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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) tratam 

do projeto de ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural no Município de Curitiba, de 

propriedade da Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS, elaborado por equipe técnica 

multidisciplinar, em atendimento ao Termo de Referência Específico encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e está em consonância com as diretrizes da Resolução CONAMA nº 001 

de 23 de janeiro de 1986, nº 237 de 19 de dezembro de 1997 e nº 09 de 03 de dezembro de 1987, Lei 

Federal nº 6938/81 (alterada pelas Leis 7.804/90 e 8.028/90), regulamentada pelo Decreto Federal nº 

99.274/90 e Decreto Federal nº 6.848/2009, Instrução Normativa nº 08/2011 do IBAMA, Instrução 

Normativa IPHAN n° 01/2015. 

O projeto em questão trata-se de ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural da Compagas 

dentro dos limites municipais de Curitiba, totalizando 261 km de ampliações projetadas para linhas-

troncos, com pressões de 17kgf/cm2 para os contornos e rodovias e 7kgf/cm2 para ruas e avenidas. 
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A equipe responsável pela elaboração do presente relatório é composta pelos profissionais elencados 

abaixo, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs são apresentadas em Anexo (Anexo 

01). 

Nome Função/Formação 
Reg. Órgão 

Competente 
Contato 

 

Alnahar Oliveira 

 

Engenheiro Agrônomo 

 

083.766-3 
alnahar@geoconsultores.com.br 

 

Wilson Ricardo de 

Oliveira 

 

Geólogo 

 

038.019-5 wilson@geoconsultores.com.br 

 

Eridani Oliveira 

 

Biólogo  

 

081.432/03 
eridani@geoconsultores.com.br 

 

Roberto Buss 

Stringari 

 

Biólogo 

 

088.298/03 roberto@geoconsultores.com.br 

 

Luiara Heerdt da 

Rosa 

 

Engenheira Florestal 

 

133.107-4 luiara@geoconsultores.com.br 

 

Vanelli Ferreira de 

Oliveira 

 

Geógrafa 

 

038.619-3 vanelli@geoconsultores.com.br 

 

Nara Coral Lanzarini 

 

Cadista (equipe de 

apoio técnico) 

 

nara@geoconsultores.com.br 

 

Indyamara Borges 

Pereira 

 

Tec. Agrimensura  

 

109.206-0 indyamara@geoconsultores.com.br 

 

Simony Aline Dalri 

 

Eng. Ambiental e 

Segurança do 

Trabalho 

 

097.202-9 
 

 

Michele Rocha 

 

Equipe de apoio 

técnico 

 

x  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1 DESCRIÇÃO GERAL 

 

3.1.1 OBJETIVOS 

 

Este empreendimento visa a ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural no município de 

Curitiba, atendendo os setores comercial, industrial, residencial e veicular. 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado em atendimento às legislações pertinentes e 

com intuito de fornecer informações à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, auxiliando a análise da 

viabilidade ambiental do empreendimento e objetivando a obtenção das devidas licenças ambientais. 

A proposta de traçado dos ramais do presente estudo tem por objetivo ampliar a capacidade de 

saturação industrial e urbana da Companhia no Município de Curitiba. Desta forma, foram estabelecidas 

as seguintes premissas: 

 Previsão de atendimento a bairros não contemplados no Estudo de Impacto Ambiental anterior, 

elaborado no ano de 2009; 

  Projeção de linhas-tronco considerando o zoneamento do município, ou seja, foram 

selecionados os eixos viários principais das Zonas Residenciais 3 e 4 (médio e alto 

adensamento), Zonas de Transição, Zonas Conectoras, Setores Especiais de Alto 

Adensamento (eixos estruturantes), Zonas de Serviço e Zonas Industriais. 

 

3.1.2 HISTÓRICO DO PROJETO 

 

3.1.2.1 A Compagas 

 

A Companhia Paranaense de Gás (Compagas) é a concessionária responsável pela distribuição de 

gás natural no Estado do Paraná. É uma empresa de economia mista, tendo como acionista majoritária 

a Copel Participações S.A. com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do 

Brasil, com 24,5%. 

A Compagas iniciou suas atividades em outubro de 1998, com a distribuição do gás de refinaria a 

indústrias de Curitiba, Araucária e Campo Largo. Em março de 2000, a empresa passou a ser a primeira 
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distribuidora do sul do país a fornecer o gás natural aos seus clientes, com a inauguração do ramal sul 

do gasoduto Bolívia – Brasil (Gasbol). 

Atualmente, a Compagas conta com mais de 800 km de rede de distribuição e atende 17 municípios – 

Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, 

Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, São Mateus do Sul, Pinhais, Campina Grande do Sul, 

Paranaguá, Londrina, Carambeí e Castro. 

No total, são mais de 36 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, veicular, industrial, 

cogeração e geração de energia elétrica para o consumidor final que consomem, juntos, mais de 1,3 

milhão de m³ por dia. A Compagas também realiza o fornecimento de gás para a Usina Elétrica a Gás 

de Araucária (UEG Araucária). 

 

3.1.2.2 Compagas e o Gás Natural em Curitiba 

 

A Compagas está presente em Curitiba desde o início de operação da companhia no Estado. O primeiro 

cliente do município, a Peróxidos do Brasil, também é o primeiro cliente da Compagas. A Peróxidos 

iniciou o consumo de gás, na época gás de refinaria, em outubro de 1998. 

Em 2000, o gás natural chegou ao Paraná e o City Gate da Compagas (estação de recebimento do gás 

natural vindo do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol)) foi construído na região Industrial de Araucária. 

Em abril de 2001, a Compagas iniciou a comercialização do Gás Natural Veicular. O primeiro posto a 

realizar o comércio do combustível no Paraná, foi o Posto Chu, localizado em Curitiba. 

No ano seguinte, em 2002, a Compagas iniciou o atendimento ao segmento residencial na capital 

paranaense. O Edifício Milenium, localizado no Ecoville, foi o primeiro empreendimento residencial de 

Curitiba e do Paraná a usar o gás natural. 

Em 2003, a Compagas comemorou a ligação da primeira panificadora a gás natural, a Spazio Di Pane, 

e do primeiro Shopping, o Park Shopping Barigui. Os dois estabelecimentos comerciais estão 

localizados no bairro Mossunguê. 

Nos primeiros anos de atendimento ao segmento residencial, a Compagas já executou uma rede que 

abrangeu bairros de Curitiba como Bigorrilho, Batel, Água Verde, Mossunguê, entre outros, a qual 

chamou de Projeto Residencial I. Em dezembro de 2004, a obra concluída deste projeto já acusava um 

potencial de consumo de 900 residências e mais de 300 estabelecimentos comerciais. 

Em 2005, a Compagas inovou ao iniciar em um novo segmento: o de matéria-prima. A indústria 

Peróxidos do Brasil iniciou no mês de março a operação de sua planta na Cidade Industrial de Curitiba, 

construída especialmente para transformar o gás natural em hidrogênio, matéria-prima utilizada para 

produção de peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. 
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Em 2008, quando a Compagas completou 10 anos de fornecimento e atendimento a seus clientes, 

comemorou também alguns resultados: atingiu a média mensal superior a 1 milhão de m³/dia, superou 

a marca de 3 mil clientes residenciais consumindo o gás natural em Curitiba e ligou o 100º edifício da 

cidade, o Edifício Lyon, com o combustível canalizado. 

A expansão continuou em Curitiba e em 2009, a empresa deu início à construção da rede de distribuição 

de gás natural na região Nordeste de Curitiba. Ao todo foram investidos cerca de 45 milhões para a 

instalação de um total de 54 km de rede passando pelos bairros Ahú, Alto da Glória, Alto da Rua XV, 

Bacacheri, Cabral, Centro, Cristo Rei, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Hugo Lange, Boa Vista, 

Rebouças, Tarumã, Bairro Alto e Atuba. 

Com o crescimento da rede e do mercado residencial, em 2011, o número de edifícios com gás natural 

triplicou. Em junho, a companhia chegou ao 300º edifício e num total de 10 mil apartamentos. Em 2012, 

a crescente ascensão no setor resultou na 3ª posição nacional entre as distribuidoras, no que se refere 

ao volume comercializado para as residências. 

A posição entre as três maiores distribuidoras para o segmento residencial se mantém até os dias 

atuais, ficando a Compagas atrás apenas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em 2014, a ligação do 500º prédio com gás natural do Paraná foi motivo de comemoração. O edifício 

Folador, localizado no Centro de Curitiba, realizou a substituição do combustível GLP para gás natural 

em suas 74 unidades domiciliares. Com isso, a Companhia passou a contar com cerca de 20,7 mil 

clientes residenciais. Para 2014, a expectativa era finalizar o ano com mais de 25 mil clientes no 

segmento residencial e a meta foi conquistada, com o alcance de 25.466 clientes atendidos no setor. 

Atualmente, a Compagas supera a marca de mais de 36 mil consumidores atendidos com gás natural 

no Estado, sendo a maior parte em Curitiba. O crescimento em relação a 2015 foi de 14% entre todos 

os segmentos em que atua. A Compagas finalizou 2016 com 35.528 consumidores no segmento 

residencial, 458 estabelecimentos comerciais atendidos, 166 clientes do setor industrial, 36 postos 

atendidos no segmento veicular e uma usina termelétrica, a Usina Termelétrica a Gás de Araucária 

(UEGA). 

O segmento residencial é o grande destaque, superou a marca de 35 mil unidades abastecidas com 

gás natural e já representa mais de 98% da base de clientes da companhia. De janeiro a dezembro, 89 

prédios da capital paranaense passaram a utilizar o gás natural, somando 4.370 novos domicílios 

atendidos. Ao todo, são 735 edifícios em Curitiba, onde os moradores utilizam o sistema para as 

principais atividades do dia a dia, que vão desde a cocção de alimentos, ao aquecimento de água da 

pia, do chuveiro ou da piscina. A tabela e gráfico a seguir apresenta a evolução dos consumidores de 

gás natural no Município de Curitiba.
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 Tabela 1: Evolução dos Consumidores de Gás Natural por Segmento em Curitiba - 2000 a 2016 

Segmento 

Consumidores  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Industrial 4 13 20 24 31 37 40 40 42 42 39 45 48 49 46 48 54 

Residencial 0 0 131 131 613 1.228 1.666 2.404 4.158 4.158 8.849 11.538 15.888 20.465 25.466 31097 35.467 

Comercial 0 1 7 14 33 74 112 159 222 224 286 319 338 367 396 430 450 

Veicular 0 6 11 15 17 19 21 20 22 26 23 25 25 25 23 21 21 

Matéria-prima 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Cogeração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Térmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geração de Energia Elétrica - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

GNC - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 

Total 4 20 169 184 694 1.359 1.840 2.624 4.445 4.451 9.198 11.928 16.300 20.907 25.933 31.600 35.995 
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Gráfico 1: Evolução dos Consumidores de Gás Natural por Segmento em Curitiba - 2000 a 2016. 
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3.1.2.3 Resumo Geral – A Compagas em Curitiba (ref: fevereiro/2017) 

 

 Início do fornecimento: 1998 

 Primeiro cliente: Peróxidos do Brasil 

 Número de clientes: 35.995 consumidores (ref: dez/2016) 

 Volume distribuído em Curitiba: 337,7 mil m³/dia (ref: dez/2016) 

 Volume total distribuído no Paraná: 1,30 milhão m³/dia (ref: dez/2016) 

 Extensão total da rede de distribuição no Paraná: 802 km 

 

3.1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves que à temperatura ambiente e pressão 

atmosférica, permanece no estado gasoso. É utilizado como fonte de energia podendo atender às 

demandas de vários setores, como o industrial, energético, residencial, comercial e de transportes. 

Em função da baixa presença de contaminantes em sua composição e da elevada eficiência dos 

processos atuais de geração de energia, é considerado o combustível fóssil menos impactante ao meio 

ambiente (BRASIL, 2015). Sua queima produz principalmente dióxido de carbono (CO2) e água, 

liberando uma concentração muito menor do que os outros combustíveis fósseis: cerca de 20 a 23% 

menos do que o óleo combustível e 40 a 50% menos que os combustíveis sólidos como o carvão. 

Apresenta também queima praticamente isenta de óxidos de enxofre, partículas sólidas e monóxido de 

carbono (DOS SANTOS, 2002). 

Por ser um gás menos denso que o ar (média de 0,61 Kg m³), se dispersa rapidamente em caso de 

vazamentos; ainda, quando comparado com a gasolina ou querosene, o gás natural é menos 

inflamável. Ambos aspectos proporcionam maior segurança no transporte e manipulação (DOS 

SANTOS, 2002). 

O gás natural também apresenta vantagens tecnológicas em relação a outros combustíveis fósseis, 

como elevado rendimento térmico e controle e regulagem simples da combustão. Em relação ao custo 

operacional, o uso do gás natural evita a corrosão dos equipamentos, prolongando sua vida útil (DOS 

SANTOS, 2002). 

Em relação ao uso do gás natural como fonte de energia, pode-se observar que o mesmo se caracteriza 

como uma opção viável. No país a sua distribuição conta com incentivos federais para expansão, 

podendo ser citado o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário elaborado pela 

Empresa de Pesquisa Energética, com sua última versão no ano de 2014. 

Para além das suas vantagens, cabe destacar o aumento da demanda de energia no cenário nacional 

e estadual nos últimos anos, sendo esta uma importante justificativa para a necessidade da expansão 
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da rede de distribuição de gás natural, visando atender diversos setores, como residencial, comercial 

e industrial. 

 

3.1.3.1 Consumo de energia no cenário nacional e estadual 

 

O consumo de energia no Paraná vem oscilando nos últimos anos, sendo possível verificar a influência 

do cenário da economia nacional neste resultado. Como pode ser observado na tabela abaixo, no 

período entre 2011 e 2015 houve apenas um ano de queda entre 2014 e 2015 no total de consumo 

residencial, industrial e do poder público. Em relação ao número de consumidores, observa-se uma 

queda nos setores industrial, rural e poder público.  Apesar do consumo residencial ter diminuído em 

4,4% entre 2014 e 2015, o número de unidades residenciais aumentou em 2,6% no mesmo período. 

 

Tabela 2: Consumo de energia e número de consumidores no Paraná. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
∆% 

(2015/2014) 

Part. 
%-

2015 

Consumo (GWh) 26.554 27.790 29.029 30.387 29.743 -2,1 100 

Residencial 6.315 6.654 6.986 7.363 7.037 -4,4 23,7 

Industrial 11.058 11.356 11.879 12.108 11.750 -3 39,5 

Comercial 4.912 5.262 5.494 5.953 5.997 0,7 20,2 

Rural 1.898 2.062 2.119 2.290 2.295 0,2 7,7 

Poder público 646 672 684 711 679 -4,5 2,3 

Iluminação 
pública 

858 892 935 981 1.006 2,5 3,4 

Serviço público 657 690 702 736 734 -0,3 2,5 

Consumo 
próprio 

209 203 229 245 246 0,7 0,8 

Consumidores 
(unidades) 

4.035.378 4.160.532 4.308.666 4.554.782 4.650.487 2,1 100 

Residencial 3.189.850 3.300.819 3.428.226 3.635.971 3.730.825 2,6 80,2 

Industrial 82.693 88.817 95.649 93.654 90.019 -3,9 1,9 

Comercial 328.397 336.147 347.663 385.258 393.502 2,1 8,5 

Rural 381.333 379.168 379.414 380.465 376.533 -1 8,1 

Poder público 37.071 38.199 39.542 41.334 40.897 -1,1 0,9 

Iluminação 
pública 

10.808 12.117 12.916 12.313 12.788 3,9 0,3 

Serviço público 4.353 4.374 4.373 4.913 5.115 4,1 0,1 

Consumo 
próprio 

873 891 883 874 808 -7,6 0 

Fonte: Balanço segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2016 (EPE, 2016b). 
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Ainda, em relação ao consumo residencial, observa-se na tabela abaixo o período entre 2006 e 2010 

no estado do Paraná. Observa-se que até o ano de 2011 também havia um comportamento crescente 

no consumo de energia. 

 

Tabela 3: Consumo Residencial de Eletricidade no Paraná 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Paraná 4.960 5.192 5.465 5.776 6.019 6.315 

Fonte: Balanço Energético Nacional (EPE, 2016c). 

 

Apesar das diversidades de variáveis que determinam a demanda futura de consumo de energia no 

país, deve ser levado em conta o cenário observado nos anos anteriores, os quais apresentaram 

aumento em praticamente todos os períodos. Ainda, para esta projeção, deve-se considerar o aumento 

natural da população e o acréscimo da renda per capita, os quais, em um país onde há grande campo 

para aumento da aquisição de bens como imóveis e veículos, podem impulsionar também um aumento 

na demanda de energia. 

Corroborando com a afirmação acima, cabe citar os dados da Empresa de Pesquisa Energética, a qual 

realiza suas previsões do cenário energético brasileiro com base nos seus estudos de comportamento 

do crescimento da população, renda e dos diversos setores da economia. Os dados citados neste 

estudo foram retirados da Nota Técnica 13/15 da série Estudos da Demanda de Energia (EPE, 2016a). 

Devido ao empreendimento em estudo prever a distribuição do gás natural principalmente para o uso 

em edificações, comércio e indústria, serão apresentados alguns dados referentes a demanda e fontes 

de energia nestes setores. 

Inicialmente cabe destacar que em relação à população, prevê-se um aumento da ordem de 25 milhões 

de habitantes entre 2013-2050 e crescimento da renda per capita para cerca de US$ 38 mil/habitante 

em 2050 (EPE, 2016a).  

No setor comercial, cabe destaque ao uso do gás natural como combustível de veículos, cujo setor tem 

grandes possibilidades de expansão. A taxa de motorização da população no país, que foi igual a 5,3 

habitantes por auto veículo em 2012, terá um incremento da frota de veículos leves, atingindo 129,5 

milhões de unidades em 2050, valor que inclui veículos individuais e comerciais leves. Desta forma, a 

taxa de motorização alcança aproximadamente 1,6 habitante/auto veículo em 2050. Em relação ao 

consumo de GNV para este setor, no ano de 2013 a demanda foi de 1.647 mil tEP sendo prevista uma 

demanda de 3.245 mil tEP para o ano de 2050 (EPE, 2016a). 

Em relação aos aspectos ambientais, destaca-se que o setor de transportes tem sido responsável por 

cerca de 46% (222 MtCO2) das emissões antrópicas de emissões de CO2 equivalente, associadas à 

matriz energética. Na figura abaixo pode ser visualizada o uso dos diferentes tipos de combustíveis, 
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sendo a gasolina e diesel os mais expressivos, indicando um grande espaço para a entrada do gás 

natural veicular neste cenário. Como citado anteriormente, o GN é um gás que apresenta menores 

índices de emissão de CO2, sendo uma alternativa viável em fatores ambientais. 

