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FICHA AMBIENTAL
BRASIL
GASODUTO DE INTEGRAVAO BOLÍVIA-BRASIL

I. DADOS BÁSICOS
No. DO PROJETO: BR-0218
NOME:
Gasoduto de Integracão
Bolívia-Brasil
MUTUÁRIO:
República Federativa do
Brasil
EXECUTOR:
PETROBRAS - Petróleo
Brasileiro S.A.
PLANO DE FINANCIAMENTO (PARTE BRASILEIRA) :Milh&OTILDE;es de US$
BID
208
Banco Mundial
208
EXIMBANKs
182
BNDES
238
PETROBRÁS/INVEST
TOTAL

663

1.499

II. OBJETIVOS DO PROJETO
A. o Gas Natural na Matriz Energética Brasileira
2.1 A oferta interna de energia no Brasil mostra uma
participacão relativamente elevada de
fontes renováveis, representando a energia hidráulica uns 37% e a
biornasa
uns 25% (10% bagacaude cana e 15% lenha). Os
combustíveis fósseis participam com cerca de uns 35.6%. A participacão
do
gás natural no consumo final energético
é, no entanto, somente de 2,4%, muito baixa comparada com outros
países (na
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chega a 32%).

2.2 Uma das razoes que explicam esta baixa
participacão é que as reservas de
gás natural provadas s&ATILDE;o até agora relativamente escassas,
representando menos de 2% do total da Regiao. Nas últimas
décadas o país desenvolveu intensamente
seu setor energético, concentrando-se os investimentos na pesquisa e
exploracão
das reservas petrolíferas e no desenvolvimento
do potencial
hidroelétrico.
Estes investimentos, majoritariamente
a cargo do setor público, junto
com a
expansao da biomasa como recurso
energético a cargo do setor privado, permitiram ao Brasil desenvolver
amplamente suas fontes renováveis de energia e substituir grande parte
dos
combustíveis importados. No entanto, o potencial hidroelétrico mais
econômico já está sendo
explorado e as reservas remanescentes sao mais caras de desenvolver
devido
&aGrave;
dist&ACIRCncia aos centros de consumo e aos custos ambientais
associados.
2.3 A atual política energética do governo
propicia um papel mais relevante deste
combustivel no futuro (a meta atual é
chegar a 12% do consumo de energia primária no ano 2010), em razao de
suas
vantagens de ordem ambiental e de eficiência energética
com respeito a outros combustiveis como o óleo combustível, a lenha e
o

carvao mineral. Esta mudanca melhoraria
o perfil da matriz energética do país
através de uma maior flexibilidade e
diversificacão de fontes, acompanhando a tendência nos países mais
desenvolvidos a uma maior participacão do gás natural na matriz
energética.
Adicionalmente,
a introducão do
gás natural permitiria aumentar a
competitividade a nivel industrial, em especial em algumas indústrias
como
as manufatureiras
de ceramicas e de vidro que fazem um uso
intensivo da lenha.
B. Objetivos

Específicos

2.4 A alternativa mais econômica
para conseguir esse aumento da

no momento
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participacão do gás, segundo os
estudos da PETROBRÁ.S, é importá-lo
da Bolivia através do Gasoduto
Bolivia-Brasil. Inicialmente, o gasoduto, que terá um total aproximado
de
2.890 km de
extensao e urn diametro entre 32 e 16
polegadas, transportará 8 milhoes de
m3/dia, passando para 16 milhoes após 7
anos. Sua capacidade máxima entretanto,
será de 30 milhoes de m3/dia. O projeto do gasoduto está sendo
desenvolvido
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB, em parceria
com a
Enron Corporation, do lado boliviano, e, no Brasil, pela PETROBRÁ.S, e
um
consórcio formado por Broken Hill Proprietary Company Limited (BHP),
Tenneco Energy e British Gas. A solicitacão de empréstimo recebida
pelo BID e Banco Mundial se refere exclusivamente ao lado brasileiro.

2.5 A importacão do gás da
Bolivia permitiria dar um forte impulso ao crescimento do mercado do
gás
natural no Brasil, criando as condicoes para a ulterior
expansao de dito mercado a partir da
importacão da Argentina e Perú, e
do desenvolvimento das próprias reservas no Brasil, no contexto de urna
crescente
integracão dos mercados
energéticos na Regiao.
2.6 O Projeto se insere adequadamente dentro do novo
enfoque de política energética do
governo, tendente &aGrave;
desmonopolizacão e crescente
desregulacão do setor, e sua abertura a
investidores privados. A introducão do
gás natural em condicoees de
competicão com outros energéticos
constitui uma grande oportunidade para adiantar aspectos fundamentais
da
reforma regulatória e institucional do sector, proporcionando ao
desenvolvimento do mercado de gás natural possibilidades concretas
para uma
maior
participacão do capital privado em novos projetos de investimento e na
operacão do setor.

2.7 Adicionalmente, o Projeto também
permitirá aprofundar a integracão
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energética entre paises vizinhos e
encontrar novas solucoes para seus
problemas de balanca comercial, atualmente
Bolívia.
III.

