/0001-92
Endereço: Av. Vital Brasil, 177 - Cj. 804 - Butantã - São Paulo
CEP: 05503-001

2

Relatório

de Impacto

Ambiental | Rima

Página: 950

Índice
5

Apresentação

6
17

Áreas de Influência | Meio Físico | Meio Biótico | Meio Socioeconômico

Avaliação Dos Impactos Ambientais
Avaliação dos Impactos | Principais Impactos | Demais
Impactos

Programas Ambientais

78
81

Localização | Dutovia | Justificativa | Estudo de Alternativas

Diagnóstico Ambiental

61
75

Conhecendo o Empreendimento

Conclusão

Equipe Técnica

Projeto Reforço

da Infraestrutura de

Gás Baixada – Região Metropolitana

de

São Paulo

3

Página: 951

Página: 952

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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Serra do mar

Conhecendo o

Empreendimento
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.
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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:

Faixa de 2 m de largura ao longo do seu traçado. Será aproveitado o espaço
de faixas compartilhadas e da Estrada Caminhos do Mar;

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.

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 Estrada
caminhos 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 – Estrada Caminhos 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.
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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, 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.
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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).
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.

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.
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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).
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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Matriz Comparativa de Interferências Socioambientais das Alternativas Locacionais
TEMA
Descrição
resumida

Extensão

Faixa de servidão
e acessos.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Subida da serra pela faixa da
Subida da serra e trecho de
EMAE (Usina Henry Borden).
planalto integralmente
Trecho em planalto paralelo a
paralelos à faixa da Petrobrás
estrada Caminhos do Mar e a
do Gasan I.
faixa da Petrobras.
15,59 km (Planície: 4,1 km;
14,7 km (Planície: 4,2 km;
Vertente: 1,6 km; Planalto: 9,9 Vertente: 1,6 km; Planalto: 8,9
km)
km)
Necessária abertura de faixas
paralelas às faixas de dutos
existentes e à estrada
Caminhos do Mar.

Necessária abertura de faixas
paralelas às faixas existentes
da Petrobras.

ALTERNATIVA 3
Subida da serra pela faixa da
EMAE (Usina Henry Borden).
Trecho de planalto paralelo à
faixa da CTEEP e à Rodovia
Anchieta.
13,8 km (Planície: 3,1 km;
Vertente: 1,6 km Planalto: 9,1
km)
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.

Áreas
Contaminadas

Não haverá incidência sobre
áreas contaminadas

Extensão total das Travessias:
1270 m incluindo as áreas
úmidas e respectivas APPs
Não haverá incidência sobre
áreas contaminadas

Extensão total das travessias:
1840 m, incluindo APP.
Não haverá incidência sobre
áreas contaminadas

MEIO BIÓTICO
Cobertura
Vegetal
Área de
Preservação
Permanente
(APP)
Unidades de
Conservação
Área de Proteção
aos Mananciais

Calculada supressão de 8,08
Calculada supressão de 1,2 Calculada supressão de 3,51
hectares de Floresta Ombrófila
hectares de Floresta Ombrófila hectares de Floresta Ombrófila
Densa em regeneração ou sob
Densa sob efeito de borda.
Densa sob efeito de borda.
efeito de borda
O total de área de supressão
em APP é de 34 m²
Interferência no Parque
Ecológico Caminho do Mar e
no Parque Estadual da Serra
do Mar.
Percorre aproximadamente
2,85 km dentro da APRM
Billings até o City Gate

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

Interferência do parque
Estadual da Serra do Mar.