 

Figura 1: Demanda de energia, por fonte, no modal rodoviário e participação do transporte de passageiros na 

demanda energética do modal. 

Fonte: EPE, 2016a. 

 

Em relação ao consumo de energia em edificações (residências, prédios comerciais, entre outros), este 

responde por aproximadamente 14% do consumo de energia total e 47% do consumo de eletricidade. 

Conforme citado anteriormente, o aumento do número de população e da renda per capita, assim como 

as novas tecnologias, poderão influenciar nos padrões de consumo. No Brasil, a perspectiva é de 

expansão crescente da quantidade de edificações. Atualmente, as edificações residenciais somam 

aproximadamente 63 milhões de domicílios e estima-se que nos próximos dez anos sejam construídos 

13 milhões de domicílios adicionais, possibilitando um aumento de energia neste setor a longo prazo 

(EPE, 2016a). 

Em relação às fontes de energia, o uso do Gás Natural ainda é baixo quando comparado com outras 

fontes energéticas, sendo apenas a 5° fonte de energia mais utilizada. Para o aquecimento de água, 

onde o GN é mais aplicado, em 2013 aproximadamente 3,5% dos domicílios no país utilizavam gás 

natural, sendo a previsão para 2020 de 5,8%, 2030 de 11,3%; 2040 de 19,6% e 2050 de 27,7%. Para 

uso na cocção (em substituição principalmente ao GLP), em 2014 aproximadamente 3,3% dos fogões 

utilizavam gás natural; em 2020 a previsão é de 4,9%; 2030 de 9,4%; 2040 de 18,6% e 2050 de 37,2%. 

Observa-se que ainda há um grande espaço para o uso do gás natural no setor residencial, o qual 

poderá ser incrementado com a expansão da malha de distribuição do mesmo, o tornando mais 

acessível. 

Em relação à demanda industrial, em um horizonte de longo prazo, o cenário econômico estima ser 

decrescente a participação da indústria no total do PIB brasileiro, resultando em uma leve queda na 

participação no consumo total de energia. Quanto ao consumo final de energia na indústria, estima-se 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 34 de 549 

um aumento de 88 milhões de tEP em 2013 para 198 milhões de tEP em 2050, o que corresponde a 

uma taxa média de crescimento anual de 2,2% (EPE, 2016a). 

Em relação ao gás natural, estima-se que o consumo final energético desta fonte na indústria aumente 

de cerca de 30 milhões de m³ por dia em 2013 para 105 milhões de m³ por dia em 2050, um crescimento 

médio de 3,4% a.a. Consequentemente, sua participação no consumo final energético industrial 

crescerá de 11,1% para 16,9% no período. 

Em relação ao consumo total de gás natural no país, pode ser verificada a evolução histórica entre os 

anos de 1990 e 2012 na figura abaixo. Pode-se notar um grande aumento no final da década de 90, 

quando foi implantado o gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), que ampliou a rede de gasodutos existente 

até então em cerca de 50%, e quando ocorreram novas descobertas na Bacia de Campos, elevando a 

oferta interna de gás natural. No final da década de 2000 se observa uma queda significativa, a qual 

provavelmente é um reflexo do impacto da crise econômica internacional. 

Em todo o período analisado, o crescimento médio do consumo final de gás natural aumentou 

significativamente a uma taxa anual de 8,5%, atingindo 56 milhões de m³/dia em 2012. 

 

Figura 2: Evolução histórica do consumo final de gás natural (milhões de m3/dia). 

Fonte: EPE, 2016a 

 

Para o Estado do Paraná, segundo os últimos dados disponibilizados pela COPEL (2011) entre o 

período de 2008 e 2009 o consumo do gás natural cresceu 6,4%, atingindo 380 mil toneladas 

Equivalentes de Petróleo - tEP contra 357 mil tEP em 2008. 

Em relação ao consumo global, no gráfico abaixo observa-se que no Paraná o consumo de gás natural 

representou 0% em 1980 no cenário nacional, passando para 2,8% do total no ano de 2009. Observa-

se que o estado tem maior participação com uso de lenha e resíduos e com outras fontes, 

representando um grande mercado para expansão do gás natural. 
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Figura 3: Participação do Paraná no Consumo Nacional de Energia Primária. 

Fonte: COPEL, 2011. 

 

Em relação às previsões para a demanda de gás natural, foi realizada uma estimativa até o ano de 

2050, a qual pode ser verificada na figura abaixo, por setor de consumo. Para este horizonte foi 

considerado o aumento da oferta de gás natural com a produção do Pré-sal e de gás não convencional, 

ampliando a disponibilização desta fonte ao mercado. Consideradas estas, a perspectiva é de aumento 

de 3,6% ao ano no consumo final gás natural no Brasil (EPE, 2016a). 

O setor residencial, apesar da menor representatividade em relação aos outros setores, tem previsão 

de aumento em torno de 10 vezes o consumo atual até 2050. Este aumento é devido à premissa de 

investimentos em expansão da malha de distribuição de gás. O setor industrial, que detém a maior 

parcela do consumo de gás natural, também tem um aumento no consumo desta fonte devido à maior 

disponibilidade prevista do gás natural. 
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Figura 4: Projeção do consumo final de gás natural no país (milhões de m3/dia).  

Fonte: EPE, 2016a. 

Por meio das informações expostas acima, pôde-se ter uma visão do cenário de consumo atual de 

energia e as demandas futuras, principalmente do gás natural. Buscou-se, com isso, apresentar o 

espaço que o gás natural ainda encontra no mercado brasileiro e paranaense, o qual tem grande 

capacidade de absorção desta fonte de energia. Além disto, apresentou-se as vantagens encontradas 

no uso do gás natural em comparação com outras fontes de energia, sendo estes benefícios 

econômicos, operacionais e ambientais. 

Deste modo, pretendeu-se justificar a proposta de ampliação da rede de distribuição de gás natural no 

município e subsidiar as análises técnicas quanto à viabilidade de instalação deste empreendimento. 

 

3.1.3.2 Demanda potencial a ser atendida 

 

Conforme histórico apresentado no item 3.1.2, a demanda da Compagas, em especial o setor 

residencial, apresenta um crescimento contínuo, o que leva a empresa a buscar por novas regiões de 

alto adensamento no município de Curitiba a fim de ampliar o seu mercado. Tendo em vista que a vida 

útil do empreendimento é longa, pela alta durabilidade dos materiais empregados, pelas características 

do gás natural e pela dinâmica constante de implantação, a medida que novos contratos são 

estabelecidos, a expectativa de consumo e a demanda prevista para ser atendida até o vigésimo ano 

do empreendimento, para as modalidades de utilização da Rede de Distribuição de Gás Natural, é: 

 Industrial: 10.000 m³/dia; 

 Residencial: 8.000 m³/dia (valor estimado considerando a captação de 10.000 UDAs); 
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 Comercial: 1.500 m³/dia (considerando a captação de 100 clientes com volume unitário 

potencial de 15 m³/dia); 

 TOTAL DE VOLUME A SER CAPTADO (20 anos): 19.500 m³/dia 
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3.2 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DE PORTE 

 

A elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental bem como o processo de licenciamento 

ambiental encontra base no Decreto Municipal nº 1819 de 29 de março de 2011, que estabelece como 

sujeitas ao Licenciamento Completo, com emissão de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 

de Operação os empreendimentos relacionados em seu Anexo I.  

De acordo com o referido Decreto, em seu Anexo I, a implantação da Rede de Distribuição de Gás 

Natural é enquadrada no código “352040200 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes 

urbanas”. 

 

3.2.2 LOCALIZAÇÃO 

 

A ampliação da rede de distribuição de gás natural apresentada neste estudo engloba cerca de 261 km 

de ramais distribuídas em todas as regiões do município de Curitiba. 

A Rede de Distribuição de Gás Natural – RDGN planejada foi dividida em 9 (nove) Ramais, definidos 

de acordo com a região do município, sendo os mesmos descritos a seguir: 

 

 Ramal Sul: atenderá os bairros Tatuquara, Campo do Santana e Caximba, que fazem parte da 

Regional Tatuquara e parte do Bairro Umbará (Regional Bairro Novo). Este ramal tem uma 

extensão de 22,03 Km. 

 Ramal Sudeste: atenderá os bairros Ganchinho, Sítio Cercado, que fazem parte da Regional 

Bairro Novo; Xaxim, Alto Boqueirão, Boqueirão e Hauer, que fazem parte da Regional 

Boqueirão. Este ramal tem uma extensão de 45,21 Km. 

 Ramal Centro-Leste: atenderá os bairros Cajuru, Capão da Imbúia e Uberaba, que fazem parte 

da Regional Caruju. Este ramal tem uma extensão de 17,91 Km. 

 Ramal Nordeste: atenderá os bairros Bacacheri, Tingui, Atuba, Santa Cândida, Barreirinha e 

Boa Vista, que fazem parte da Regional Boa Vista. Este ramal tem uma extensão de 20,76 Km. 

 Ramal Centro-Norte: atenderá os bairros Pilarzinho e Abranches, que fazem parte da Regional 

Boa Vista; Ahu, Bom Retiro, Mercês, São Francisco, Centro Cívico, Cabral, Hugo Lange, Alto 

da Rua XV, Cristo Rei e parte do Centro e Juvevê, que fazem parte da Regional Matriz; Vista 
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Alegre e São João, que fazem parte da Regional Santa Felicidade. Este ramal tem uma 

extensão de 47,17 Km. 

 Ramal Noroeste: atenderá os bairros Lamenha Pequena, Butiatuvinha e Orleans, que fazem 

parte da Regional Santa Felicidade. Este ramal tem uma extensão de 12,67 Km. 

 Ramal Oeste: atenderá os bairros Riviera, Augusta e São Miguel, que fazem parte da Regional 

CIC. Este ramal tem uma extensão de 21,61 Km. 

 Ramal Santa Quitéria: atenderá os bairros Santa Quitéria e Seminário, que fazem parte da 

Regional Portão; Campo Comprido, que faz parte da Regional Santa Felicidade; e parte do 

Bairro CIC (Regional CIC). Este ramal tem uma extensão de 17,23 Km. 

 Ramal João Bettega: atenderá os bairros Portão e Fazendinha, que fazem parte da Regional 

Portão; Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho e parte do bairro Lindóia, que estão na Regional 

Pinheirinho e parte do Bairro CIC (Regional CIC). Este ramal tem uma extensão de 56,37 Km. 

 

 
Figura 5: Av. Candido de Abreu, Ramal Centro Norte. 

 
Figura 6: Rua Engenheiro Costa Barros, Ramal 

Centro Leste. 

 
Figura 7: Av. Paraná, Ramal Nordeste. 

 
Figura 8: Av. Comendador Franco, Ramal 

Sudeste. 
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Figura 9: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (PR-418), 

Ramal Noroeste. 

 
Figura 10: Av. Nossa Senhora Aparecida, Ramal 

Oeste. 

 
Figura 11: Rua João Bettega, Ramal João Bettega. 

 
Figura 12: Rua Gonçalves Dias, Ramal Santa 

Quitéria. 

 

 

 Na planta apresentada a seguir pode ser verificada a localização geral do empreendimento. 
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3.2.3 DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DOS TRONCOS E RAMAIS 

 

A ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural prevê a instalação de linhas troncos com pressão 

de 17 kgf/cm², em Aço-Carbono (Classe 150 libras), para os contornos e rodovias, e 7 kgf/cm², em 

PEAD (PE-100), para as ruas e avenidas em áreas estritamente residencial e comercial. Com a 

instalação desta rede poderá ser, posteriormente, projetado o abastecimento para as áreas residenciais 

e comerciais onde ainda não há fornecimento de gás natural. 

Nos próximos itens os ramais são descritos, sendo apresentadas as vias as quais planeja-se expandir 

a rede de distribuição de gás e as plantas de localização de cada ramal.  

Cabe citar que na etapa de elaboração dos projetos os trechos podem ser alterados para outras vias 

devido à aspectos socioeconômicos ou ambientais. 

Na tabela abaixo pode ser visualizado a distribuição da extensão da RDGN para cada ramal. 

 

Tabela 4: Extensão da RDGN por ramal. 

Ramal Extensão (Km) 

Ramal Sul 22,03 

Ramal Sudeste 45,21 

Ramal Centro-Leste 17,91 

Ramal Nordeste 20,76 

Ramal Centro-Norte 47,17 

Ramal Noroeste 12,67 

Ramal Oeste 21,61 

Ramal João Bettega 56,37 

Ramal Santa Quitéria 17,23 

Total 261 Km 

 

3.2.3.1 Ramal Sul 

 

O Ramal Sul atenderá os bairros Tatuquara, Campo do Santana e Caximba e parte do Bairro Umbará. 

Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 17 kgf/cm² em uma extensão de 22,03 

Km. Segundo o projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 
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Tabela 5: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Sul. 

Ruas Bairro 

Rodovia Regis Bittencourt (BR-116) Tatuquara/Campo de Santana/Caximba 

Rua Ângela Gabardo Parolin Campo de Santana 

Rua Ângelo Gai Umbará 

Rua Ilíria Maria Zonta Bonato Umbará 

Rua Ana Gabardo Negrelli Umbará 

Rua Nicola Pellanda Umbará 

Rua Jorge Tortato Campo de Santana 

Estrada Delegado Bruno de Almeida 

(Estrada da Caximba) 
Campo de Santana/Caximba 

Rua Pedro Cavichiolo Campo de Santana/Caximba 

Rua Francisca Beralde Paolini Caximba 

 

Este ramal tem seu início aproximado em frente a empresa Pepsico (coordenadas UTM 670073,03 E; 

7172145,61 S). Segue pela Rodovia BR-116 no sentido sul do Município de Curitiba, em direção ao 

Bairro Campo de Santana, até a Rua Ângelo Gabardo Parolin, bifurcando-se em duas direções: 

 

1) Na Rua Ângelo Gabardo Parolin, segue em direção ao Bairro Umbará acompanhando as seguintes 

ruas: 

- Rua Ângelo Gai 

- Rua Ilíria Maria Zonta Bonato 

- Rua Ana Gabardo Negrelli 

- Rua Nicola Pelanda até encontrar a rede existente. 

 

2) Continuando na Rodovia BR-116 segue até a Rua Jorge Tortato e, em seguida, pela Estrada da 

Caximba até encontrar a Rua Francisca Beralde Paolini no limite do município. 

- Na extensão da estrada da Caximba os ramais seguem por um pequeno trecho em outras quatro vias 

à esquerda e três vias à direita, as quais não tem endereço registrado, e na Rua Pedro Cavichiolo. 

 

 

3.2.3.2 Ramal Sudeste 
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O Ramal Sudeste atenderá os bairros Ganchinho, Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão, Boqueirão e 

Hauer. Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em uma extensão de 

45,21 Km. Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 6: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Sudeste. 

Ruas Bairro 

Rua Isaac Ferreira da Cruz Pinheirinho/Sítio Cercado 

Rua Filósofo Huberto Rohden Sítio Cercado 

Rua Tijucas do Sul Sítio Cercado 

Rua Guaçuí Sítio Cercado 

Rua Eduardo Pinto da Rocha Ganchinho 

Rua Alexandre Glenski Ganchinho 

Rua Wilson Dacheux Pereira Alto Boqueirão 

Rua Francisco Derosso Alto Boqueirão/Boqueirão/Xaxim 

Av. Marechal Floriano Peixoto Alto Boqueirão/Boqueirão/Hauer 

Rua Waldemar Loureiro Campos Boqueirão 

Rua Anne Frank Boqueirão/Hauer 

Rua Antônio Schiebel Boqueirão 

Rua Maria Licia Barauce Ayres Boqueirão 

Rua Maestro Carlos Frank Boqueirão 

Rua das Carmelitas Boqueirão 

Rua Jose Hauer Boqueirão 

Rua Augusto Zibarth Uberaba 

Av. Comendador Franco Uberaba 

Rua Henrique Mehl Uberaba 

Av. Senador Salgado Filho Uberaba 

Rua Prof. José Mauricio Higgins Boqueirão 

Rua William Booth Boqueirão 

Av. Governador Ney Braga Xaxim/Hauer 

Rua José Rebelato Xaxim 

Rua São Jorge Xaxim 

Rua Max Scharappe Xaxim 

Rua Engenheiro Emílio Guetter Hauer 

Rua São Bento Hauer 

Rua Wilson Lois Koehler Junior Xaxim 

Rua Alcino Guanabara Hauer/Xaxim 
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Ruas Bairro 

Rua Engenheiro João Bley Filho  Pinheirinho 

Rua Jorge Coleraus Barbosa Pinheirinho 

Rua Luciano Piuzzi Pinheirinho 

Rua Cid Marcondes de Albuquerque Pinheirinho 

Rua Carmem Miranda Pinheirinho/Xaxim 

Rua Barão de Santo Ângelo Xaxim 

Rua Des. João Antônio de Barros Junior Xaxim 

Rua Inácio José de Alvarenga Peixoto Xaxim 

Rua Jose Maria Pinheiro Lima Xaxim 

Rua Aníbal Requião Xaxim 

Rua Ângelo Scaramuza Xaxim 

 

Este ramal tem início no Bairro Pinheirinho, na união das Ruas Gertrudres Cruz de Andrade e Marechal 

Otávio Saldanha Mazza (coordenadas UTM 671435,21 E; 7175718,84 S). O ramal segue em direção 

ao Bairro Sítio Cercado pela Rua Isaac Ferreira da Cruz, bifurcando-se em duas direções. 

1) Seguindo em direção ao bairro Ganchinho pelas ruas: 

- Rua Filósofo Huberto Rohden 

- Rua Tijucas do Sul 

- Rua Guaçuí 

- Rua Eduardo Pinto da Rocha 

- Rua Alexandre Glenski até encontrar a rede existente, próximo à BR 116. 

2) Continuando pela Rua Isaac Ferreira da Cruz e Rua Wilson Dacheux Pereira em direção ao Bairro 

Alto Boqueirão, segue até encontrar a Av. Marechal Floriano Peixoto. 

O ramal continua pela Av. Marechal Floriano Peixoto em direção ao Bairro Boqueirão, bifurcando-se 

em duas direções: 

2.1) Continuando pela avenida, segue até o Terminal de Ônibus Carmo, onde o contorna pelas Ruas 

Waldemar Loureiro Campos, Rua Anne Frank e Antônio Schiebel, retornando para a avenida. O ramal 

segue até a Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres, contornando a mesma e o Terminal de 

Ônibus Hauer pelas Ruas Maria Licia Barauce Ayres, Anne Frank e Rua Alcino Guanabara, retornando 

para a avenida, seguindo até encontrar rede existente. 