CARACTERÍSTICAS

gasoducto

desfavorável

ficha

&aGrave;

DO PROJETO

3.1 O gasoduto atravessará 570 km no
território boliviano, partindo da
instalacão industrial de gás
natural de Rio Grande, a cerca de 40 km de Santa Cruz de la Sierra,
atravessando o rio Grande, o campo petrolífero de Tita, alcancando a
cidade
de Corumbá no Brasil. Duas rotas alternativas foram estudadas na
Bolívia. A
rota escolhida passa longe de zonas mais densamente habitadas e evita
áreas
ecologicamente sensíveis.

3.2 No território

brasileiro o gasoduto terá
2.315 km, partindo de Corumbá e passando pelas regioes metropolitanas
de
Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis
(SC) e Porto Alegre (RS).
Além
dessas cidades, serao
beneficiadas pelo gasoduto a área da
regiao metropolitana de Sao Paulo e o
Estado do Mato Grosso do Sul, onde haverá uma central termoelétrica a
gás.
Na escolha
das alternativas de tracado pesaram fatores econômicos, sociais e
ambientais. A rota foi desviada em Mato Grosso do Sul para minimizar o
impacto sobre o Pantanal e em Santa Catarina para desviar de uma área
de
mineracão
de carvao.
3.3 As principais atividades a serem desenvolvidas durante
a fase de pré-implantacão
do
projeto sao: (a) levantamento topográfico e cadastral; (b) aquisicão
e/ou
desapropriacão de terras. Durante a fase de construcão e montagem
haverá:
(a) mobilizacão de mao-de-obra e
equipamentos;
(b) abertura de acessos &aGrave; faixa de domínio; (c)
implantacão de
canteiros de obras e alojamentos de operários;
(d) terraplenagem,
abertura
da pista e
preparacão da vala; (e) montagem dos
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3.4 A largura da faixa de dominio da
tubulacão na Bolivia será
de 30 m durante a construcão e 17 m

após sua conclusao. No Brasil será
de 20 m ao longo de todo tracado. Os tubos serao construídos em aco
carbono
com diametro variando entre 16" e 32".
Haverá 3 estacoes de
compressao na Bolivia e 10 no Brasil.
Duas estacoes de medicão em
território boliviano serao complementadas com outras 19 no território
brasileiro. As válvulas de bloqueio automático
serao 51 na Bolivia e 107 no Brasil. A
temperatura operacional do gás será de
55cc e a pressao de projeto de 65 a 110 kgf/cm2. A tubulacão será
enterrada
com um
recobrimento mínimo de um metro, sendo que em casos especiais (áreas
agrícolas, etc.) a cobertura será aumentada para evitar conflitos de
uso.
IV. BREVE CARACTERIZAYBO AMBIENTAL DA .ÁREA DE
INFLUBNCIA DO PROJETO
4.1 A área de influência do projeto foi
definida nos estudos ambientais realizados como uma faixa de 20 km de
largura ao longo do duto. A área de influência direta é a
compreendida em uma faixa de 1km de cada lado da tubulacão.
A. Trecho em Território Boliviano
4.2 No trecho boliviano, o gasoduto cruzará: uma
área com culturas e bosques secundários; matos e pastos na margem
esquerda
do rio Grande; planícies (alagados) de Izozog,
inundáveis periodicamente; alagados de Otuquis; uma área com
palmeiras,
vegetacão
hidrófila e solos pouco profundos. Na maior parte da área de
influencia a
cobertura vegetal está intacta. A fauna existente reúne
representantes das regioes
amazônica, do Pampa e andina, tendo sido po~co estudada. De interesse
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ecológico ternos os Parques Nacionais Santa Cruz la Vieja e o do Gran
Chaco,
que foi criado recentemente, os alagados de Izozog, Chiquitos e
Otuquis,
que sao
ecossistemas com pouca intervencão humana e habitados por espécies
ameacadas de
extincão. O rio Grande sofre
variacoes de curso na regiao de
travessia do gasoduto. Na planície do rio Parapeti e nos alagados de
Izozog
há o risco de inundacão da faixa do gasoduto. A
cobertura vegetal tem um papel importante na defesa da ecologia local.