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

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 Não há interferência direta ou Não há interferência direta ou Não há interferência direta ou
populacionais e
necessidade de
necessidade de
necessidade de
necessidade de
reassentamento.
reassentamento.
reassentamento.
reassentamento
Não consta restrição,
Não consta restrição,
Não consta restrição,
Zoneamento
tampouco existe
tampouco existe
tampouco existe
Municipal
enquadramento específico
enquadramento específico
enquadramento específico
para a atividade.
para a atividade.
para a atividade.
Há interferência em uma
parte do trajeto da Estrada
Caminhos do Mar com os
Interferências em
seguintes patrimônios
património
tombados: Estrada do Lorena, Há interferência no Perímetro Há interferência no Perímetro
histórico, cultural
Monumentos de Victor
tombado da Serra do Mar e
tombado da Serra do Mar e
e áreas de beleza
Dubugras e Área de Mata
de Paranapiacaba.
de Paranapiacaba.
cênica
Circundante. Também há
interferência no Perímetro
tombado da Serra do Mar e
de Paranapiacaba.
Análise de riscos
Trecho com riscos individual e Trecho com riscos individual e
Trecho com riscos individual e
às populações
social considerados
social considerados
social considerados toleráveis.
vizinhas
intoleráveis.
intoleráveis.
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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.

Página: 965

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
Estrutural de Suprimento de Gás da
Baixada Santista. 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. 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.
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AII

AID

Meio Socioeconômico

Meio Socioeconômico

Municípios de Cubatão e São Bernardo do
Campo.

Município de Cubatão e o distrito Riacho
Grande pertencente a 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.

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 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).
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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 Caminhos 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 e da escarpa da Serra do
Mar

Vista da região da planície

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 da UTE Lins, 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 subbacias 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).

Com relação à riqueza florística, foram
registradas 272 espécies, sendo 200 na AID
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 (palmitojuçara), Ocotea catharinensis(canela-preta) e
Pouteria
bullata
(guapeva-de-folha-larga)
Dentre as espécies endêmicas destacam-se as
espécies Humiriastrum dentatum (azeitona-damata) e Macrocarpaea rubra (tubinho-amarelo)
e Chionanthus filiformis (chionanthus).

Macrocarpaea rubra no sub-bosque da ADA

Regeneração de Cupania furfuracea (camboatã) na ADA

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.

Hotspot é uma região do planeta com elevada biodiversidade, endemismo e pressão
antrópica severa.

1
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Ao longo da ADA, verificou-se a presença de três tipologias de vegetação:
Área Antropizada (AA), Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial (FOD-EI) e Floresta Ombrófila
Densa em estágio médio (FOD-EM) 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.

Área antropizada típica da ADA

Estrutura florestal de trecho em estágio médio na
zona montana ao longo da ADA

Fragmento ao fundo em estágio inicial na zona
industrial de Cubatão ao longo da ADA

Estrutura florestal em estágio médio na zona de terras
baixas (ADA)

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 menos de 35 m²
em APP.
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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).

Pica-pau- bufador - Piculus flavigula
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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 um
pequeno trecho 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 quaseendêmicas, 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 (tovacacampainha), Xyphorhynchus fuscus (arapaçurajado), Carpornis cucullata (corocoxó) e Habia
rubica (tiê-de-bando).
Analisando o status de conservação das
espécies registradas, cinco delas encontramse 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-dorsovermelho),
Eleoscytalopus
indigoticus
(macuquinho), Carpornis cucullata (corocoxó),
Tangara cyanoptera (sanhaço-de-encontroazul) 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-matopequeno (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.

Pegada de Anta (Tapirus terrestres)

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)
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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
spécies de peixes: lambari-de-rabo-vermelho, joaninha, acará, traíra, Camboja, piau-trêspintas, 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 e ADA, 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.

Tilápia (Oreochromis niloticus)
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É importante frisar que dentre as espécies relacionadas para os ambientes aquáticos a Tilápia
(Oreochromis niloticus) é considerada exótica.
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.

Traíra

Piau

Lambari

Acará
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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.

Reservatório Rio das Pedras
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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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Vista parcial de Cubatão

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
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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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Visão Panorâmica de São Bernardo do Campo

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
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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 sãobernardense, 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

Bairro Zanzalá

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.