2.2) À bifurcação do ramal vira a direita na Rua Maestro Carlos Frank e em seguida a esquerda na Rua 

das Carmelitas.  
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- Ocorre uma derivação na Rua José Hauer, que segue até a Rua Augusto Zibarth, Av. Comendador 

Franco, Rua Henrique Mehl e Av. Senador Salgado Filho até encontrar rede existente. 

- Pela Rua das Carmelitas o ramal continua até a Rua Prof. José Mauricio Higgins, virando a direita e 

seguindo até a Rua William Booth, em frente a galpões industriais. Seguindo a esquerda pela Rua Prof. 

José Mauricio Higgins, continua até a Rua Anne Frank, onde segue a direita até encontrar outra 

derivação de ramal em frente à Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres. 

 

O segundo traçado tem seu início na Rua Francisco Derosso (coordenadas UTM 673372,94 E; 

7179030,72 S), pela qual segue até encontrar outro traçado do ramal na Rua Wilson Dacheux Pereira.  

Neste traçado ocorre uma bifurcação na Rua Ângelo Scaramuza, seguindo em direção a Bairro 

Pinheirinho pelas ruas:  

- Rua Aníbal Requião 

- Rua Jose Maria Pinheiro Lima 

- Rua Inácio José de Alvarenga Peixoto 

- Rua Des. João Antônio de Barros Junior 

- Rua Barão de Santo Ângelo 

- Rua Carmem Miranda 

- Rua Cid Marcondes de Albuquerque 

- Rua Luciano Piuzzi 

- Rua Jorge Coleraus Barbosa 

- Rua Engenheiro João Bley Filho  

 

O terceiro trecho inicia na Av. Governador Ney Braga, próximo à rua Francisco Derosso (coordenadas 

UTM 673384.36 m E; 7179058.45 m S). O ramal segue em direção ao Bairro Hauer pelas ruas: 

- Av. Governador Ney Braga 

- Rua José Rebelato 

- Rua São Jorge 

- Rua Max Scharappe 

- Retorna para a Av. Ney Braga onde há bifurcação: 
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1) Continuando na avenida, entra à direita na Rua Engenheiro Emílio Guetter e em seguida na Rua 

São Bento até encontrar o ramal na Av. Marechal Floriano Peixoto. 

2) A outra derivação segue a direita pelas ruas Wilson Lois Koehler Junior e Alcino Guanabara até 

encontrar o ramal na Av. Marechal Floriano Peixoto. 

 

 

Figura 13: Av. Marechal Floriano Peixoto - Bairro 

Boqueirão. 

 

Figura 14: Rua das Carmelitas - Bairro Boqueirão. 

 

Figura 15: Rua Filósofo Huberto Rohden - Bairro 

Ganchinho. 

 

Figura 16: Rua Eduardo Pinto da Rocha - Bairro Sítio 

Cercado. 

 

 

3.2.3.3 Ramal Centro-Leste 
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O Ramal Centro-Leste atenderá o bairro Cajuru, Capão da Imbúia e Uberaba. Neste ramal as linhas 

tronco serão instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em uma extensão de 17,91 Km. Segundo projeto 

preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 7: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Centro-Leste. 

Ruas Bairro 

Rua Prefeito Maurício Fruet Cajuru 

Rua Antônio Meirelles Sobrinho Cajuru 

Rua Engenheiro Costa Barros Cajuru 

Rua Filipinas Cajuru 

Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva Cajuru 

Rua Osíris Del Corso Cajuru 

Rua Ladislau Mikosz Cajuru 

Rua Lírio do Valle Cajuru 

Rua Antônio Moreira Lopes Cajuru 

Rua Luiz Lara Fernandes da Penha Cajuru 

Av. Victor Ferreira do Amaral Tarumã/Capão da Imbúia 

Rua Prof. Nivaldo Braga Capão da Imbúia/Cajuru 

Rua Luiz França Cajuru 

Rua Sebastião Marcos Luiz Cajuru 

Rua Miguel Caluf Cajuru 

BR 277  Cajuru 

Rua Prof. Maria da Glória Saldanha Loyola Uberaba 

Rua Cap. Leônidas Marques Uberaba 

Rua Augusto Steembock Uberaba 

Rua Abacatés Uberaba 

Rua José Drulla Sobrinho Uberaba 

Rua Júlio Wischral Uberaba 

 

No Bairro Cajuru o ramal tem início na Rua Prefeito Maurício Fruet (coordenadas UTM 677780,17; 

7184910,72 S) acompanhando as ruas: 

- Rua Antônio Meirelles Sobrinho 

- Rua Engenheiro Costa Barros 

- Rua Filipinas 

- Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva 
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- Rua Osíris Del Corso 

- Rua Ladislau Mikosz 

- Rua Lírio do Valle 

- Rua Antônio Moreira Lopes 

- Rua Luiz Lara Fernandes da Penha até a ETE Atuba Sul, próximo ao limite do município. 

 

Outro trecho inicia na Av. Victor Ferreira do Amaral, bairro Tarumã, próximo à BR 476 (coordenadas 

UTM 678262.53 m E; 7186407.84 m S). O ramal segue pela avenida em direção ao Bairro Capão da 

Imbúia, onde bifurca-se em duas direções: 

1) Seguindo pela Av. Victor Ferreira do Amaral até o limite do município.  

2) Pela Rua Prof. Nivaldo Braga segue em direção ao bairro Cajuru, cruzando o ramal da Rua Antônio 

Meirelles Sobrinho, virando à esquerda seguindo até a Rua Luiz França. Continua em direção ao bairro 

Uberaba até a Rua Sebastião Marcos Luiz, Miguel Caluf e marginal da BR 277 até encontrar rede 

existente. 

 

No Bairro Uberaba o ramal inicia em frente à Fábrica da Coca-Cola na Rua Prof. Maria da Glória 

Saldanha Loyola (coordenadas UTM 679653.94 m E; 7181700.10 m S), seguindo até a Rua Cap. 

Leônidas Marques onde ocorre uma bifurcação: 

 

1) Na Rua Júlio Wischral, seguindo até encontrar rede existente próximo à Av. Comendador Franco. 

2) Seguindo pela Rua Cap. Leônidas Marques e pelas ruas: 

- Rua Augusto Steembock 

- Rua Abacatés; 

- Rua José Drulla Sobrinho até nos fundos da SANEPAR. 
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Figura 17: Av. Victor Ferreira do Amaral - Bairro 

Tarumã. 

 

Figura 18: Rua Prof. Nivaldo Braga – Bairro Capão 

da Imbuia. 

 

Figura 19: Rua Prof. Maria da Graça Saldanha 

Loyola – Bairro Uberaba. 

 

Figura 20: Rua Júlio Wischral – Bairro Uberaba. 

 

Figura 21: Rua José Drulla Sobrinho – Bairro 

Uberaba. 

 

Figura 22: Fachada da empresa SANEPAR. 
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3.2.3.4 Ramal Nordeste 

 

O Ramal Nordeste atenderá os bairros Bacacheri, Tingui, Atuba, Santa Cândida, Barreirinha e Boa 

Vista. Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em uma extensão de 

20,76 Km. Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 8: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Nordeste. 

Ruas Bairro 

Av. Prefeito Erasto Gaertner Bacacheri 

Av. Monteiro Tourinho Tingui 

Rua Arnaldo Francisco Scremin Atuba 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes Atuba/Tingui 

Rod. Regis Bittencourt (BR-116) Atuba 

Av. Paraná Tingui/Bacacheri 

Rua Theodoro Mariolka Santa Cândida/Barreirinha  

Av. Anita Garibaldi Barreirinha 

Rua Carmelina Cavassin Barreirinha 

Rua Marcelino Nogueira Boa Vista 

Rua João Havro Boa Vista 

Rua Ns. De Nazaré Boa Vista 

Rua Estados Unidos Boa Vista 

Rua Flávio Dallegrave Boa Vista 

Rua Simão Mansur Boa Vista 

 

O Ramal Nordeste inicia na Av. Prefeito Erasto Gaertner em continuação a rede existente (coordenadas 

UTM 676808,03 E; 7189283,67 S), seguindo pela Av. Monteiro Tourinho onde bifurca-se em duas 

direções na Rua Marcelino Nogueira. 

 

1) Seguindo pela avenida, vira à esquerda na Rua Arnaldo Francisco Scremin, bifurcando-se nas 

direções:  

1.1) Sentido Bairro Atuba segue pela Av. Marechal Mascarenhas de Moraes e a marginal da BR- 116 

até rede existente no limite do município; 

1.2) Sentido Bairro Santa Cândida segue pela Av. Marechal Mascarenhas de Moraes até a 

Av. Paraná, dividindo-se da seguinte forma: 
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1.2.1) No sentido do Bairro Tingui, segue pela Av. Paraná até encontrar rede existente; 

1.2.2) No sentido do Bairro Santa Cândida, segue pela Av. Paraná até encontrar a Rua Theodoro 

Makiolka, por onde a rede continua até a Av. Anita Garibaldi, bifurcando-se novamente na Rua 

Carmelina Cavassin nas direções: 

- Sentido Bairro Cachoeira segue pela Av. Anita Garibaldi até o limite do município; 

- Sentido Bairro Barreirinha segue pela Rua Carmelina Cavassin até o limite do bairro. 

 

2) Seguindo pela Rua Marcelino Nogueira no sentido Bairro Boa Vista, cruza o ramal na Av. Paraná, 

segue pela Rua João Havro, Rua Ns. De Nazaré, Rua Estados Unidos Rua Flávio Dallegrave e Rua 

Simão Mansur até o limite do bairro. 

 

 

Figura 23: Av. Anita Garibaldi – Bairro Cachoeira. 

 

Figura 24: Av. Paraná - Bairro Bacacheri. 

 

Figura 25: Rua Estados Unidos - Bairro Boa Vista. 

 

Figura 26: Rua Theodoro Makiolka - Bairro Santa 

Cândida. 
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3.2.3.5 Ramal Centro-Norte 

 

O Ramal Centro-Norte atenderá os seguintes bairros: Pilarzinho, Abranches, Ahu, Bom Retiro, Mercês, 

São Francisco, Centro Cívico, Cabral, Hugo Lange, Alto da Rua XV, Cristo Rei, parte do Centro, Juvevê, 

Vista Alegre e São João. Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em 

uma extensão de 47,17 Km. Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 9: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Centro Norte. 

Ruas Bairro 

Rua Deputado Mario de Barros Juvevê 

Praça Rio Iguaçu Centro Cívico 

Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão Centro Cívico 

Rua Ernani Santiago de Oliveira Centro Cívico 

Av. Cândido de Abreu Centro Cívico 

Rua Inácio Lustosa São Francisco 

Rua Tapajós Mercês 

Av. Manoel Ribas Mercês 

Rua Júlia Wanderley Mercês 

Rua Fernando Simas Mercês 

Rua Padre Anchieta Bigorrilho 

Rua Prof. Fernando Moreira Bigorrilho 

Rua Martim Afonso Mercês 

Rua Visconde de Nacar Mercês 

Alameda Dr. Carlos de Carvalho Centro 

Rua Visconde do Rio Branco Centro 

Rua Trajano Reis São Francisco 

Rua Nilo Peçanha São Francisco 

Rua Cláudio Manoel da Costa Bom Retiro 

Av. Desembargador Hugo Simas Pilarzinho 

Rua Amauri Lange Silvério Pilarzinho 

Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas Pilarzinho 

Rua Carmelina Cavassin Abranches 

Rua Prof. João Átila Rocha Taboão 

Rua São Salvador  Pilarzinho 

Domingos Antônio Moro Pilarzinho 

Av. Fredolin Wolf Pilarzinho 
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Ruas Bairro 

Rua Saturnino Miranda Santa Felicidade 

Rua Melchiades Silveira do Valle  São João 

Rua Doutor Mbá de Ferrante São João 

Rua Prof. Dário Garcia Cascatinha 

Rua José Casagrande Vista Alegre 

 Rua Santa Cecília Pilarzinho 

Rua João Tschanneri Vista Alegre 

Rua Antônio Grade Vista Alegre 

Rua Arthur Leinig Vista Alegre 

Rua Andre Zaneti Vista Alegre 

Rua Jacarezinho Centro 

Rua Desembargador Vieira Cavalcanti Centro 

Rua Ten. João Gomes da Silva Centro 

Rua Brg. Franco Centro 

Rua Oyapock Cristo Rei 

Rua Brigadeiro Rocha Loures Cristo Rei 

Rua do Herval Cristo Rei 

Rua Padre Germano Mayer Alto da Rua XV 

Rua Jaime Balão Cabral 

Rua Camões Cabral 

Rua Clóvis Beviláqua Cabral 

Av. Munhoz da Rocha Cabral 

Rua Quintino Bocaiúva Cabral 

Rua Cel João Alencar Guimarães Filho Cabral 

Rua dos Funcionários Cabral 

Rua Cel. Amazonas Marcondes Cabral 

Av. Anita Garibaldi Ahu 

Rua Tomazina Ahu 

Rua Alberto Folloni Ahu 

Rua Manoel Eufrásio Ahu 

Rua Vieira dos Santos Centro Cívico 

Rua José Sabóia Cortês Centro Cívico 

Rua Mateus Leme Bom Retiro 

Av. Macheral Humberto de Alencar Castelo 

Branco 

Cristo Rei 

Av. Nossa Senhora da Luz Alto da Rua XV 
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O Ramal Centro-Norte inicia na Rua Deputado Mario de Barros em continuação a rede existente 

(coordenadas UTM 674982,72 E; 7188024,25 S), acompanhando as ruas:  

- Rua Deputado Mario de Barros; 

- Praça Rio Iguaçu 

- Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão; 

- Rua Ernani Santiago de Oliveira; 

- Av. Cândido de Abreu; 

- Rua Inácio Lustosa; 

 

Na Rua Inácio Lustosa bifurca-se nas seguintes direções:  

 

1) Continuando pela Rua Inácio Lustosa, segue pelas seguintes ruas: 

- À esquerda pela Rua Tapajós; 

- Av. Manoel Ribas; 

- Rua Júlia Wanderley; 

- Rua Fernando Simas; 

- Rua Padre Anchieta; 

- Rua Prof. Fernando Moreira; 

- Rua Martim Afonso; 

- Rua Visconde de Nacar; 

- Alameda Dr. Carlos de Carvalho; 

- Rua Visconde do Rio Branco até encontrar rede existente.  

 

2) Pela Rua Trajano Reis 

- Rua Nilo Peçanha; 

- Rua Cláudio Manoel da Costa; 

- Av. Desembargador Hugo Simas, onde bifurca-se em duas direções: 

2.1) Continuando pela avenida, segue pela Rua Amauri Lange Silvério. 
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Ainda na Rua Amauri Lange Silvério, o ramal bifurca-se nas direções: 

- Sentido Abranches segue pelas ruas Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas e Carmelina 

Cavassin até o limite do bairro (conexão com o ramal nordeste). Ocorre uma derivação na Rua Prof. 

João Átila Rocha, onde o ramal segue até a altura da Rua Wilson Gomes Ramos; 

- Sentido Pilarzinho segue pela Rua São Salvador, Domingos Antônio Moro e Av. Fredolin Wolf até o 

Parque Tingui, dividindo-se da seguinte forma: 

- Sentido Santa Felicidade segue pela Av. Fredolin Wolf e a Rua Saturnino Miranda até encontrar rede 

existente. 

- Sentido Vista Alegre segue pela Rua Melchiades Silveira do Valle, Rua Doutor Mbá de Ferrante, Rua 

Prof. Dário Garcia e Rua José Casagrande até encontrar rede existente. 

 

2.2) Pela Rua Santa Cecília segue pelas ruas: 

- Rua João Tschanneri; 

- Rua Antônio Grade; 

- Rua Arthur Leinig; 

- Rua Andre Zaneti; 

- Rua Jacarezinho; 

- Rua Desembargador Vieira Cavalcanti; 

- Rua Ten. João Gomes da Silva; 

- Rua Brg. Franco até encontrar rede existente. 

 

Outro ramal inicia na Rua Oyapock (coordenadas UTM 677040.39 m E; 7185801.39 m S), seguindo 

em direção ao Bairro Ahu pelas ruas: 

- Rua Brigadeiro Rocha Loures; 

- Rua do Herval; 

- Rua Padre Germano Mayer; 

- Rua Jaime Balão; 

- Rua Camões; 

- Rua Clóvis Beviláqua; 

- Av. Munhoz da Rocha; 
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- Rua Quintino Bocaiúva; 

- Rua Cel João Alencar Guimarães Filho; 

- Rua dos Funcionários; 

- Rua Cel Amazonas Marcondes onde bifurca-se nas seguintes direções: 

 

1) Segue à direita pela Av. Anita Garibaldi em direção ao Bairro São Lourenço até Rua Simão Mansur 

onde encontra outro ramal (conexão com ramal nordeste). 

2) Continua pela Rua Tomazina em direção ao Bairro São Francisco pelas ruas: 

- Rua Alberto Folloni; 

- Rua Manoel Eufrásio 

- Rua Vieira dos Santos; 

- Rua José Sabóia Cortês 

- Rua Mateus Leme até encontrar o ramal da Rua Inácio Lustosa. 

 

Outro trecho inicia na Av.Macheral Humberto de Alencar Castelo Branco (coordenadas UTM 677235.44 

m E; 7185888.01 m S), seguindo em direção ao Bairro Hugo Lange pela Av. Nossa Senhora da Luz, 

até encontrar com o ramal da Av. Prefeito Erasto Gaetner (conexão ramal nordeste). 
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Figura 27: Rua Nilo Peçanha – Bairro Bom Retiro. 

 

Figura 28: Rua Amauri Lange SIlvério – Bairro 

Pilarzinho. 

 

Figura 29: Rua Carmelina Cavassin - Bairro 

Abranches. 

 

Figura 30: Rua Des Jose Carlos Ribeiro Ribas - 

Bairro Abranches. 

 

3.2.3.6 Ramal Noroeste 

 

O Ramal Noroeste atenderá os bairros Lamenha Pequena, Butiatuvinha e Orleans. Neste ramal as 

linhas tronco serão instaladas com pressão de 17 kgf/cm² e 7 kgf/cm² em uma extensão de 12,67 Km. 

Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 10: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Nordeste. 

Ruas Bairro 

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira CIC 

Contorno Norte (PR-418) Butiatuvinha 
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Ruas Bairro 

Av. Manoel Ribas Butiatuvinha 

 

O Ramal Noroeste tem início na Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (coordenadas UTM 664519,97 

E; 7185039,67 N), segue pelo Contorno Norte (PR-418), passando pelos bairros Butiatuvinha e 

Lamenha Pequena, até o limite do município. Ocorre uma derivação na Av. Manoel Ribas, onde o ramal 

segue por esta rua até encontrar rede existente. 