o
trajeto selecionado para o gasoduto é o que minimiza as interferências
nestas áreas. Baixa precipitacão e
solo relativamente pobre limitam o uso das terras para atividades
agro-pastoris. A ocupacão
humana é esparsa. Próximo &aGrave;
fronteira com o Brasil há cultives
agrícolas. Serao atravessados os rios
Parapeti, Sao Miguel, Otuquis e o rio Grande, onde provavelmente
será
necessária uma
ponte de 2.000 m.
4.3 Na área de influência do projeto na
Bolívia, foram identificados três
grupos de povos indígenas: os Ayoreo, os Chiquitano e os
Izozefio/Guaraní. Todas
estas comunidades est"o situadas a considerável distancia da faixa de
domínio do
gasoduto. O grupo Ayoreo tem uma economia transiente e uma cultura
semi-nômade, e ocupa uma
extensa área situada ao sul do Departamento de Santa Cruz na Bolívia e
que
avanca no
norte do Paraguai. Os Chiquitanos se transformaram em um grupo
sedentário,
devido as atividades de evangelizacão dos jesuítas durante
o periodo colonial. o grupo Izozeno
Guarani inclui 22 comunidades que constituem a Capitania del Alto y
Bajo
Izozog (CABI), e ocupam a área conhecida como Banados del Izozog,
localizada ao longo da bacia do rio Parapeti.
4.4 As regioes atravessadas na Bolivia
carecem de infra-estrutura de apoio. Nao há cidades de porte,
escassos acessos rodoviários, água potável e
eletricidade. O principal meio de transporte dos equipamentos
tubulacoes
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será a
ferrovia Porto Soares/Santa Cruz de La Sierra. Os servicos de saúde
pública
sao escassos e a taxa de mortalidade infantil é alta devido as más
condicoes de vida, falta de
services educacionais e doencas como a
disenteria e a malária
B. Trecho em Território Brasileiro
4.5 No trecho brasileiro serao atravessados os

estados de Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, com a maior parte das áreas já
descaracterizada pela acão do homem. A
infra-estrutura existente é boa e adequada para a implantacão do
empreendimento. Na
área de influência em
território brasileiro as pastagens ocupam 60% do total, a vegetacão
natural
15% e a
agricultura menos de 10%. Na área brasileira os servicos de saúde
pública
sao melhores, mas ainda se verifica alta incidência de doencas como a
malária, febre amarela, hepatite, dengue e parasitoses diversas.
4.6 O gasoduto atravessará praticamente todos os
rios da bacia Paraná-Paraguai além dos
rios das bacias do Itajai em Santa Catarina e do Sinos no Rio Grande
do
Sul. Na trajetória do gasoduto há áreas sujeitas a pequenos
abalos sísmicos confinados &aGrave s camadas superiores do solo.
4.7 No Mato Grosso do Sul o gasoduto atravessará o
Pantanal Mato-Grossense, a maior área alagada do mundo, com áreas
nativas
intactas onde habitam espécies ameacadas de
extincão. O tracado selecionado
é adjacente e paralelo &aGrave; rodovia BR-262, o que minimiza
eventuais
impactos negativos a este ecossistema.
4.8 No Estado de Sao Paulo o tracado
atravessará as Areas de
Protecão Ambiental de Ibitinga e
Corumbataí (ponto transitório de aves.
migratórias), um trecho da Floresta Nacional de Ipanema (área de
experimento florestal) e remanescentes da Mata Atlantica na Serra de
Paranapiacaba. Há sítios
arqueológicos na área de estudo mas o
duto nao cruza diretamente estas áreas. O mesmo acontece com áreas
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tradicionais
indígenas, consideradas sítios
arqueológicos potenciais.
4.9 No Paraná foram identificados várlos
sitios arqueológicos na faixa de 20 km e áreas remanescentes da
Floresta
Tropical Pluvial. Há áreas com cobertura vegetal
inalterada.
4.10
Em Santa Catarina a área de
influência engloba áreas da
Floresta Atlantica e foram
identificados sities arqueológicos,
mas nenhuma das 17 estacoes
ecológicas será afetadas diretamente
pelo gasoduto.
4.11
No Rio Grande do Sul o tracado do gasoduto
cruzará remanescentes de Florestas Montana e Ombrófila, savanas
gramíneo-lenhosas
e florestas de galeria, mas nenhuma das 28 estacoes ecológicas
será afetada pelo projeto.
4.12
Do ponto de vista social, o empreendimento
nao acarretará o deslocamento de
populacoes, mas passará
próximo de 74 pequenas localidades com menos de 200 habitantes. A
única regiao
mais densamente povoada que será atravessada pelo gasoduto é um trecho
entre
Paulinia e Campinas (Estado de Sao
Paulo) que compreende uma populacão
de cerca de 15.000 habitantes.
4.13
Foi constatada a presenca de quatro
comunidades indígenas na área de
influência do projeto, todas elas
distantes da faixa de dominio do gasoduto. Três comunidades estao
localizados no estado de Mato Grosso do Sul (território dos Terenas)
com uma
populacão total de cerca de 3.500
pessoas, e uma em Santa Catarina que pertence ao grupo Guarani
Nandeva. Os
Terenas já
estao bastante integrados na sociedade
brasileira, atuando como trabalhadores rurais e Kari Hamerschlag
Bank Information Center
Latin American and Caribbean Program
2025 I street #400 NW
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Washinton DC 20006
Tel: 202-776-0624
fax: 202-466-8189

email:karih@igc.apc.org

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Glenn Switkes, Director, Latin Aroerica Program,
International Rivers Network
1847 Berkeley Way, Berkeley, California 94703, USA
Tel. (510) 848 1155
Fax (510) 848 1008
http://www.irn.org
South Aroerica address:
a/e !CV, Rua 2, no. 203, Bairro Boa Esperanca,
CEP 78.068-360 Cuiaba, MT, Brazil
Tel/Fax: +55 65 627 1689
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