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.

Chácara de recreação

Clube pesqueiro e de recreação às margens da
Rodovia Caminho do Mar

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
3

Caracterizada pela predominância de atividade industrial;

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.

Projeto Reforço

da Infraestrutura de

Gás Baixada – Região Metropolitana

de

São Paulo

45

Página: 993

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
46
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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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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.

Rendimento Médio dos Empregos Formais – Estado de São Paulo, Cubatão e
São Bernardo do Campo – 2016
Fundação SEADE, 2018

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
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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)
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.

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - 1991-2000 – Cubatão e São Bernardo do Campo
IBGE, 2010

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
SP-150
SP-160
SP-040/150
SP-059-150
SP 248/55
SP 055

EXTENSÃO

Rodovia Anchieta
Rodovia dos Imigrantes
Interligação Planalto
Interligação Baixada
Rodovia Cônego Domênico Rangoni
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

55,90 km
58,54 km
8 km
1,80 km
30,60 km
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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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.

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)
CUBATÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO
RA DE SANTOS
RMSP
ESTADO DE SÃO PAULO

INDÚSTRIA

AGROPECUÁRIA

SERVIÇOS

57,38
27,75
23,97
15,61
21,93

0,01
0,02
0,20
0,16
1,62

42,62
72,23
75,82
84,23
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).
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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
DOS FINCO
BAIRROS RURAIS
TOTAL

1
1
6
8

99
105
56
260

817
591
393
1801

917
697
455
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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Transporte Público na AID

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.
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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
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de Turismo, Licenciatura em
Licenciatura em Matemática.

Letras

e

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
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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
RIO GRANDE
DOS FINCO
BAIRROS RURAIS

REDE DE ÁGUA (%) REDE DE ESGOTO (%) LIXO COLETADO (%)
87,7
98
34,5

29,7
13,3
13,6

89,7
99,9
97,5

ENERGIA - (%)
89,7
99,2
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.
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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,
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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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tradicionais, caiçaras, o que não significa que
os pescadores não sejam artesanais.

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
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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 GuaraniMbyá 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
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.

Critérios para avaliação dos impactos
IDENTIFICAÇÃO

Impacto
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ATRIBUTOS

DETALHAMENTO

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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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)
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.
Perda de Habitat e Afugentamento das Comunidades Faunísticas (I)
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 é provável e só poderá ser confirmado se forem identificados sítios uma vez
realizada a Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico – AIPA, que ainda carece de
aprovação do IPHAN para ocorrer. 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 Estrada Caminhos
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
Desencadeamento e Intensificação de Processos de Dinâmica Superficial (I)
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.
Poluição dos canteiros de obra, áreas de apoio e caminhos de serviço (I)

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
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(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.
Interferências em eventuais áreas contaminadas (I)

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.
Alteração na Qualidade das Águas Superficiais (I)

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.
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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.
Alteração da Qualidade do Solo pela Manutenção do Duto (O)

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.
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Meio Biótico
Aumento da Pressão de Caça (I)
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.

Perturbação da Fauna Terrestre (I)
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.
Perda E Alteração De Habitats Da Ictiofauna (I)

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.
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Meio Socioeconômico
Geração de Expectativa na População (P)
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.

Impactos na Infraestrutura Viária e no Tráfego (I)
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.
Impactos Sobre as Atividades Econômicas de Alimentação, Lazer e Recreação (I)

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.
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Pressão Sobre a Infraestruturas de Serviços Essenciais (I)
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.

Dinamização da Economia Local (I)
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.
Riscos de Acidentes (O)

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.
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Restrições de Uso do Solo da Faixa de Servidão (O)
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.