 

 

Figura 31: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (PR 

418) - Bairro Orleans. 

 

Figura 32: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (PR 

418) - Bairro Butiatuvinha. 

 

Figura 33: Av. Manoel Ribas - Bairro Butiatuvinha. 

 

Figura 34: Av. Manoel Ribas - Bairro Butiatuvinha. 

 

3.2.3.7 Ramal Oeste 
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O Ramal Oeste atenderá os bairros Riviera, Augusta e São Miguel. Neste ramal as linhas tronco serão 

instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em uma extensão de 21,61 Km. Segundo projeto preliminar, o 

ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

Tabela 11: Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Oeste. 

Ruas Bairro 

Rua Sylvano Alves da Rocha Loures CIC 

Estrada Colônia Riviera Riviera 

Rua Eduardo Sprada CIC 

Rua Pedro Cruzetta Augusta 

Rua Ângelo Marquetto  Augusta 

Rua Ludovico Kaminski Augusta 

Rua Alfredo Constatino Moro CIC 

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira CIC 

Rua Ulisses Aurélio Visinoni Augusta 

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde São Miguel 

Rua João Evangelista Filho São Miguel 

Rua Jair Silveira São Miguel 

Rua Nossa Senhora do Equilíbrio São Miguel 

Rua Águas do Passaúna São Miguel 

Rua Profa. Maria do Belém França São Miguel 

Rua Doutor Mário Jorge CIC 

BR 376 (Rodonorte) CIC 

Rua José Cheinfert CIC 

Rua Nestor Pereira Habkost São Miguel 

Rua dos Palmenses São Miguel 

Estrada Velha do Barigui São Miguel 

Paul Garfunkel CIC 

 

Na região oeste foram projetados dois ramais tronco. O primeiro, no Bairro Riviera, tem início na Rua 

Sylvano Alves da Rocha Loures (coordenadas UTM 663857,20 E; 7185760,44 N), seguindo pela 

Estrada Colônia Riviera até aproximadamente o ponto de coordenadas UTM 662424,06 E; 7185621,52 

N. 

O segundo traçado permeia os Bairros Augusta e São Miguel, com início na Rua Eduardo Sprada 

(coordenadas UTM 664598,38 E; 7184003,50 N), seguindo pela Rua Pedro Cruzetta e Rua Ângelo 
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Marquetto, onde segue pela esquerda até o ponto com coordenadas UTM 663287,63 E; 7181874,84 N 

e pela direita até a Rua Ludovico Kaminski onde ocorre uma bifurcação: 

1) Vira a esquerda na Rua Alfredo Constatino Moro e segue até a Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira 

até encontrar rede existente; 

2) Continuando pela Rua Ludovico Kaminski, segue pelas ruas: 

- Rua Ulisses Aurélio Visinoni 

- Rua Maria Lúcia Locher de Athayde 

- Rua João Evangelista Filho 

- Rua Jair Silveira 

- Rua Nossa Senhora do Equilíbrio 

- Rua Águas do Passaúna 

- Rua Profa. Maria do Belém França 

- Rua Dr. Mário Jorge, onde ocorre uma bifurcação: 

 

2.1) Pela Rua Dr. Mário Jorge, segue até a BR 376 (Rodonorte) onde encontra existente. 

2.2) Segue pela Estrada Velha do Barigui, Rua dos Palmenses, Rua Nestor Pereira Habkost, José 

Cheinfert, e vira a esquerda na BR 376 até encontrar o ramal em frente a Rua Dr. Mário Jorge. 

 

Outro trecho do ramal está localizado no Bairro CIC. Tem seu início no encontro das ruas Paul 

Garfunkel e Wiegando Olsen (coordenadas UTM 667419.04 m E; 7172901.60 m S), próximo à BR 476.  

O ramal segue pela Rua Paul Garfunkel em direção ao Bairro CIC, vira a direita na Av. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira (BR 376) e segue até em frente à empresa BOSCH, onde encontra ramal 

existente. 

 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 62 de 549 

 

Figura 35: Estrada Colônia Rivieira - Bairro Riviera. 

 

Figura 36: Rua Dr. Mário Jorge - Bairro CIC. 

 

Figura 37: Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – 

Bairro São Miguel. 

 

Figura 38: Estrada Velha do Barigui - Bairro São 

Miguel. 

 

3.2.3.8 Ramal João Bettega 

 

O Ramal João Bettega atenderá os bairros Portão, Fazendinha, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho 

e parte dos bairros Lindóia e Bairro CIC. Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 

7 kgf/cm² em uma extensão de 56,37 Km. Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes 

vias: 
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Tabela 12:Vias onde será instalada a RDGN do Ramal João Bettega. 

Ruas Bairro 

Rua João Bettega CIC/Fazendinha/Portão 

Av. República Argentina Portão 

Rua Aristídes Borsato Fazendinha 

Rua Edvino Antônio Deboni Fazendinha 

Rua Daniel Camboni Fazendinha 

Av. Alcir Martins Bastos Fazendinha 

Rua João Meneghetti CIC 

Rua Raymundo Ramos Ferreira CIC 

Rua Alberto Klemtz Portão 

Rua Carlos Dietzsch Portão 

Cel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas Portão 

Rua Rezala Simão Portão 

Rua Edson D´Vila Ator e Diretor Fazendinha 

Rua Alfredo José Pinto Fazendinha 

Rua Carlos Klemtz Fazendinha 

Rua Raul Pompéia Fazendinha 

Rua General Potiguara Fazendinha 

Av. Frederico Lambertucci Fazendinha 

Rua João Alves Fazendinha/CIC 

Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader CIC 

Rua Gino Benuzzi CIC 

Rua General Potiguara CIC 

Rua Dr. Luiz Losso Filho Novo Mundo 

Rua Pedro Zagonel Novo Mundo 

Rua João Surian Novo Mundo 

Rua Carlos Blanck Portão 

Rua Itajubá Portão 

Rua Frei Gaspar Madre de Deus Portão 

Rua Itatiaia Portão 

Rua Sebastião Malucelli Novo Mundo 

Rua Dep. Waldemiro Pedroso Novo Mundo 

Rua Laudelino Ferreira Lopes Novo Mundo/Capão Raso/Pinheirinho 

Rua Pedro Gusso Capão Raso/CIC 

Av.das Indústrias CIC 

Rua Manoel Valdomiro de Macedo CIC 
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Ruas Bairro 

Rua João Chede CIC 

Rua Antônio Lacerda Braga CIC 

Rua Orestes Códega Pinheirinho 

Rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo Portão 

Rua Isaac Guelmann Novo Mundo 

Rua Antônio Gasparin Novo Mundo/Capão Raso 

Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza Capão Raso/ Pinheirinho 

Rua Dr. Alzira Pirath Corrêa Pinheirinho 

Rua General Raul da Cunha Bello Pinheirinho 

Rua João Chede CIC 

Rua Eduardo Carlos Pereira Novo Mundo 

Av. Brasília Novo Mundo/Capão Raso 

Rua Clara Polsin  Novo Mundo 

Rua Olavo Chagas Correia Novo Mundo 

Rua Nicolau Serrato Sobrinho Novo Mundo 

Rua Cyrillo Merlin Novo Mundo 

Rua Américo Vespúcio Novo Mundo 

Rua Maestro Francisco Antonelo Fanny 

Rua São Judas Tadeu Capão Raso 

Rua Hellen Keller Capão Raso 

Av.Governador José Richa Capão Raso/Pinheirinho 

Rua Mário Gomes Cezar Pinheirinho 

Rua Irmãs Paulinas Novo Mundo/ Capão Raso 

Rua Prof. José Mazarotto Capão Raso 

Rua João Marquesi Capão Raso 

Rua Marechal Althayr Roszanniy Capão Raso 

Rua Francisco Raitani Capão Raso 

Rua André Ferreira Barbosa Capão Raso/Pinheirinho 

Av. Presidente Wenceslau Braz Lindóia 

 

O ramal inicia no cruzamento da Rua João Bettega com a Rua General Potiguara (coordenadas UTM 

668942.46 m E; 7180043.53 m S) seguindo pela Rua João Bettega, em direção ao Bairro Portão, até 

a Av. República Argentina onde encontra rede existente. 

Na Rua João Bettega ocorrem três bifurcações: 
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1) Ainda no Bairro Fazendinha, o ramal bifurca-se na Rua Aristídes Borsato, seguindo até a Rua Edvino 

Antônio Deboni, Rua Daniel Camboni, Av. Alcir Martins Bastos, contorna a Rua João Meneghetti e 

segue pela Rua Raymundo Ramos Ferreira até encontrar outro ramal na Rua Prof. Algacyr Munhoz 

Mader. 

2) A segunda bifurcação ocorre na Rua Alberto Klemtz até a Rua Rezala Simão, onde encontra outra 

derivação do ramal. 

3) A terceira bifurcação ocorre na Rua Carlos Dietzsch, seguindo até a Rua Cel Pretextato Pena Forte 

Taborda Ribas, Rua Rezala Simão, fazendo um desvio na Rua Edson D´Vila Ator e Diretor, retornando 

à Rua Rezala Simão, seguindo à direita na rotatória pela Rua Alfredo José Pinto, onde ocorre uma 

bifurcação que segue pela Rua Carlos Klemtz e Rua Raul Pompéia até encontrar rede existente. A rede 

segue pela Rua General Potiguara, Av. Frederico Lambertucci, Rua João Alves até encontrar o ramal 

da Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader. 

O ramal na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader inicia junto à BR 376 (coordenadas UTM 666581.00 m E; 

7179180.73 m S), tem uma pequena derivação na Rua Gino Benuzzi e segue até o encontro com a 

Rua General Potiguara, onde vira à esquerda na Rua Dr. Luiz Losso Filho, Rua Pedro Zagonel, onde 

bifurca-se em duas direções: 

 

1) À esquerda na Rua João Surian, seguindo pela Rua Carlos Blanck, Rua Itajubá, Rua Frei Gaspar 

Madre de Deus e início da Rua Itatibaia. 

2) Continuando pela Rua Pedro Zagonel, vira à direita na Rua Sebastião Malucelli, Rua Dep. Waldemiro 

Pedroso, Rua Laudelino Ferreira Lopes, seguindo em direção ao Bairro Capão Raso, onde ocorre uma 

bifurcação na Rua Pedro Gusso. 

2.1) Rua Pedro Gusso 

- Av.das Indústrias 

- Rua Manoel Valdomiro de Macedo 

- Rua João Chede 

- Rua Antônio Lacerda Braga até encontrar rede existente. 

 

2.2) Seguindo pela Rua Laudelino Ferreira Lopes, Rua Oréstes Códega até encontrar o ramal da Rua 

Dr. Alzira Pirath Corrêa. 
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Outro ramal inicia na Rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo (coordenadas UTM 671320.70 m E e 

7181024.47 m S), em frente à Cassol Materiais de Construção, seguindo em direção ao Bairro Capão 

Raso pelas ruas: 

- Rua Isaac Guelmann 

- Rua Antônio Gasparin 

- Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza 

- Rua Dr. Alzira Pirath Corrêa 

- Rua General Raul da Cunha Bello 

- Rua João Chede até encontrar rede existente. 

 

Outro ramal inicia na Rua Eduardo Carlos Pereira (coordenadas UTM 671731.12 m E; 7180424.74 m 

S) seguindo pela Av. Brasil onde ocorrem bifurcações: 

 

1) Seguindo pela Av. Brasília onde ocorrem derivações nas ruas: 

1.1)  Rua Clara Polsin, Rua Olavo Chagas Correia, Rua Nicolau Serrato Sobrinho, Rua Cyrillo Merlin, 

Rua Américo Vespúcio até encontrar rede existente; 

1.2) Rua Maestro Francisco Antonelo até a empresa TELO S/A Equip. e Sistemas 

1.3) Continuando ainda pela Av. Brasil, o ramal segue pelas ruas São Judas Tadeu, Rua Hellen Keller, 

Av.Governador José Richa, virando à direita na altura da Rua Mário Gomes Cezar, onde se encontra 

com o ramal da Rua André Ferreira Barboza. 

 

2) Seguindo pela Rua Irmãs Paulinas, onde ocorre bifuração: 

2.1) Rua Prof. José Mazarotto, Rua João Marquesi, Rua Marechal Althayr Roszanniy até encontrar o 

ramal na BR 476. 

2.2) Seguindo pela Rua Irmãs Paulinas, continua pela Rua Francisco Raitani, Rua André Ferreira 

Barbosa, Rua Mário Gomes Cezar, até encontrar o ramal da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza. 

 

O ramal na Av. Presidente Wenceslau Braz inicia próximo à BR 476 (coordenadas UTM 675174.79 m 

E; 7181752.33 m S) e segue em direção ao Bairro Lindóia até encontrar rede existente, em frente à 

Rua Roberto Koch. 
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Figura 39: Rua João Bettega - Bairro Portão. 

 

Figura 40: Rua Alfredo Jose Pinto - Bairro 

Fazendinha. 

 

Figura 41: Rua Cel Pretextato Pena Forte Taborda 

Ribas - Bairro Portão. 

 

Figura 42: Rua Edson Ávila Ator e Diretor - Bairro 

Portão. 

 

3.2.3.9 Ramal Santa Quitéria  

 

O Ramal Santa Quitéria atenderá os bairros Santa Quitéria, Seminário, Campo Comprido e parte do 

Bairro CIC. Neste ramal as linhas tronco serão instaladas com pressão de 7 kgf/cm² em uma extensão 

de 17,23 Km. Segundo projeto preliminar, o ramal abrangerá as seguintes vias: 

 

 

Tabela 13:Vias onde será instalada a RDGN do Ramal Santa Quitéria. 

Ruas Bairro 

Rua Eduardo Sprada CIC/Campo Comprido 
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Ruas Bairro 

Av. Ns Aparecida Seminário 

Rua Gonçalves Dias Seminário 

Rua Theodoro Locker CIC 

João Dembinski CIC 

Rua Luiz Tramontin CIC 

Rua Renato Polatti Campo Comprido 

Rua João Alencar Guimarães Campo Comprido/Santa Quitéria 

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes Santa Quitéria 

Av. Sete de Setembro Seminário 

Rua Herbert Neal Santa Quitéria 

Rua Prof. Ulisses Viêira Santa Quitéria 

 

O Ramal inicia na Rua Eduardo Sprada (coordenadas UTM 665271.76 m E; 7184099.49 m S) seguindo 

em direção ao Bairro Campo Comprido até a Av. Ns Aparecida e Rua Gonçalves Dias até encontrar 

rede existente. 

Outro trecho do ramal inicia no encontro da Rua Theodoro Locker com a BR 277 (coordenadas UTM 

665249.63 m E; 7182506.39 m S), seguindo em direção ao Bairro Campo Comprido pela Rua João 

Dembinski, Rua Luiz Tramontin, Rua Renato Polatti, Rua João Alencar Guimarães, onde o ramal bifurca 

em duas direções: 

1) Continuando na Rua João Alencar Guimarães, vira à esquerda na Av. Presidente Arthur da Silva 

Bernardes, em direção ao Bairro Seminário, então à direita na Av. Sete de Setembro seguindo até 

encontrar rede existente. 

2) Na bifurcação o ramal segue à direita na Rua Herbert Neal, seguindo pela Rua Prof. Ulisses Viêira 

e Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, encontrando o ramal na Rua João Alencar Guimarães. 
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Figura 43: Rua Gonçalves Dias - Bairro Seminário. 

 

Figura 44: Av. Ns Aparecida - Bairro Seminário. 

 

A seguir são apresentadas as plantas de localização de cada ramal, sendo os mesmos diferenciados 

quanto à pressão projetada para cada linha tronco. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS RAMAIS – 01 A 
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3.2.4 CARACTERIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DO EMPREENDIMENTO 

 

A Rede de Distribuição de Gás Natural – RDGN é formada por dois tipos de dutos, de Aço Carbono e 

Polietileno de Alta Densidade – PEAD com características distintas e para diferentes tipos de pressões. 

O Aço Carbono é utilizado para pressões equivalentes ou superiores a 7 kgf/cm² e o PEAD para 

pressões até 7 kgf/cm², sendo utilizado produtos de boa qualidade e resistentes à corrosão. Cabe citar 

que o gás natural não provoca a deposição de impurezas nas superfícies de troca térmica, evitando a 

corrosão dos equipamentos e contribuindo para a sua vida útil (DOS SANTOS, 2002). 

 

Em linhas gerais, os empreendimentos propostos pela Compagas possuem a estimativa de vida útil de 

30 anos, mediante realização de inspeções e manutenções, conforme detalhado no item 3.8. 

 

3.2.5 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

a) Aço Carbono 

 Tubos revestidos destinados a construção de rede com pressão máxima de operação de 36,75 

kgf/cm2 - classe 300 libras. 

 Aço carbono API 5L Grau B, com e sem costura; 

 Espessuras: 

 

Diâm. Nom. (pol) 2 4 6 8 10 12 

Diâm. Externo (mm) 60,3 114,3 168,3 219,1 273,1 323,0 

Espessura Parede (mm) 3,9 4,0 4,8 4,8 6,4 7,1 

 

 Acabamento superficial externo em polietileno extrudado (conforme norma DIN- 

30670); 

 Acabamento superficial interno nu; 

 Inspeção e teste conforme API 5L; 

 Certificado conforme API 5L. 
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O aço carbono é o material mais comumente usado em redes de distribuição de gás, devido à sua 

adequada resistência mecânica. Porém, por sua susceptibilidade à corrosão pelo solo, ele é protegido 

por revestimento protetivo, no caso, revestimento externo de polietileno extrudado de tripla camada 

(PEAD), e complementado por proteção catódica regulamentados em diversas especificações internas 

da COMPAGAS obedecendo às normas da ABNT para os diversos componentes, além de ensaios, 

testes e qualificações. Internamente não há corrosão, pois, o Gás Natural seco e especificado conforme 

regulamentação da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis não apresenta 

potencial de ataque ao material das tubulações. 

As tubulações de aço carbono operam a pressões nominais de 35 kgf/cm2 (flanges de ligação de 300 

libras) e pressões nominais de 17 kgf/cm2 (flanges de ligação de 150 libras), recebendo a denominação 

de Linhas Tronco. As redes que operam a 7 kgf/cm2 têm a mesma condição de construção das redes 

que operam a 17 kgf/cm2, e são denominadas Ramais Principais. 

 

b) Polietileno de Alta Densidade – PEAD 

 

 As linhas em polietileno são construídas nos diâmetros de 32, 63, 90, 125, 160 e 200 mm nas 

resinas PE-80 e PE-100. 

 Os ramais principais também podem operar com PEAD numa pressão de trabalho de 7 kgf/cm² 

no material PE-100; 

 Os ramais secundários e zonas de bloqueio da área urbana operam na pressão de 4 kgf/cm2 

e são construídos em PE80 com relação diâmetro-espessura (SDR) 11; 

 Os tubos  fornecidos atendem à norma ABNT/NBR-14.462; 

 As conexões utilizadas, incluindo as conexões de ligação dos tubos, são de PE100 com 

execução de solda por eletrofusão, atendendo à ABNT/NBR-14.463; 

 Os materiais de PEAD possuem alta resistência a eventuais contatos com agentes químicos, 

os quais possam entrar em contato acidentalmente (derrames de produto químico em região 

onde está instalada a RDGN, por exemplo) durante a sua vida útil; 

 Todos os procedimentos de construção da rede atendem às normas NBR relativas à instalação 

de redes de distribuição de gás em polietileno; 

 Na aquisição dos lotes de tubos de polietileno é exigida a comprovação da execução do teste 

de 1.000 horas, conforme norma ISO DP 9080-2, o qual correlaciona os esforços tangenciais 

de trabalho a que está submetido o material constitutivo do tubo com o tempo mínimo em que 

se produz a fuga ou ruptura, a diferentes temperaturas; 
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 O teste referido acima correlaciona a tensão circunferencial obtida (MRS – minimum required 

strengh - entre 8 e 10 Mpa para os tubos PE80) extrapolado para uma vida útil mínima de 50 

anos, para a temperatura de 20 °C. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

O produto a ser transportado pela RDGN é o gás natural. As características volumétricas médias do 

Gás Natural são apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14: Composição do Gás Natural. 

Composição Volumétrica Média % Base Seca 

Metano  91,80 

Etano  5,58 

Propano  0,97 

i-butano  0,03 

n-butano  0,02 

Pentanos e superiores  0,10 

Nitrogênio  1,42 

Dióxido de carbono  0,08 

Fonte: COMPAGAS, 2008 

 

O gás natural é incolor. Por não conter enxofre, elemento responsável pela "chuva ácida", é 

considerado ambientalmente correto. A combustão do metano com o ar é completa, liberando como 

produtos o dióxido de carbono (CO2) e água, componente não tóxico. 

O projeto de rede de distribuição de gás natural em estudo pretende ampliar a rede existente para 

regiões que ainda não contam com o abastecimento de gás natural. A partir destes ramais poderão ser 

instalados posteriormente ramais secundários para o atendimento residencial e comercial.  

 

3.3.1 PONTOS DE INTERLIGAÇÃO COM O RAMAL EXISTENTE 

 

Conforme citado anteriormente, a alimentação da RDGN em estudo no município de Curitiba se dará a 

partir da interligação com a rede de distribuição já existente nos bairros onde ocorrerá a ampliação.  
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As redes de distribuição de gás natural no município de Curitiba iniciam nas Estações de Entrega da 

TBG EE-Araucária CIC e Campo Largo, onde o gás natural é recebido com a pressão controlada em 

35 kgf/cm2.  

Na planta a seguir é apresentado o Mapa de Detalhe, com a localização das redes já existentes da 

Compagas e em operação. 

 

  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 75 de 549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE DETALHE – 02 
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3.3.2 NORMAS TÉCNICAS 

 

A instalação das redes de distribuição de gás em ambientes residenciais, comerciais e industriais é 

realizada segundo as normas e regulamentos vigentes elaboradas a nível nacional e internacional.  

Para a elaboração e execução do projeto do empreendimento em estudo serão seguidas as seguintes 

normas principais:  

- ABNT NBR 12712:2002 Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível – Esta 

norma estabelece requisitos essenciais de projeto e padrões mínimos de segurança, não se destinando 

a servir como manual de projeto.   

- ASME-B-31.8 (The American Society of Mechanical Engineers) Sistemas de Tubulação de 

Distribuição e Transmissão de Gás. 

Outras normas nacionais e internacionais poderão ser consultadas para as fases de elaboração de 

projeto, execução e operação. 

A COMPAGAS também possui procedimentos internos para a regulamentação dos seus projetos. Para 

o empreendimento em estudo cabe citar o PR-59-911-CPG-001 que dispõe do Procedimento para 

Elaboração de "Data Book" e "AsBuilt". 

 

3.3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA RDGN 

 

A Rede de Distribuição de Gás Natural – RDGN é definida como o conjunto de tubulações e demais 

instalações, que recebe o Gás Natural de uma estação de redução de pressão chamada de City-Gate, 

alimentada por um gasoduto, neste caso o GASBOL (Gasoduto Brasil – Bolívia), e realiza a distribuição 

de Gás Natural até aos consumidores finais. 

Para garantir a confiabilidade na operação da RDGN a mesma foi dividida em classes de pressão: 

 Em rodovias ou ao longo de trechos mais longos, a RDGN opera com pressões até 35 kgf/cm²; 

 Em áreas urbanas, no leito das ruas e avenidas, a pressão da RDGN é reduzida para 7 kgf/cm²; 

 Em áreas urbanas, em calçadas, para atendimento dos segmentos residencial e comercial, a 

pressão da RDGN é reduzida até 4 kgf/cm². 

 

O presente estudo prevê a ampliação da rede de distribuição de gás com sistemas de 17 kgf/cm² e 7 

kgf/cm². 
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Cabe citar que ao longo do trajeto é feita a instalação de válvulas de bloqueio intermediárias, ERP’s 

(Estações de Redução de Pressão) e EMRP’s (Estações de Medição e Redução de Pressão), 

distribuídas a distâncias pré-definidas em função das características da área considerada, conforme 

norma da ABNT–NBR 12.712. A COMPAGAS tem por norma a instalação de válvulas de bloqueio a 

cada 8 km, aproximadamente, em estradas, e a cada 1 km, aproximadamente, em zonas urbanas. 

 

3.3.4 MATERIAIS EMPREGADOS NOS RAMAIS 

 

A RDGN da COMPAGAS é constituída por tubulações de aço carbono – API 5L Grau B, com pressões 

de operação de 35 kgf/cm² (classe 300#), 17 kgf/cm² ou 7 kgf/cm² (classe 150#), e por tubulações de 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD – PE100 ou PE80), com pressões de operação até 7 kgf/cm². 

Conforme citado, o presente estudo prevê a ampliação da rede de distribuição de gás com sistemas de 

17 kgf/cm² e 7 kgf/cm², sendo previsto o uso de aço carbono para a constituição dos ramais. 

O aço carbono é o material mais comumente usado em redes de distribuição de gás devido à sua 

adequada resistência mecânica. Porém, por sua susceptibilidade à corrosão pelo solo, ele é protegido 

por revestimento protetivo, no caso, revestimento externo de polietileno extrudado de tripla camada 

(PEAD), e complementado por proteção catódica, regulamentados em diversas especificações internas 

da Compagas, obedecendo às normas da ABNT para os diversos componentes, além de ensaios, 

testes e qualificações.  

Os tubos em Aço Carbono utilizados pela COMPAGAS são divididos em duas categorias: 

 Destinados à construção de Rede de Gás: tubos revestidos para pressões máximas de 36,75 

kgf/cm² (Classe 300#), material em Aço Carbono API 5L Grau B (PSL1), com ou sem costura. 

O revestimento externo é feito em polietileno extrudado com tripla camada e internamente nu; 

 Destinados à construção das estações de medição e redução de pressão, estações de redução 

de pressão, instalação de drenos, vents e manômetros em Rede de Gás: tubos pretos, com 

pressão máxima de operação igual a 36,75 kgf/cm², material em Aço Carbono API 5L Grau B, 

com ou sem costura. 

 

3.3.5 COMPONENTES INTEGRANTES DO RAMAL 

 

3.3.5.1 Estações de Redução de Pressão (ERP) 
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As ERPs (Figura 45) destinam-se a controlar a pressão dos ramais instalados a jusante, reduzindo a 

pressão a um valor compatível a um determinado ramal da Rede de Distribuição de Gás Natural. De 

um modo geral, são estações de tramo duplo, ou seja, existe um lado que fica em operação, regulado 

para a pressão nominal da rede, e um tramo reserva, regulado para pressão ligeiramente inferior a 

pressão nominal da rede, e que entra em operação automaticamente em caso de desarme do tramo 

principal.  

São compostas basicamente por válvulas reguladoras de pressão, válvulas automáticas de bloqueio 

por sobrepressão (shut-off), válvulas de alívio, válvulas de bloqueio, filtros e manômetros. 

As mesmas podem ser instaladas em caixas de concreto enterradas ou aéreas.  

 

 

Figura 45: Exemplo de ERP instalada em uma caixa subterrânea. Fonte: COMPAGAS 

 

3.3.5.2 Estações de Medição e Redução de Pressão (EMRP) 

 

As EMRP (Figura 46) destinam-se a controlar a pressão e a efetuar a medição dos volumes de gás 

fornecidos para os clientes industriais, comerciais e residenciais. De um modo geral, as estações para 

os clientes automotivos (Postos de GNV) não têm a função de regulagem de pressão, mas somente a 

função de medição de volume fornecido. Essas estações possuem, do mesmo modo que as ERP, 

válvulas de bloqueio, filtros, válvulas reguladoras de pressão, válvulas automáticas de bloqueio por 

sobrepressão (shut-off), manômetros e medidores de volumes. Podem ter ou não, dependendo dos 

volumes consumidos pelo cliente, instrumentos corretores de volumes (eletrocorretores ou 

computadores de vazão). 
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Os equipamentos que fazem parte da EMRP são descritos a seguir: 

 Válvulas de Alívio de Pressão – São instaladas após o regulador de pressão, prevendo o 

descarregamento para a atmosfera em caso de sobrepressão. 

 Válvulas Reguladoras de Pressão - Estas válvulas são utilizadas para manter os níveis de 

pressão dentro de uma determinada faixa de operação e, similarmente à válvula de bloqueio 

automático, podem ser acionadas diretamente ou por piloto. No acionamento direto, o grau de 

abertura da válvula é determinado pelo equilíbrio obtido entre as forças que atuam no conjunto 

mola-diafragma; quanto maior a pressão menor a abertura, o que compatibiliza o fluxo do gás 

passante com a demanda deste combustível. O piloto é um dispositivo secundário que permite 

um controle mais preciso do perfil da pressão. 

 Válvulas de Retenção – São adotadas nas estações EMRP e ERP e possuem configuração de 

tramo duplo, para permitir que haja o isolamento de um dos ramais para atividades de 

manutenção. 

 Filtros – tem como função primordial reter eventuais partículas sólidas em suspensão no gás. 

 Medidores de Vazão – Os medidores de vazão destinam-se a apurar o volume de gás fornecido 

aos clientes. Podem ser do tipo diafragma, do tipo rotativo ou do tipo turbina. 

 

 

Figura 46: Estações de Medição e Redução de Pressão (comercial e residencial). Fonte: COMPAGAS. 

 

3.3.5.3 Válvulas de Bloqueio Intermediárias 

 

São os elementos inseridos em pontos estratégicos da rede com o objetivo de propiciar o isolamento 

de uma parte deste sistema para atuação de emergência em casos de incidentes, como vazamentos, 

para manutenção ou para obras de extensão de rede. 
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São montadas em caixas de concreto armado enterradas (Figura 47), e com tampa metálica, para se 

ter acesso às válvulas. As instalações são executadas conforme locais indicados no projeto.  

 

Figura 47: Válvula de Bloqueio no interior da caixa de concreto. Fonte: COMPAGAS. 

 

3.3.5.4 Válvulas de Alívio de Pressão 

 

São válvulas aplicadas como item de segurança para casos de falha das válvulas reguladoras de 

pressão e das válvulas automáticas de bloqueio, nas ERP e EMRP, podendo ser ajustadas para valores 

inferiores à pressão de atuação das Válvulas Automáticas de Bloqueio por sobrepressão (caso das 

EMRP), ou pressões superiores ao ajuste dessas válvulas (caso das ERP). 

 

3.3.5.5 Válvulas Reguladoras de Pressão 

 

Estas válvulas são utilizadas para manter os níveis de pressão dentro de uma determinada faixa de 

operação e, similarmente à válvula de bloqueio automático, podem ser acionadas diretamente ou por 

piloto. No acionamento direto, o grau de abertura da válvula é obtido pelo equilíbrio obtido entre as 

forças que atuam no conjunto mola-diafragma; quanto maior a pressão menor a abertura, o que 

compatibiliza o fluxo do gás passante com a demanda deste combustível. O piloto é um dispositivo 

secundário que permite um controle mais preciso do perfil da pressão. 
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3.3.5.6 Válvula de Retenção 

 

São adotadas nas estações EMRP e ERP e possuem configuração de tramo duplo, para permitir que 

haja o isolamento de um dos ramais para atividades de manutenção. 

 

3.3.5.7 Filtros 

 

O filtro tem como função primordial reter as partículas sólidas em suspensão. 

 

3.3.5.8 Medidores de Vazão 

 

Os medidores de vazão destinam-se a apurar o volume de gás fornecido aos clientes. Podem ser do 

tipo diafragma, do tipo rotativo ou do tipo turbina. 

 

3.3.5.9 Sistema de Proteção Catódica 

 

É um sistema de injeção de corrente contínua na rede construída em aço carbono, enterradas, como a 

finalidade de proteger as tubulações da ocorrência de corrosão elétrica. As ERP e EMRP são isoladas 

desse sistema. 

 O sistema de proteção catódica do empreendimento, sistema este utilizado para proteção anticorrosiva 

de tubulações e reservatórios subterrâneos, pode ser composto por sistema de Proteção Catódica por 

Corrente Impressa, sistema de proteção catódica utilizado em algumas redes de distribuição de gás. 

Nesta metodologia de proteção catódica, é implantado equipamento que objetiva imprimir uma corrente 

continua, que evita a oxidação elétrica da rede de distribuição de gás, alterando sua característica de 

anodo para cátodo.  

 

3.3.5.10 Monitoramento das Estações 
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As Estações de Medição e Regulagem de Pressão (EMRP), bem como as Estações de Redução de 

Pressão (ERP) serão monitoradas, a princípio, in loco. No entanto se considera a possibilidade de 

monitoramento remoto, o que possibilitará, no futuro, o controle automático destas estações. 

 

3.3.6 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO 

 

Anteriormente à implantação efetiva da RDGN, a COMPAGAS segue, normalmente, as seguintes 

etapas: 

 

 Definição do traçado; 

 Solicitação junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba – SMMA; 

 Aprovação do traçado junto ao Coordenadoria de Obras de Curitiba – COC; 

 Elaboração do Projeto Executivo (Desenhos de Planta e Perfil e Obras Especiais); 

 Elaboração do Edital de Contratação (Memorial Descritivo, Condições de Contratação, Minuta 

do Contrato, Critérios de Medição, Materiais, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de 

Preços, Relação de Máquinas); 

 Liberação de Alvarás e Licenças necessárias; 

 Emissão de Autorização de Execução de Serviço – AES; 

 Recolhimento de ART’s. 

 

Após a aprovação da documentação são iniciadas as etapas para a execução das obras de implantação 

da Rede de Distribuição de Gás Natural.  

As metodologias de execução das obras e as etapas de implantação são descritas nos próximos itens. 

Primeiramente, serão descritas as principais etapas considerando a metodologia convencional de 

execução das obras. Em seguida, serão abordadas as metodologias aplicadas em casos específicos, 

como a transposição de vias, rodovias, ferrovias e cursos d´água, assim como outras situações 

específicas. 

 

3.3.6.1 Método Convencional 
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De forma geral deverá ser utilizado o método construtivo convencional, o qual pode ser descrito nas 

seguintes fases: 

 

A. Mobilização e serviços preliminares   

 

Fase prévia ao desenvolvimento das atividades principais, onde ocorre o planejamento, ou seja, a 

determinação da logística, na qual deverão ser tomadas providências iniciais para preparação de 

pessoal, incluindo contratação da mão de obra de terceiros. 

 

B. Logística e infraestrutura de apoio 

 

Fase que compreende o desenvolvimento da etapa de logística, que se inicia com o recebimento da 

tubulação, encaminhada das fábricas para as áreas de armazenamento primárias, estocagem e 

posterior distribuição aos diversos trechos da obra. Na licitação deverá ser acordada entrega e 

preparação de tubulação de grande diâmetro com revestimento anticorrosivo com fabricantes de fora 

do Estado do Paraná. A distribuição deverá ser executada pelos empreiteiros responsáveis pela 

construção e montagem. Obras especiais de travessias de rios deverão ser realizadas separadamente, 

pois há necessidade de uma área extra ao redor de suas margens, para execução dos trabalhos de 

escavação, estocagem de material e movimentação dos equipamentos. 

Deverão ser providenciadas também as condições de Segurança, Saúde e Meio Ambiente como a 

instalação de banheiro químico e local para descarte de resíduos sólidos.  

 

C. Limpeza e abertura da faixa 

 

Etapa de procedimentos que visa facilitar o acesso a trabalhadores, máquinas e equipamentos para 

instalação da rede e que deverão ser executados somente onde houver necessidade, procurando-se 

remover o mínimo necessário de material, de modo a manter a topografia e relevo original da região. A 

desobstrução da área é executada por meio de máquinas ou através de ferramentas manuais 

adequadas. Os procedimentos padrão são: 

 Remoção de 30 cm da camada vegetal e estocagem da mesma para posterior reposição nos 

taludes de corte, aterros, faixas e áreas de empréstimo ou bota fora; 

 Disposição e destinação adequada de material de bota fora, devendo ser sempre observada a 

inclinação compatível com a natureza do material existente e de materiais derivados da 
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limpeza, não devendo ser enterrados em áreas úmidas, regiões de cultivos agrícolas ou áreas 

residenciais. 

Considerando que os trechos propostos estão localizados na sua maior parte em vias urbanas deve 

ser providenciado o isolamento da zona de construção por tapumes temporários. Para minimizar o 

impacto às sociedades locais, os proprietários serão informados do cronograma das obras as áreas 

serão limpas e restauradas às condições originalmente encontradas. 

 

D. Escavação da vala 

 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, benfeitorias, pavimentos ou outros 

similares, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. Poderá ser manual 

ou mecânica (Figura 48), em função das particularidades existentes.  

Os tipos de escavações a serem consideradas são citadas a seguir: 

 Escavação em Solo; 

 Escavação Submersa; 

 Escavação de Jazida; 

 Escavação em Rocha Dura com Explosivos; 

 Escavação em Rocha Branda ou Modelo a Frio. 

 

Antes do início da escavação é realizada a pesquisa de interferências através de sondagens, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas 

existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próxima a esta. 