Aumento da Oferta Energética na Rmsp e Dinamização da Economia Regional(O)

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.
Melhoria da Qualidade do Ar, Do Meio Ambiente e da Saúde da População (O)

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.
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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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FASE

IMPACTO

MEIO

NATUREZA

INCIDÊNCIA

DURAÇÃO

OCORRÊNCIA

PLANEJAMENTO
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Geração de expectativas na população
local

SOCIOECONÔMICO

NEG

IND

TEM

PRO

Desencadeamento e intensificação de
processos de dinâmica superficial

FÍSICO

NEG

DIR

PER

PRO

FÍSICO

NEG

DIR

TEM

CER

FÍSICO

NEG

DIR

TEM

POS

Alteração da qualidade das águas
superficiais

FÍSICO

NEG

DIR

TEM

CER

Alteração da qualidade ambiental
decorrente do aumento dos níveis de
ruído

FÍSICO

NEG

DIR

TEM

CER

Perda de cobertura vegetal

BIÓTICO

NEG

DIR

PER

CER

Perda de Habitat e Afugentamento das
Comunidades Faunísticas

BIÓTICO

NEG

DIR

PER

CER

Aumento da Pressão de Caça
Perturbação da Fauna Terrestre
Perda e Alteração de Habitats da
Ictiofauna

BIÓTICO
BIÓTICO

NEG
NEG

DIR
DIR

TEM
TEM

POS
PRO

BIÓTICO

NEG

DIR

TEM

CER

Interferências em áreas protegidas

BIÓTICO

NEG

DIR

TEMP

CER

Alteração da Qualidade do solo pela
manutenção do duto

FÍSICO

NEG

DIR

TEM

POS

Riscos de acidentes

SOCIOECONÔMICO

NEG

DIR

PER

POS

SOCIOECONÔMICO

NEG

DIR

PER

CER

SOCIOECONÔMICO

POS

DIR

TEM

CER

SOCIOECONÔMICO

POS

DIR

PER

CER

OPERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

Poluição dos canteiros e frentes de
obra, áreas de apoio e caminhos de
serviço
Interferências em eventuais áreas
contaminadas
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Restrições de uso do solo da faixa de
servidão
Aumento da oferta energética na RMSP
e dinamização da economia regional
Melhoria da Qualidade do Ar, do Meio
Ambiente e da Saúde da População
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TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

ABRANGÊNCIA

MAGNITUDE

MEDIDAS MITIGADORAS OU POTENCIALIZADORAS

GRAU DE
RESOLUÇÃO DAS
MEDIDAS

RELEVÂNCIA DO
IMPACTO
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CP

REV

LOC

PEQ

Programa de Comunicação Social

ALT

BAI

LP

REV

LOC

ALT

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras

ALT

MED

CP

REV

LOC

MED

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras

MED

MED

CP

REV

LOC

MED

Não tem

ALT

BAI

CP

REV

LOC

PCAO - Plano de Controle Ambiental das Obras;
MED Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
e Sedimentos do Reservatório do Rio das Pedras

ALT

BAI

CP

REV

LOC

PEQ

Programa de Monitoramento de Ruídos

MED

BAI

CP

IRR

LOC

ALT

MED

ALT

CP

IRR

LOC

ALT

BAI

ALT

CP
CP

REV
REV

LOC
LOC

MED
PEQ

MED
MED

MED
BAI

CP

REV

LOC

MED

ALT

BAI

CP/
MP

REV

LOC

ALT

Programa de Controle de Supressão de Vegetação;
Programa de Reposição Florestal
Programa de Controle Supressão de Vegetação;
Programa de Monitoramento e Conservação da
Fauna Terrestre
Programa de Educação Ambiental
Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna
Programa de Monitoramento e Conservação da
Ictiofauna
Programa de Compensação Ambiental
Programa de Reposição Florestal

MED

ALT

LP

REV

LOC

PEQ

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

ALT

BAI

CP

IRR

LOC

MED

MED

MED

MP/LP

REV

LOC

PEQ

Programa de Comunicação Social; Plano de
Gerenciamento de Riscos; Plano de Atendimento de
Emergência
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação Ambiental; PGA