Durante a abertura, são elaboradas contenções para as paredes da vala (Figura 49) sempre que o 

terreno oferecer riscos de desmoronamento ou danos a terceiros. 
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Figura 48: Abertura de Vala em área pavimentada. 

Fonte: COMPAGAS. 

 

Figura 49: Escoramento das paredes da vala. 

Fonte: COMPAGAS. 

 

Figura 50: Escoramento e sinalização de vala.  

 

Figura 51: Vista de escavação em solo.  

 

Figura 52: Atividade de escavação para implantação 
de emenda e atividade de solda.  

 

Figura 53: Fotografia ilustrativa de vala aberta em 

via pública para instalação da rede. Fonte: 

COMPAGAS 

 

Abaixo é representada atividade de escavação e implantação de segmento de rede em solo, onde 

ilustra-se a atividade de escavação.  
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Os procedimentos de escavação deverão ser executados de forma a minimizar ao máximo os impactos 

sobre o patrimônio local, recursos hídricos e vegetação. Para tal, deverão ser observadas algumas 

medidas, as quais são citadas a seguir: 

 Nos locais de cruzamento de vias, as valas deverão ser interrompidas a fim de manter as 

condições de trânsito existente; 

 O armazenamento do material retirado do solo e subsolo deverá ser realizado em local 

adequado e em diferentes pilhas no intuito de evitar a mistura dos mesmos e, posteriormente, 

possibilitar a adequada reconstituição do substrato no local de escavação; 

 O material retirado na escavação não poderá interferir no sistema de drenagem ou em outras 

instalações de terceiros já existentes; 

 Todo material escavado inservível deverá ser destinado a um “bota-fora”, cujo local deve ser 

licenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, e autorizado pelo proprietário 

do terreno; 

 As valas deverão ser escavadas em áreas distantes pelo menos sete (7) metros de locais 

cobertos por maciços de árvores de grande porte, salvo nos casos em que a rede de 

distribuição atravessar essas áreas no sentido transversal, quando deverá ser elaborado 

projeto específico de recuperação ambiental. 

 As valas deverão ter profundidade mínima de 1,20m em qualquer situação. A largura será em 

média de 60 cm. Tanto no caso de abertura mecânica quanto no caso de abertura manual, a 

largura da vala compreenderá o diâmetro da tubulação acrescido de 15 cm para cada lado. No 

caso de cruzamento sob ferrovias ou rodovias federais, a profundidade mínima deverá ser de 

1,50m;  

 Deverão ser tomadas precauções para não embutir, apoiar ou sustentar as tubulações de gás 

nos sistemas subterrâneos de terceiros, devendo-se sempre manter a tubulação pelo menos 

30 cm distante dos referidos sistemas. Em relação às linhas elétricas com tensão superior a 1 

kV, a rede de aço carbono deve estar a uma distância mínima de 50 cm ou suficientemente 

protegida com uma tela (tela de polietileno ou PVC malha 1”). 

 

E. Movimentação e estocagem de materiais 

 

Fase de movimentação da tubulação proveniente de áreas externas e no interior dos pátios, para 

estocagem em áreas apropriadas. Nela deverão ser atendidas todas as disposições das autoridades 

responsáveis pelo trânsito na região, não podendo ser obstruídas vias nem serem gerados perigos ao 

trânsito normal de veículos na transposição destas. As obras deverão observar métodos de sinalização 
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e segurança. Nos locais de armazenamento e distribuição será mantido pessoal treinado e deverão ser 

disponibilizados equipamentos adequados ao manuseio dos tubos, manutenção e limpeza da área. 

Para a movimentação dos tubos serão utilizados dispositivos de suspensão ou patolas que acomodem 

de forma satisfatória suas extremidades, a fim de evitar a deformação das mesmas. 

 

F. Curvamento da tubulação 

 

Etapa necessária no cruzamento da rede com terrenos sinuosos. Este procedimento deverá ser 

realizado com maquinário apropriado, no intuito de não promover deformidades que comprometam a 

integridade dos tubos. 

 

G. Soldagem da tubulação 

 

Etapa que compreende soldagem das extremidades das tubulações e que deverá ser feita por meio de 

método TIG ou eletrodo revestido, para as tubulações em aço-carbono. Nas tubulações em PEAD, a 

soldagem é realizada por meio da eletrofusão ou solda de topo. Anteriormente à soldagem, é 

fundamental que se realizem procedimentos de inspeção e limpeza interna dos tubos para remoção de 

detritos e impurezas. 

Alguns cuidados deverão ser tomados durante a operação, como manter fechadas as extremidades 

dos trechos soldados, através de tampões, a fim de evitar a entrada de animais, água, lama e objetos 

estranhos. Devem ser recolhidas as sobras de tubos e restos de consumíveis, bem como de quaisquer 

outros materiais utilizados na soldagem, os quais devem ser transportados e armazenados conforme 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. 
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Figura 54: Preparação de duto para execução de 
emenda.  

 

Figura 55: Vista de colocação de trecho com 
emenda.  

Figura 56: Vista de atividade de emenda e solda. Figura 57: Vista de encerramento de atividade de 

emenda e solda.  

 

H. Inspeção após soldagem 

 

Após a soldagem deverá ser realizada a inspeção da integridade exterior das soldas que, a princípio, 

deverá ser realizada visualmente.  

Posteriormente, todas as soldas deverão ser inspecionadas internamente por meio de ultrassom. Este 

processo tem por objetivo detectar descontinuidades provenientes do processo de soldagem, podendo 

evitar um possível vazamento pelas uniões soldadas.  

Após a conclusão das inspeções, é executado o revestimento das juntas soldadas pela aplicação de 

fita ou manta termocontrátil em Polietileno, garantindo assim proteção mecânica e proteção contra a 

corrosão. 

 

I. Assentamento da tubulação e cobertura da vala 
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Etapa que compreende abaixamento gradual e uniforme da tubulação, de modo a se evitar danificação 

dos tubos, e cobertura imediata das valas com o material escavado no próprio local, seguida de 

compactação, visando prevenir possíveis problemas de erosão.  

Antes do abaixamento a tubulação é inspecionada, com a finalidade de localizar defeitos no 

revestimento, por inspeção visual e por “Holiday Detector”. Este aparelho injeta uma determinada 

corrente elétrica na tubulação e, caso haja uma falha no revestimento, o mesmo emite um sinal sonoro 

indicando o defeito. 

Após assentamento, é feita nova inspeção visual para verificar se não houve danos durante a operação. 

 

 

Figura 58: Vista de assentamento de rede realizada de forma mecanizada e apoio manual.  

  

Figura 59: Fotografias ilustrativas do procedimento de assentamento da tubulação em vala aberta em via pública 

para instalação da rede. Fonte: COMPAGAS 
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Na execução de tais serviços deverão ser observadas algumas medidas, as quais são citadas abaixo:  

 Quando necessário o escoamento de água da vala ou empoçada deverá ser utilizado 

equipamento que contém um dispositivo de redução de velocidade da água na saída.  

 Independentemente da circunstância, a camada vegetal retirada nunca poderá ser utilizada 

como acolchoamento e somente o solo inferior pode ser colocado sobre o material de 

acolchoamento; 

 Visando compensar possíveis acomodações do material e evitar erosão deverá ser utilizada 

uma sobrecobertura na vala. No entanto, este procedimento não deverá ser realizado na 

passagem por regiões cultivadas e/ou irrigadas, nos trechos que possam ser obstruídos 

sistemas de drenagem existentes, em locais de cruzamento e ao longo de vias de qualquer 

natureza. Quando requerida compactação do reaterro da vala, deverá ser utilizado soquete 

manual ou compactador pneumático; 

 A cobertura da vala deverá ser realizada após a inspeção no duto abaixado, tendo em vista a 

garantia da inexistência de defeitos e/ou danos no revestimento e nos tubos; 

 Quando o fundo da vala for de natureza rochosa que não possa ser removida, este deverá ser 

acolchoado com uma camada de, no mínimo, 10 cm de terra, isenta de pedras, torrões ou 

outros objetos estranhos que possam danificar o revestimento, devendo ser compactada antes 

do assentamento da tubulação. 

 O material de reaterro pode ser proveniente da escavação das valas, desde que o mesmo 

esteja isento de pedras, raízes, ou qualquer outro material que possa danificar a tubulação 

durante a compactação. Caso não haja material apropriado suficiente das escavações, será 

utilizado material importado para conclusão da operação. 

 Deve-se tomar o cuidado para que a camada externa do solo e a vegetação sejam repostas na 

sua posição original. 

 Torrões volumosos, detritos, barro ou outros materiais que possam provocar a formação de 

vazios e acarretar futuras erosões, não deverão ficar dentro da vala; 

O assentamento da tubulação deve ser acompanhado da instalação da fita de aviso conforme  

 Figura 62, as quais deverão ser instaladas sobre telas plásticas (PVC/PEAD) apropriadas para 

a função nos terrenos naturais. A fita de aviso com tela plástica poderá ser instalada sobre 

placas de concretos, quando a RDGN estiver presente em calçadas ou abaixo destas placas 

quando os dutos estiverem localizados em vias pavimentadas. O desenho esquemático, com 

os distanciamentos das fitas de aviso, encontra-se na Figura 56.  
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Figura 60: Vista de sinalização e recobrimento de vala.  

 

Figura 61: Vista de sinalização com fita de aviso em área pavimentada. Fonte: COMPAGAS. 
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Figura 62: Detalhes da tubulação na vala, com fita de aviso e placa de concreto. Fonte: COMPAGAS. 

 

 

Figura 63: Corte esquemático da tubulação na vala, com fita de aviso e placa de concreto. 

Fonte: Norma COMPAGAS - ET940008. 

 

 O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos naturais 

do solo e permitir uma drenagem natural da superfície. 
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Figura 64: Vista de recobrimento de vala com 

material  

Figura 65: Vista de recobrimento e sinalização durante 

fechamento de vala.  

Figura 66: Vista de recobrimento da rede de 

distribuição, já implantada e assentada.  

 

Figura 67: Fotografia ilustrativa da etapa de fechamento 

da vala e compactação do solo. Fonte: COMPAGAS 

Figura 68: Vista de local conformado e sinalizado 

após o tamponamento.  

 

Figura 69: Exemplo de local já recuperado e sinalizado.  
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J. Teste hidrostático, Secagem e Inertização 

 

O teste hidrostático deverá ser realizado após a montagem da rede, em segmentos da rede de 

distribuição, vedando-os e preenchendo-os com água, objetivando a detecção de eventuais 

imperfeições e alívio das tensões mecânicas, de forma a resguardar a integridade da tubulação. A 

máxima pressão de teste não poderá impor aos dutos tensões superiores a 90% do limite de 

escoamento. Os impactos decorrentes do teste hidrostático serão minimizados através dos seguintes 

procedimentos: 

 Antes do teste hidrostático deverão ser estabelecidos pontos de captação e descarte da água 

a ser utilizada; 

 Os trechos da tubulação correspondentes a travessias de rios deverão ser submetidos a um 

teste hidrostático específico, antes e após seu lançamento na travessia; 

 O fluxo de água deverá ser mantido num nível adequado para proteger a vida aquática e 

respeitar usos públicos, retirando-se um volume proporcional à vazão do rio; 

 O lançamento da água descartada deverá ser feito em rios receptíveis ou em áreas 

satisfatoriamente vegetadas, desde que não comprometam a qualidade da água do rio; 

 O escoamento no descarte deverá ter velocidade controlada para evitar possíveis inundações 

e formação de pontos de erosão. 

Após o teste hidrostático, é realizada a secagem da tubulação por meio do lançamento de pig’s de 

espuma. Na sequência, inicia-se a inertização da rede para substituição do ar existente pelo gás 

combustível ou vice-versa. Utiliza-se um gás inerte como separador para evitar o contato direto entre o 

ar e o gás combustível e, consequentemente, a formação de uma atmosfera explosiva. 
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Figura 70: Vista de bombeamento para testes 

hidrostáticos.  

 

Figura 71: Vista de realização de teste hidrostático.  

 

K. Proteção catódica 

 

Fase que se inicia logo após o abaixamento da tubulação, na qual o sistema de proteção catódica 

deverá ser instalado, com o objetivo de controlar interferências de correntes de fuga provenientes de 

sistemas ferroviários eletrificados, linhas de transmissão de energia, etc., e proteger a tubulação de 

aço carbono da rede contra corrosão causada pelo solo, minimizando a perda de eficiência do 

revestimento externo anticorrosivo. Esta proteção consiste na instalação de leitos de anodos, de 

retificadores e pontos de testes eletrolíticos em locais pré-definidos. O monitoramento do sistema 

deverá ser contínuo acompanhando a operação de rebaixamento da tubulação. É necessário um 

sistema de sinalização com placas indicativas dos acessos. A ilustração da implantação deste sistema 

se dá nas figuras a seguir. 
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Figura 72: Vista de implantação de sistema de 

proteção catódica em rede de distribuição.  

Figura 73: Escavação manual para localização da 

rede. 

 

Figura 74: Vista de solda e implantação de revestimento sobre cabeamento instalado.  

 

Após a implantação, este local é recoberto sendo instaladas estruturas associadas as atividades de 

monitoramento, como caixa de inspeção e demais componentes, conforme normativa especifica. A 

seguir é apresentada sequência de atividades relacionadas ao tamponamento das cavas e finalização 

da atividade. São implantados juntamente com este sistema, pontos de monitoramento de carga e 

condutividade elétrica. Nestes pontos são identificadas alterações relacionadas a condutividade elétrica 

do empreendimento. As figuras a seguir ilustram a metodologia de implantação destes pontos de 

monitoramento, bem como a realização de medição de condutividade.  
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Figura 75: Vista de recobrimento do local de 

implantação de ponto de inspeção. 

 

Figura 76: Vista de implantação de caixa de 

inspeção. 

 

Figura 77: Vista de construção de caixa de 

inspeção.  

 

Figura 78: Vista de caixa de inspeção concluída, 

com estruturas para medição.  

 

Figura 79: Vista de realização de medição e testes 

após a implantação.  

 

Figura 80: Vista de local com atividades 

concluídas.  

 

L. Limpeza da faixa de domínio 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 98 de 549 

 

Etapa que deverá ser executada imediatamente após a conclusão da cobertura da rede de distribuição. 

A limpeza deverá deixar a área limpa e gradeada, quando for o caso, em condições para a 

recomposição da cobertura vegetal. Toda a faixa de domínio dos acessos, das áreas de válvulas e das 

estações de compressão e medição, assim como de todos os demais terrenos e estruturas de apoio 

utilizados nos serviços de construção e montagem, deve ser considerada nessa atividade. O material 

resultante da limpeza deverá ter um destino final adequado, estabelecido de comum acordo com a 

fiscalização e com conhecimento do órgão ambiental. 

 

 

Figura 81: Vista de adequação topográfica, ajustes 

de drenagem e limpeza de terreno. 

 

Figura 82: vista de área limpa aterra e 

topograficamente conformada 

Figura 83: Vista de recomposição de área 

pavimentada.  

Figura 84: Vista de área pavimentada em finalização e 

limpeza.  

 

M. Restauração, Revegetação e Reurbanização 
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Fase de execução de todos os serviços necessários para devolver à faixa e aos terrenos atravessados 

e/ou vizinhos, o máximo de seu aspecto original de drenagem e estabilidade, respeitando, 

obrigatoriamente, o perfil ecológico do local. Compreende medidas de estabilização, que deverão ser 

iniciadas logo após as fases de implantação e montagem da rede, e de drenagem, com objetivo evitar 

ao máximo o escoamento de águas pluviais sobre a região da vala. Este último aspecto deverá ser 

garantido, sempre que possível, através de descargas laterais, tomando-se os devidos cuidados para 

evitar impactos ambientais nas áreas ao redor.  

A revegetação deverá ser previamente estudada para definir os métodos executivos de preparação do 

terreno, semeadura, análise e correção de solo nas áreas onde esta se faça necessária. As superfícies 

expostas de taludes devem ser alvo de terraceamento e implantação de revegetação visando protegê-

las de erosão superficial. A vegetação a ser estabelecida sobre a rede, em locais que o terreno assim 

o exigir, deverá ser composta apenas por elementos rasteiros ou, quando muito, arbustivos e/ou 

palmeiras e outras espécies com raízes fasciculadas. Árvores de raízes axiais de grandes dimensões 

não deverão ser instaladas, evitando-se assim possíveis danos e riscos à rede e ao meio ambiente. 

A reurbanização deverá seguir os seguintes requisitos a depender do tipo de pavimentação encontrada: 

 Na pavimentação em paralelepípedo ou bloco, as peças deverão ser assentadas sobre pó de 

pedra a 5 cm de espessura para blocos articulados e 10 cm de espessura para blocos 

sextavados ou paralelepípedos. Eventualmente, para melhorar as condições de suporte do 

solo, será executado lastro de brita ou de concreto magro. Os paralelepípedos ou blocos 

deverão ser assentados das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para 

cima. No caso de assentamento em rampas íngremes, este deverá ser feito sobre lastro de 

concreto magro, com consumo mínimo de cimento de 200 kg/m3. O rejuntamento será feito 

observando-se as características originais. Obrigatoriamente deverá ser executada 

regularização final com “rolo compactador” de 4000 kgf; 

 Na pavimentação em passeio cimentado, o concreto deverá ter espessura igual à do piso 

existente, não devendo, no entanto, ser inferior a 5,0 cm, e deverá ser aplicado sobre lastro de 

brita de 10,0 cm de espessura devidamente compactado. O consumo mínimo de cimento, por 

metro cúbico de concreto, será de 200 kg/m3. As juntas de dilatação para reposição de passeio, 

se existirem, deverão ser do tipo já existente e ter o mesmo espaçamento do pavimento 

existente. Para os passeios novos, as juntas serão plásticas, alinhadas de tal forma que a 

superfície seja dividida em painéis. Será aplicada uma camada de argamassa de acabamento, 

desempenada, de cimento e areia, traço 1:3 em volume, com 2,0 cm de espessura; 

 No passeio em ladrilho hidráulico, as peças deverão ser assentadas sobre o contrapiso de 

concreto com consumo de cimento de 200 kg/m3 e espessura mínima de 5,0 cm. Os ladrilhos 

deverão ficar imersos em água até a saturação. Serão assentados sobre o contra-piso, com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume. As disposições e as juntas para reposição 

de passeio deverão ser do mesmo tipo do pavimento existente. Para os passeios novos, 
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quando as juntas forem inferiores a 5 mm, serão preenchidas com nata de cimento; se 

superiores, será utilizada a mesma argamassa de assentamento para preencher as juntas; 

 No passeio em mosaico, as peças deverão ser assentadas sobre lastro de cimento/areia, 

mistura seca, traço 1:5 em volume de 5,0 cm de espessura e comprimidas por percussão 

através de martelo de calceteiro. Eventualmente, para melhorar as condições de suporte do 

solo, será executado lastro de brita. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma 

camada de mistura seca de cimento e areia, traço 1:3 em volume, sobre as peças assentadas, 

para preenchimento dos vazios. A limpeza deverá ser feita com areia seca, logo após o 

rejuntamento. As cores e os desenhos para reposição de passeio deverão ser do mesmo tipo 

de pavimento existente. Para os passeios novos, será de acordo com o projeto; 

 As guias serão assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões preexistentes ou 

de projeto, sobre lastro de concreto 15,0 MPa com 5,0 cm de espessura e rejuntadas com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume; 

 As sarjetas serão executadas obedecendo ao alinhamento, perfil, dimensões e juntas de 

dilatação pré-existentes ou de projeto. O concreto será de 20,0 MPa, desempenado e com 

declividade necessária ao escoamento das águas. Eventualmente, para melhorar as condições 

de suporte do solo, será executado lastro de brita. 

 Na pavimentação asfáltica deverá ser obedecida às exigências dos órgãos competentes e/ou 

ter as mesmas características do pavimento existente. Deverá ser considerado que toda a 

recuperação de anti-pó e asfalto a ser realizada, deverá ser feita com construção de base de 

concreto armado (considerar tela TELCON ou similar, com 100 x 100 x 3,8 mm) de espessura 

5cm e acabamento com espessura de 5cm em CBUQ, conforme padrões da Prefeitura 

correspondente, a qual ficará responsável pela liberação final desses serviços. 

 

Para regiões onde a tubulação percorra o leito carroçável, é prevista a construção de laje de concreto 

armada, com espessura de 5 cm, ao longo de todo o traçado da rede, o que reduz possíveis 

interferências de terceiros e recalque do asfalto. Após a finalização dos serviços, é solicitada a liberação 

para a Prefeitura Municipal de Curitiba (COC e SMMA). 
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Figura 85: Plantio de grama em leiva em área 

alterada pelas atividades de construção. 

 

Figura 86: Vista de área de lavoura conformada e já 

em uso. 

 

N. Sinalização e Proteção dos Dutos e Estações 

 

Etapa que compreende a sinalização das faixas dos dutos e estações de medição (com placas e 

marcos padronizados), impedindo a escavação ou o tráfego de veículos ao longo da mesma, bem como 

construções ou outras intervenções indevidas. 
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Figura 87: Vista de placa de sinalização do 

empreendimento. 

Figura 88: exemplo de sinalização.  

Figura 89: Vista de taxão de sinalização. 

 

Figura 90: Vista de faixa de sinalização do 

empreendimento.  

 

Figura 91: Vista de sinalização em calçada.  

 

Figura 92: Vista geral de calçada sinalizada.  
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Proteção mecânica deverá ser implantada em zonas residenciais, comerciais ou industriais que 

contenham infraestrutura de serviços enterrada (rede elétrica, telefônica e água), além da sinalização 

subterrânea, que deverá acompanhar toda a extensão da rede de distribuição.  

 

O. Inspeção e manutenção da rede 

 

Atividades de monitoramento constante ao longo da rede, tais como averiguação de processos de 

corrosão, deslizamentos de solos, exposição de dutos por erosão, observação de raízes, sinalização, 

medições (explosímetros, oxímetros), inspeções em válvulas, instrumentos, etc. 

 

3.3.6.2 Trepanação 

 

Trepanação consiste na furação da RDGN em operação (linha viva), com a finalidade de executar uma 

derivação para um novo ramal da RDGN. Este procedimento é executado somente se as outras 

hipóteses possíveis não puderem ser atendidas, como isolamento, purga, esvaziamento ou outra ação 

que venha a minimizar os riscos decorrentes da atividade. 

A furação e soldagem somente são realizados após uma reunião de segurança realizada entre os 

diversos os departamentos da empresa envolvidos: Gerância de Operações, Gerência de Engenharia, 

Assessoria de Saúde, Meio Ambiente e Segurança – SMS. Somente após definidos os parâmetros para 

a perfeita execução é que dada a autorização deste tipo de obra.  
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Figura 93: Trepanação. Fonte: COMPAGAS. 

 

3.3.6.3 Transposição de rodovias, ferrovias, vias ou avenidas. 

 

A instalação da RDGN em trechos de transposição de rodovias, ferrovias, entre outras, poderá ser 

executada pelo método convencional, por meio da abertura de vala, como descrito anteriormente, e 

pelo Método Não Destrutivo – MND. 

Para o método convencional, verifica-se a necessidade de se manter uma faixa de rolamento livre, 

através da utilização de chapas de aço sobre a vala aberta, com a devida autorização dos Órgãos 

Competentes. 

O Método Não Destrutivo consiste na passagem da tubulação sem a necessidade de abertura de vala 

e sem interferir no tráfego (Figura 94). Neste método a transposição é realizada por escavação 

subterrânea, sendo utilizado para tanto tubos-camisa que se constituem como reforço mecânico 

adicional protetivo à rede de gás (Figura 95). Sua instalação pode ser feita de diferentes maneiras: 

 Boring Machine (Perfuração Horizontal) – equipamento de perfuração utilizado sob as grandes 

rodovias e outros cruzamentos específicos, áreas críticas, onde as vias não podem ser 

atravessadas pelo método convencional de corte aberto. Após a perfuração, instala-se um tubo 

camisa por onde passará a tubulação definitiva, sem a necessidade de se abrir a vala; 

 Jacking (Penetração Forçada – Perfuração Horizontal) – equipamento semelhante ao anterior, 

mas com penetração forçada, ou seja, um tubo camisa cravado no solo, sob a travessia e/ou 

cruzamento. A utilização desse processo está condicionada à topografia local (saliência do 

relevo); 
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 Tunneling – escavação feita manualmente, em partes, fixando-se juntas de revestimento em 

cada trecho escavado, até concluir o cruzamento. 

 

 

Figura 94: Execução de cruzamento por MND. 

 

 

Figura 95: Vista da atividade de alargamento.  
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Figura 96: Vista de início de atividade de travessia 

de rede de distribuição através de método não 

destrutivo. 

 

Figura 97:Início da travessia subterrânea.  

 

3.3.6.4 Transposição de curso d’água 

 

Os trechos de transposição dos cursos d´água serão realizados pelo procedimento especial 

denominado Método Não Destrutivo – MND (Figura 98), que consiste na passagem da tubulação por 

baixo do leito do rio. Equipamentos especiais realizam a abertura da “vala” abaixo do leito do rio por 

meio de uma sonda. Em seguida é utilizado um alargador com diâmetro superior ao da tubulação de 

gás; é instalado, então, um tubo-camisa de aço, onde a rede de distribuição de gás natural será inserida. 

Desta forma, o leito do rio não sofre qualquer impacto no processo de instalação da rede de gás. 

A Figura 99 ilustra uma sequência de procedimentos de assentamento da tubulação de Gás Natural na 

transposição de um curso de água, destacando-se a manutenção da vegetação ciliar às condições 

originalmente encontradas no início da implantação da rede. 
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Figura 98: Desenho esquemático do MND. Fonte: COMPAGAS. 

 

 

Figura 99: Vista de método não destrutivo em 

travessia de corpo hídrico. 

 

Figura 100: Vista de travessia de corpo hídrico. 

 

3.3.6.5 Escavação em Rocha Dura com Explosivos 

 

Classifica-se como escavação em rocha dura o material altamente coesivo, constituído de todos os 

tipos de rocha sã como granito, basalto, gnaisse e matacão de volume maior a 0,5 m³. 
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Caso necessário, o desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações 

verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha e com todas as precauções de 

segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente elaborados de acordo com as normas 

pertinentes e deverão indicar as profundidades, os espaçamentos e as disposições dos furos para o 

desmonte, assim como as cargas e os tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo 

da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de 

energia, ou ligações de cordel com retardadores, especificando tipo e método de ligação. 

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto, for necessário preservar a estabilidade e resistência 

inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha, estes deverão ser conformados, utilizando-

se:  

 Pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação); 

 Fogo cuidadoso – cushion blasting (escavação controlada a fogo de perímetro realizada 

simultaneamente com a escavação), ou;  

 Perfuração em linha. 

 

A Empreiteira responsável pela obra deverá providenciar a interdição de vias públicas (se for o caso), 

contatar outras concessionárias (luz, água, telefonia, etc.) e avisar toda a população, antecipadamente 

ao evento.  

 

3.3.6.6 “Data Book” e “As-Built” 

 

Após a conclusão da obra, a COMPAGAS exige dos contratados a entrega dos documentos chamados 

“As-Built”, que demonstram como foi construída a RDGN.  

Também é exigido o Livro de Projeto, que deve conter: 

 os estudos, cálculos e ensaios realizados em campo; 

 controle das inspeções realizadas nas juntas soldadas; 

 obras especiais realizadas; 

 testes e condicionamento da linha; 

 calibração dos instrumentos; 

 inventário das sobras de materiais; 

 arquivo topográfico de todas as obras; 
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 cadastro com informações sobre o relacionamento com prefeitura municipal; 

 informações completas sobre o tratamento das não conformidades ocorridas durante a 

execução da obra. 

 

3.3.6.7 Modelo de Projeto das Redes de Distribuição de Gás Natural para o Segmento 

Residencial 

 

O modelo desenvolvido pela COMPAGAS é baseado no conceito de “Zonas de Bloqueio”, as quais são 

supridas por um anel de alimentação e estações redutoras de pressão. A função da Zona de Bloqueio 

é reduzir ao máximo o número de clientes que ficarão sem abastecimento se houver qualquer 

intervenção em algum ponto da RDGN. 

Essas Zonas de Bloqueio devem: 

 Atender no máximo a 1.000 consumidores ou usuários; 

 Ter no máximo uma extensão de canalização de gás de 4.000 metros; 

 Ter uma área máxima 6 x 6 quarteirões cada. 

 

A Figura abaixo representa a Zona de Bloqueio B-41, da cidade de Curitiba. 
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Figura 101: Modelo de Zona de Bloqueio.  

Fonte: COMPAGAS 

 

3.3.7 SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS 

 

A COMPAGAS tem por norma a instalação de válvulas de bloqueio intermediárias a cada 8 km, 

aproximadamente, em rodovias, e a cada 1 km, aproximadamente, em zonas urbanas. Utiliza-se 

também sinalização específica para identificar o local por onde passa o duto de distribuição de GN. 

 

3.3.8 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

O cronograma de implantação apresentado é orientativo, e está sendo estimado um prazo de 330 dias 

para implantação de cada trecho.  

Este prazo de implantação dependerá de Licença de Instalação a ser solicitada a Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente – SMMA, e de alvarás de construção a serem solicitados à Coordenadoria de Obras 

de Curitiba – COC. 
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3.4 ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA 

 

Para a implantação da RDGN a COMPAGAS exige a formação de uma equipe técnica com os 

profissionais listados abaixo: 

 Engenheiro Chefe de Obra; 

 Engenheiro ou Técnico de Nível Médio; 

 Projetista ou Profissional Especializado; 

 Encarregados Gerais de Execução dos Serviços; 

 Encarregados de Fases; 

 Soldadores Qualificados para Aço Carbono; 

 Inspetor de Solda Nível 1; 

 Inspetor de Solda EVS; 

 Inspetores de Dutos; 

 Inspetor de Ultrassom; 

 Técnico de Documentação; 

 Técnicos de Segurança do Trabalho; 

 Auxiliares de Segurança do Trabalho. 

 

O quantitativo de profissionais para cada especialidade dependerá da extensão e complexidade 

da obra correspondente. Deste modo, será possível estimar o número de profissionais 

necessários na etapa de projetos de cada trecho previsto, sendo o mesmo apresentado à esta 

Secretaria na solicitação das demais licenças. 

 

3.5 CUSTOS DO EMPREENDIMENTO 

 

O custo unitário do empreendimento é estimado em R$ 600.000,00 por quilômetro de RDGN 

construída. Desta forma, o custo global poderá atingir na ordem de R$ 151.600.000,00. 

  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 112 de 549 

3.6 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

 

Para a definição dos novos trechos da RDGN no município de Curitiba foram considerados 

principalmente a localização dos futuros usuários e o zoneamento da cidade, visando expandir 

o fornecimento de gás nas áreas residenciais, comerciais e também em áreas industriais. Além 

disto, os trechos deveriam obrigatoriamente iniciar a partir da rede já instalada no município, uma 

vez que o empreendimento em estudo tem o objetivo de distribuir o gás para os consumidores 

finais. 

Considerando os pontos expostos acima, os trechos foram previamente definidos, sendo 

necessário ainda o estudo de critérios técnicos para a elaboração do projeto final. Nesta etapa, 

a mudança de alguns trechos será possível devido às especificações técnicas e critérios sociais 

e ambientais. 

Por fim, devido à natureza do empreendimento, pode-se observar que é inviável a proposição de 

diferentes alternativas locacionais, uma vez que o mesmo foi planejado para atendimento de 

clientes em potencial, sendo necessário a instalação da rede de distribuição nas vias onde os 

mesmos se encontram localizados. 

Podendo ser considerada a alternativa de não instalação do empreendimento, cabe a 

apresentação das características e vantagens socioambientais do uso do gás natural em 

comparação com outras fontes de energia, visando auxiliar na análise da viabilidade deste. 

No aspecto ambiental o gás natural apresenta diversos benefícios, principalmente em 

comparação com outros combustíveis fósseis. Como já explanado neste estudo, o gás natural 

libera uma quantidade muito menor de dióxido de carbono (CO2) do que os outros combustíveis 

fósseis: cerca de 20 a 23% menos do que o óleo combustível e 40 a 50% menos que os 

combustíveis sólidos como o carvão. Ainda, sua queima é praticamente isenta de óxidos de 

enxofre, partículas sólidas e monóxido de carbono (DOS SANTOS, 2002). 

Na tabela abaixo pode ser observada a comparação do padrão de emissão de gases entre o uso 

de petróleo, carvão e gás natural. 

 

Tabela 15: Emissões padrões em atividades energéticas por tipo de combustível e por uso final. 

Combustível Atividade 
Material 

Particulado 
(Kg/t) 

SO2 

(Kg/t) 
NOx 

(Kg/t) 
HC 

(Kg/t) 
CO 

(Kg/t) 

Petróleo Industrial 3,00 4,00 7,50 0,40 0,55 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 113 de 549 

Combustível Atividade 
Material 

Particulado 
(Kg/t) 

SO2 

(Kg/t) 
NOx 

(Kg/t) 
HC 

(Kg/t) 
CO 

(Kg/t) 

Comercial/Serviço 
Público 

3,00 4,00 7,50 0,40 0,55 

Gás Natural 

Industrial 0,34 1,00 3,60 0,06 0,32 

Comercial/Serviço 
Público 

0,34 1,00 3,60 0,06 0,32 

Residencial 0,36 1,00 1,56 0,18 0,32 

Carvão 

Industrial 16,25 3,80 7,50 0,50 1,00 

Comercial/Serviço 
Público 

16,25 3,80 7,50 0,50 1,00 

Fonte: OLADE – SIEE (Sistema de informação econômica energética da América Latina e do Caribe) 

apud DOS SANTOS, 2002. 

 

Quando comparado com outros tipos de energia, como hidrelétrica, o gás natural apresenta 

desvantagens quanto à emissão de gases, porém, apresenta ganhos significativos quando à 

impactos ambientais relacionados à supressão de vegetação nativa e perda de biodiversidade, 

danos à fauna pelo alagamento de grandes áreas, alteração de recursos hídricos e 

reassentamento de populações. 

Por apresentar queimas praticamente isentas de poluentes como óxidos de enxofre, partículas 

sólidas, monóxido de carbono, dentre outros, o gás é uma boa alternativa para consumo direto 

pelo usuário final, evitando algumas etapas intermediárias de transformação energética, 

representando ganhos em termos de eficiência e racionalidade do uso do gás. 

Em relação à segurança, quando comparado com a gasolina ou querosene, o gás natural é 

menos inflamável, apresentando riscos de explosão menores em caso de choque durante o 

transporte ou manipulação. Em comparação com o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) o gás 

natural também apresenta maior segurança. O gás natural é menos denso que o ar (média de 

0,61 Kg m³), tendendo a se dispersar em caso de vazamentos. Já o GLP, constituído de butano 

e propano, é mais pesado que o ar, acumulando-se nos confins da zona de vazamento, podendo 

gerar grandes explosões na presença de centelhas ou faíscas elétricas (DOS SANTOS, 2002). 

Apesar dos altos investimentos em infraestruturas para o transporte e distribuição do gás, pode-

se verificar que seu uso apresenta vantagens para a população, devido à segurança no 

transporte e uso final, e benefícios ambientais devido à menor emissão de poluentes e impactos 
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ambientais menos significativos quando comparado com fontes de energia muito utilizadas, 

como a energia hidrelétrica. 

Por fim, buscou-se apresentar as características do gás natural visando auxiliar na análise de 

sua viabilidade quando em comparação com outras alternativas de fontes de energia, assim 

como justificar a ausência de proposição de diferentes alternativas locacionais para o 

empreendimento em questão. 
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3.7 PLANO DE ATENDIMENTO AS EMERGENCIAS 

 

Este Plano de Emergência faz parte da Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança – SMS 

da Companhia Paranaense de Gás – Compagas, dentro do Programa de Gerenciamento de 

Riscos (PGR) das instalações de distribuição de gás canalizado, da qual é concessionária no 

Estado do Paraná, e tem por finalidade controlar e reduzir os impactos dos acidentes sobre as 

pessoas, as instalações próprias e de terceiros, bem como sobre o meio ambiente. 

Tem por objetivo proporcionar um conjunto de diretrizes e informações destinadas à adoção de 

procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados para possibilitar respostas 

rápidas e eficazes nas atuações de situações de emergência na Rede de Distribuição de Gás 

Natural (RDGN). Ele descreve as ações a serem implementadas pela Estrutura Organizacional 

da Compagas de atendimento a emergências e pelos órgãos externos apoiadores, bem como 

define atribuições e responsabilidades pelas ações. 

O Plano de Emergência está estruturado em dois níveis: 

a) nível estratégico, que compreende a ações a cargo da direção da empresa e da coordenadoria 

estadual de defesa civil (CEDEC); 

b) nível tático operacional, que compreende as ações de combate a incidências a cargo das 

equipes de atendimento da COMPAGAS e dos órgãos externos apoiadores do plano de 

emergência (Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviárias, Polícia Militar, Comissões Municipais 

de Defesa Civil, Concessionárias de Rodovias e Ferrovia, Departamento de Estrada de 

Rodagem, Departamento Nacional de Infraestrutura, Órgãos de Meio Ambiente estadual e 

municipal etc.). 