MED

BAI

MP/LP

REV

REG

ALT

Programa de Comunicação Social

MED

ALT

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
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

PROGRAMA ARQUEOLÓGICO
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
DA OPERAÇÃO
PROGRAMA DE CONTROLE
AMBIENTAL DAS OBRAS
PROGRAMA DE CONTROLE
DE PROCESSOS EROSIVOS E
ASSOREAMENTO
AÇÕES DE CONTROLE DA
QUALIDADE DO AR E SONORA
PROGRAMA DE CONTROLE DA
POLUIÇÃO DO SOLO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
DE EFLUENTES

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO
DE ÁREAS AFETADAS
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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.
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.
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.
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.
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.
Os principais objetivos do programa são a adoção de medidas estabilizadoras,
de controle e de recuperação dos processos erosivos identificados.
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.
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.
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.
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.
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

O principal compromisso relativo à implantação do presente programa é
PROGRAMA DE CONTROLE DE
com o bem-estar da população direta ou indiretamente afetada pelo projeto,
objetivando minimizar quaisquer formas de incômodo ao sistema viário que
TRÁFEGO DA OBRA
a implantação ou operação do projeto venha a oferecer.
O objetivo deste programa é acompanhar os níveis de ruído emitidos durante
PROGRAMA DE MONITORAMENTO
as obras do empreendimento, avaliando quantitativamente a sua influência /
DE RUÍDO
incômodo nas comunidades vizinhas.
O Programa de Capacitação da Mão de Obra Local objetiva identificar e
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE qualificar pessoas da região para a contratação de mão de obra local, nas
fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a promover
MÃO DE OBRA LOCAL
sua inserção no mercado de trabalho.
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
PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
instalações, a segurança das comunidades das circunvizinhanças e a
(PAE)
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.
Este documento tem por finalidade apresentar um conjunto de diretrizes e
orientações a serem seguidas pelo empreendedor para a elaboração do
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, para a fase de operação do
DE RISCOS (PGR)
gasoduto, visando uma sistemática voltada ao estabelecimento de requisitos
contendo orientações gerais de gestão, com vistas à prevenção de acidentes.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO Este programa tem como principal objetivo o acompanhamento da qualidade
DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E
da água e do sedimento no Reservatório Rio das Pedras, de modo a avaliar
SEDIMENTOS DO RESERVATÓRIO eventuais alterações nas condições de sua qualidade, em decorrência da
implantação e operação do projeto.
RIO DAS PEDRAS
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
PROGRAMA DE CONTROLE DE
direcionamento da supressão, de forma a facilitar o desenvolvimento das
atividades de resgate de fauna; e à correta triagem do material vegetal
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
gerado, visando mitigar e/ou controlar os impactos diretos e indiretos da
atividade e seus efeitos sobre os componentes ambientais envolvidos na
atividade.
São objetivos deste programa:
• Estabelecer um quadro do atual estado de conservação dos diferentes
PROGRAMA DE MONITORAMENTO fragmentos florestais e corpos d’água na área de influência do projeto e da
fauna aquática e terrestre;
DA FAUNA TERRESTRE E
•
Verificar
a
ocorrência
de
impactos sobre a fauna terrestre (mastofauna,
AQUÁTICA
avifauna e herptofauna) e aquática (ictiofauna, fitoplâncton, zooplâncton e
bentos) por meio do acompanhamento na variação dos parâmetros
biológicos de riqueza e abundância.
O programa tem como objetivos gerais, o reflorestamento, o estabelecimento
PROGRAMA DE REPOSIÇÃO
de procedimentos mínimos para a Reposição Florestal e cumprimento das
FLORESTAL
legislações ambientais vigentes.
O presente programa tem por objetivo subsidiar a decisão da Câmara de
Compensação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO que irá definir o valor da compensação ambiental de acordo com o grau de
impacto ambiental do empreendimento bem como indicar as unidades de
AMBIENTAL
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 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 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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Equipe

		Técnica
NOME E FORMAÇÃO

REGISTRO DE CLASSE

FUNÇÃO NO EIA

RICARDO MAGALHÃES SIMONSEN
Engenheiro de Minas

CREA: 0601302291

Gerente do Projeto

CREA: 5063118060

Coordenador Técnico

ANA CÉLIA DE CAMPOS TOLEDO
Bióloga

CRBio :020105/01-D

Apoio a Coordenação

MILENA TIMICH
Bióloga

-

Apoio a Coordenação

STELLA NIVIS VIVONA
Advogada

OAB/SP 120636

Aspectos Legais

DOMINGOS FERNANDES PIMENTA
NETO
Geólogo

CREA: 5063844549

Coordenador Físico

LUCAS CHERON
Gestor Ambiental

-

Diagnóstico Meio Físico

BRUNO ALMOZARA ARANHA
Engenheiro Florestal

CREA: 062648975

Coordenador Flora

RODRIGO POLISEL
Biólogo

CRBio: 68879/01-D

Diagnóstico do Meio Biótico - Flora

MARCELO JORDANI FELITI
Biólogo

CRBio: 79679/01-D

Coordenador de Fauna

CAUÊ ROSETTO REIS
Biólogo

CRBio: CRBIO - 97781/01-D

Diagnóstico do Meio Biótico - Fauna

EDUARDO MARTINS
Biólogo

CRBio: 026063/01-D

Ictiofauna

MARIA CECÍLIA MANZOLI TURATTI
Antropóloga,
Doutora
em
Antropologia Social

-

Coordenadora Socioeconômico

RICARDO DE AZEVEDO CRUZ VIANNA

-

Diagnóstico do Meio Socioeconômico

FABIANA BONANI
Bióloga

CRBio 054755/01-D

Programa
de
Compensação
Ambiental e Programa de Reposição
Florestal

GUILHERME

HENRIQUE
B.
KLAUSSNER
Geógrafo e Gestor Ambiental

MARCOS PORTELLA

Estudo de Análise de Risco

JOSÉ DONIZETE DE SOUZA
Desenhista

-

Cartografia

RENATA MELO
Desenhista

-

Cartografia
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NOME E FORMAÇÃO

REGISTRO DE CLASSE

FUNÇÃO NO EIA

LUIS GREGORINI
Desenhista

-

Cartografia

JOÃO FELIPE MORENO
Desenhista

-

Cartografia

GEORGE LENTZ
Matemático e Engenheiro Ambiental

CREA-SP: 5062008073

Ruído

DANIEL CONSTANTINO ZACHARIAS
Meteorologista

CREA-SP: 5063075757

Ruído

MA. LÚCIA DE J. C. OLIVEIRA JULIANI
Arqueóloga

-

Coordenação geral - Projeto de
Pesquisa para Avaliação de impacto
ao patrimônio arqueológico (AIPA)

JULIANO MENEGHELLO
Arqueólogo

-

Coordenador de campo (AIPA)

RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL
Arqueóloga

-

AIPA

MA. CAROLINE RUTZ
Arqueóloga

-

AIPA

ANGÉLICA APARECIDA MOREIRA DA
SILVA
Arqueóloga e educadora
patrimonial

-

AIPA

RENATA LIMA FURIÓ
Historiadora / técnica em
arqueologia

-

AIPA

MATHEUS MORAIS CRUZ
Graduando em história / auxiliar
técnico em arqueologia

-

AIPA

MARIANA SEYSSEL
Designer Gráfico

-

Design e Diagramação

Equipe Técnica Comgás
Patrícia Mazzante do N. Crevilaro
Tatiana Alencar da Silva
Cristina Nassif Junqueira
Carolina Aranon Beca dos Santos

e-mail para contato: LicencasAmbientais@comgas.com.br
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