O acionamento do Plano de Emergência da COMPAGAS pode ser feito por qualquer pessoa que 

observe um incidente em trecho da RDGN ou no seu entorno, ligando gratuitamente para o 

Centro de Teleatendimento (call center) através do telefone 0800 643 8383, a qualquer hora do 

dia em qualquer dia do ano (atendimento 24 horas). A Central de Teleatendimento notificará aos 

técnicos da COMPAGAS sobre o incidente comunicado, e estes se deslocarão para o local 

indicado para confirmar a incidência no local, bem como a sua extensão, assumindo a 

coordenação local das ações, e acionando a coordenação geral exercida pela Gerência de 

Operações. 

Os Grupamentos de Atendimentos da estrutura da COMPAGAS a incidentes na RDGN 

compreendem recursos da Gerência de Operações e das Gerências de Engenharia, 

Administrativa, Comercial e Assessorias de Comunicação, Marketing e de Gestão de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente. 
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O Plano de Emergência tem abrangência em todos os locais onde estão instaladas tubulações 

da RDGN, incluindo as estações de entrega de gás em cada cliente. O atendimento no interior 

das indústrias e postos de abastecimento de Gás Natural Veicular é realizado por suas próprias 

brigadas que compõe o seu Plano de Emergência específico. No caso de instalações internas 

prediais, comerciais e residenciais, a COMPAGAS faz o atendimento rotineiramente através de 

técnicos de empresa prestadora de serviços. Contudo, em caso de eventuais incidentes com 

possibilidade de maior consequência, o Plano de Atendimento de Emergências também poderá 

ser acionado. 

A responsabilidade para a preparação das equipes internas de atendimento, bem como pelas 

informações para preparo das equipes dos órgãos apoiadores externos, públicos e privados, é 

da Coordenação Geral do Plano, exercida pelo titular da Gerência de Operações com o apoio do 

responsável pelo sistema de Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS da empresa. 

Uma chamada é considerada de emergência quando o aviso se refere a um incidente que 

necessita uma ação de intervenção imediata para manter a segurança das pessoas e das 

propriedades. 

O Plano considera as seguintes etapas no desenvolvimento de uma emergência: 

 

Tabela 16: Etapas no desenvolvimento de ações em uma emergência. 

Etapa Ações Responsável 

1ª etapa Recebimento do aviso de incidência na RDGN Call Center 

2ª etapa Qualificação inicial da incidência Call Center 

3ª etapa Notificação do Técnico de Operação e Manutenção Call Center 

4ª etapa 

Confirmação da incidência no local 

- análise da extensão e requalificação da incidência; 

- acionamento das equipes de atendimento da 

COMPAGAS; 

- acionamento da coordenação geral; 

- acionamento de equipes das entidades apoiadoras 

do Plano quando necessárias; 

- acionamento das equipes internas de apoio. 

Técnico de Operação 

(assume a 

Coordenação Local) 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 117 de 549 

Etapa Ações Responsável 

5ª etapa 

Resolução da incidência 

- ações de controle e combate a causa do incidente; 

- aviso a direção geral da empresa; 

- aviso aos usuários afetados pela incidência; 

- aviso a comunidade; 

- aviso a entidades de segurança e controle ambiental; 

- aviso de previsibilidade de normalização da situação 

para entidades externas 

Coordenação Geral, 

Coordenação Local, 

Equipes de 

Atendimento, 

Equipes de apoio 

(internas e externas) 

Call Center 

6ª etapa Análise das informações e emissão de relatório Coordenação Geral 

7ª etapa Difusão de informação sobre o incidente Coordenação Geral 

 

 

3.7.1 PONTOS ESSENCIAIS DE AÇÃO RELATIVAS ÀS ATRIBUIÇÕES DOS 

PARTICIPANTES DO PLANO 

 

a) Recepção das chamadas - O aviso de uma incidência, real ou potencial, é normalmente 

recebido no Call Center, onde os agentes de recepção de chamadas têm treinamento específico 

e está disponível 24 horas diárias para atendimento. No entanto, podem ocorrer casos, durante 

o horário comercial, em que o aviso seja direcionado para algum telefone interno da 

COMPAGAS, que seja de conhecimento do agente emissor do aviso, especialmente se esse 

agente, de algum modo, conhece alguma estrutura interna da empresa. O agente receptor deve 

ter conhecimentos básicos de como efetuar uma recepção de chamada que pode ser inicialmente 

classificada como de urgência ou emergência, especialmente no que se refere a adequada 

identificação do local da incidência, pessoas de contato e a quem transmitir as informações 

obtidas para que o Plano de Emergência seja acionado. 

b) A confirmação da incidência no local – o técnico de operação e manutenção notificado pelo 

Call Center, ou por alguma área interna da empresa, se dirige imediatamente ao local da 

incidência indicado na notificação e confirma se de fato se trata de uma incidência na rede de 

gás e qual a sua extensão. Caso o técnico de operação e manutenção tenha a capacitação 

necessária prevista no plano de desenvolvimento de recursos humanos, assume a coordenação 
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local das ações de controle. Caso não tenha, toma as medidas iniciais de isolamento do local e 

afastamento de fontes de ignição, e então aciona um dos técnicos em sobreaviso que já possuem 

essa capacitação para assumir a Coordenação Local. 

c) Intervenção para resolução da emergência – a parte inicial da intervenção é o controle da 

incidência de tal modo que se consiga eliminar o risco de acidentes para as pessoas e as 

propriedades, preservando as instalações e afetando o mínimo possível o trânsito de veículos. 

Algumas das medidas não são de escopo do trabalho dos técnicos da empresa, como o desvio 

de trânsito no local e eventual remoção de moradores de suas residências, e assim é necessário 

o acionamento de entidades públicas participantes da Defesa Civil como os Grupamentos de 

Bombeiros, Polícias de Controle de Trânsito e Polícia Militar por exemplo. Por outro lado, 

medidas de atuação direta nos sistemas de gás são exclusivas dos técnicos capacitados da 

COMPAGAS. Nessa parte inicial são também previstas a necessidade de grande número de 

avisos, para os quais se deve contar com o apoio do agente de Call Center. 

d) Ações de reparo das instalações de gás – uma vez realizado o controle da incidência, é 

realizado o reparo das avarias que ocasionam a incidência, sendo essa ação realizada pelos 

Técnicos de Operação e Manutenção com o apoio da equipe de manutenção complementar, ou 

ainda pelo acionamento de estruturas de serviço especializado realizado através da Gerência de 

Operações ou da Gerência de Engenharia. De um modo geral se procura realizar reparos 

definitivos, mas em casos específicos podem ser realizados reparos provisórios para reduzir o 

prazo de reparo, devendo, contudo, o mesmo ser removido no prazo mais curto possível. 

e) Ações de controle da área sob risco – através de detectores de gás a equipe de atendimento 

delimita a área sujeita a formação de misturas dentro do range de inflamabilidade do gás natural 

nos casos de vazamentos. Em casos de vazamentos subterrâneos, é mantida vigilância contínua 

sobre áreas imediatas onde possam ocorrer fugas de gás secundárias devido a migrações no 

subsolo. 

 

3.7.2 CAPACITAÇÃO E PRÁTICAS DOS PARTICIPANTES DO PLANO 

 

Existem práticas a serem consolidadas relativas à capacitação necessária para os diversos 

participantes do plano. Dentre essas práticas se destacam: 

a) Realização periódica de reciclagem dos agentes de recepção das chamadas, especialmente 

quanto a aptidão para comunicação com os emissores de aviso de incidências e a notificação 

para a equipe de atendimento; 
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b) Aplicação de um programa contínuo de capacitação para os Técnicos de Operação e 

Manutenção, procurando cumprir o desenvolvimento de competências adequado a atuação de 

controle de emergências e o reparo de avarias na rede de distribuição de gás; 

c) Aplicação periódica de capacitação dos agentes públicos, grupamentos de bombeiros em 

especial; 

d) Aplicação periódica de treinamentos de coordenação e comando de equipes em atendimento 

de emergências; 

e) Aplicação periódica de simulações de emergências do tipo 1 (ação somente por equipes da 

empresa) e do tipo 2 (necessitam de apoio de agentes de entidades externas, públicas e 

privadas). 
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3.8 PLANO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

 

O Plano de Manutenção da RDGN da COMPAGAS tem por objetivo a interpenetração de 

atividades de operação com as atividades de vigilância, inspeção e manutenção da RDGN, e 

também leva em conta o porte das instalações existentes até o momento. 

Estas atividades e funções abrangem a totalidade das tarefas técnicas, incluindo o reparo de 

avarias, o alinhamento de gás, a apuração do consumo e o atendimento a incidências de falta 

de suprimento de gás e cheiro de gás para todos os segmentos de usuários. 

A COMPAGAS se organizou de tal modo a ter equipes de funcionários e equipamentos próprios 

ou de empresas prestadoras de serviços, para cumprimento das funções técnicas de modo 

rotineiro. Também se organizou de modo a ter disponibilidade permanente de equipes para 

atendimento de todos os casos de incidências classificadas como urgências ou emergências a 

qualquer momento, durante 24 horas por dia, em todos os dias do ano. 

 

3.8.1 DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DA RDGN 

 

A RDGN inicia-se na Estação de Entrega da TBG EE-Araucária CIC, onde o gás natural é 

recebido com a pressão controlada em 35 kgf/cm2. Nesse ponto é realizada a odoração do gás 

através da injeção de odorante líquido por bomba pneumática, com regulagem por controle de 

tempo ou por controle de injeção proporcional ao volume de gás horário. A partir desse ponto, a 

rede se subdivide em Linhas Tronco (LT35) as quais transportam gás para diferentes regiões e 

também fazem o fornecimento para usuários em alta pressão. Através de Estações de Redução 

de Pressão (ERP), as LT35 alimentam as Linhas Tronco de 17 kgf/cm2 (LT17), bem como alguns 

ramais principais (RP7) e ramais de cliente de 7 kgf/cm2, e também diretamente ramais de 4 

kgf/cm2. Os ramais principais de 7 kgf/cm2 (RP7) têm a função de distribuir o gás dentro de áreas 

urbanizadas, além de alimentar diretamente as estações de medição de usuários do segmento 

automotivo (GNV) e as ERPs da malha de distribuição dos segmentos residencial e comercial, 

constituídas de ramais secundários (RS4) e Zonas de Bloqueio.  

As tubulações e os acessórios para pressões de 17 kgf/cm2 e superiores são instaladas em aço 

carbono, as redes de 7 kgf/cm² podem ser de aço carbono ou PEAD,  e as redes construídas 

para pressões de 4 kgf/cm2 são construídas em PEAD. As pressões de entrega para os clientes 

variam desde pontos de entrega em alta pressão (25 kgf/cm2) até pontos de baixa pressão como 

200 mmH20. Contudo, a condição normal é o fornecimento de gás para o segmento industrial em 

2,0 kgf/cm2, as alimentações para GNV em 7,0 kgf/cm2, as alimentações residenciais e comercias 

em 1,0 kgf/cm2, 750 mmH20 ou 220 mmH20, com instalação de EMRPs ou ERPs na entrada 
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dessas instalações. Essas condições bastante variadas implicam também em diferentes arranjos 

de estações para controle de pressão e medição de volumes de gás consumido, existindo 

estações de duplo tramo e estações simples. 

 

 

Figura 102: Esquema de distribuição de gás natural. 

 

O trajeto das tubulações que compõe a Rede de Distribuição também tem localizações bastante 

variadas, em função das possibilidades de construção definidas quando de sua instalação. 

Assim, existem tubulações em faixas de domínio de rodovias, em acostamento de rodovias, em 

avenidas e ruas, e também na área de calçadas, com grande convivência de faixa com outras 

infraestruturas, como saneamento (água e esgoto), escoamento pluvial, redes de fibra-ótica, 

telefonia, etc.  
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A Rede de Distribuição de Gás Natural compreende, ainda, Linha Tronco (LT35) dedicada à 

Usina Elétrica de Araucária (a partir da Estação de Entrega dedicada) e Linha Tronco (LT35) 

dedicada para suprimento de matéria prima. Nesses sistemas dedicados o gás não é odorado 

em função de necessidade dos usuários. 

 

3.8.2 ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇOS 

 

As equipes de operação são constituídas por Técnicos de Operação e Manutenção e são 

alocadas em regiões pelo conceito de área de custódia. Dentro desse conceito, uma dupla de 

técnicos é responsável pelo patrulhamento rotineiro, inspeção dos equipamentos e acessórios 

da rede, realização de serviços de manutenção mecânica, leitura de consumos e programação 

de serviços de manutenção complementar de uma determinada área. São constituídas por 

funcionários próprios da empresa e compõe a equipe de atendimento a emergências através de 

atuação em sobreaviso, sendo acionadas pelo Centro de Teleatendimento (Call Center), 

diretamente por grandes usuários ou pela programação de serviços quando em atendimento no 

horário comercial. A orientação de escavações no entorno das tubulações, bem como o 

acompanhamento de sua execução nos casos críticos, é feita diretamente por esses técnicos, 

mesmo em eventos programados para sábados, domingos e feriados.  

Os serviços de manutenção complementar – pintura de equipamentos, limpeza de caixas 

enterradas, limpeza de áreas do trajeto da rede, combate a erosões, proteção das tubulações 

nos casos das escavações e outros serviços dessa natureza, são executados por equipes de 

serviço de empresas terceirizadas, mediante contratos de natureza contínua. Os serviços 

especializados de recuperação e testes de válvulas de bloqueio, manutenção e calibração de 

medidores e outros equipamentos que exigem conhecimento especializado são realizados por 

empresas prestadores desses serviços mediante contratos específicos. 

O atendimento a incidências de falta de suprimento de gás e detecção de cheiro de gás nas 

redes internas das edificações comerciais e residenciais é realizado através de empresa 

especializada em prestação de serviços, a qual pode ser acionada pelo Centro de Tele 

atendimento ou pela programação de serviços, em qualquer período do dia, em todos os dias do 

ano. Esse atendimento é gratuito para o usuário. 

 

3.8.3 SISTEMA DE RECEPÇÃO DE AVISOS DE INCIDÊNCIAS 

 

A COMPAGAS tem disponibilizado para os usuários de gás e para o público em geral um Centro 

de Tele atendimento (Call Center) que atende através do número 0800 643 8383. Este centro 
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recebe, registra em protocolo e processa todas as chamadas, seja de caráter comercial, seja de 

caráter de demanda de serviços, de programação normal ou de atendimento de urgências ou 

emergências. Esse centro funciona 24 horas por dia em todos os dias do ano.  

As chamadas para solicitar serviços ou informações comerciais são encaminhadas para 

atendimento do pessoal do serviço de atendimento ao cliente.  

Os avisos de incidências de urgências ou emergências são objeto de acionamento imediato das 

equipes de atendimento da área de custódia de onde ocorreu a incidência. Em caso de 

dificuldade de comunicação com o técnico específico de determinada área, segue-se o contato 

com técnico de outra área, o qual efetuará então o atendimento. Incluem-se na classificação de 

urgências as chamadas solicitando autorização e orientação de escavações nas proximidades 

das tubulações da Rede de Distribuição de Gás. 

O registro das chamadas é conservado em sistema eletrônico e estas são controladas quanto 

ao processamento e atendimento. Mensalmente é realizado processamento estatístico de 

eventos e atendimentos realizados. 

 

3.8.4 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

Todas as comunicações são realizadas via telefone e e-mail. Os técnicos das equipes de 

urgência e emergência dispõe de telefone celular com números específicos, com recepção em 

toda a região onde está instalada a RDGN. Do mesmo modo, as equipes de atendimento 

retornam para o Centro de Teleatendimento a informação sobre o resultado do atendimento 

realizado, usando telefone celular. Todas os atendimentos são também registrados em relatórios 

diários de operação da área operacional específica. 

 

3.8.5 APURAÇÃO DO CONSUMO DE GÁS E CONTROLE DOS MEDIDORES 

 

Cada ponto de fornecimento de gás para os usuários da RDGN é medido através de utilização 

de medidores para a elaboração da fatura da energia consumida. O tipo de medidor utilizado 

depende do volume horário consumido pelo usuário, podendo ser do tipo de paredes deformáveis 

(diafragma), rotativo ou turbina. 

A medição de maiores volumes (acima de 1.000 m3/d) se completa com dispositivos eletrônicos 

de correção de volumes para a condição de referência determinada em contrato (corretores de 

volume ou eletrocorretores). Esses corretores de volume podem se comunicar com 
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computadores instalados na sede da empresa, através de linha de telefone fixo ou sistemas 

GPRS (sistema de telemetria). 

Todos os medidores atendem à legislação metrológica pertinente: medidores do tipo diafragma 

atendem ao regulamento aprovado pela Portaria n° 31/97 de 24/03/97, do INMETRO; medidores 

do tipo rotativo ou turbina atendem ao regulamento aprovado pela Portaria n°114/97 de 16/10/97, 

também do INMETRO. Essa legislação determina o período máximo em que esses medidores 

devem ser verificados em sistema de calibração, de modo a verificar que os volumes medidores 

estejam corretos. 

A Gestão de Operação e Manutenção determina a periodicidade de verificação adequada para 

cada tipo de medidor conforme o histórico apresentado nas verificações anteriores, sendo em 

média observada a seguinte periodicidade do plano de calibração: 

a) medidores do tipo turbina para grandes volumes (acima de 40.000 m3/d) – a cada 18 meses; 

b) medidores de tipo turbina para médios volumes (entre 1.000 e 40.000 m3/d) – a cada 36 

meses; 

c) medidores do tipo rotativo para usuários de GNV e industrial – a cada 48 meses; 

d) medidores do tipo rotativo para usuários do segmento industrial de pequeno porte, e usuários 

dos segmentos comercial e residencial – a cada 60 meses; 

e) medidores volumétricos do tipo diafragma (usuários residenciais) – a cada 10 anos.  

Os medidores são verificados em laboratórios com rastreabilidade metrológica de empresa 

especializada, contratada mediante licitação pública. Essa empresa também é responsável pela 

manutenção dos medidores que necessitem de intervenção antes de serem submetidos à 

calibração. 

A apuração de consumo se realizada em períodos conforme definido em política comercial da 

COMPAGAS para diferentes segmentos de mercado, podendo ser a cada 10 (dez) dias, a cada 

15 (quinze) dias ou a cada 30 (trinta) dias. 

 

3.8.6 ODORAÇÃO DO GÁS DISTRIBUÍDO 

 

A COMPAGAS utiliza estação de odoração por injeção do líquido odorante, através de bomba 

com acionamento pneumático pelo próprio Gás Natural. O procedimento de odoração ocorre na 

estação de recebimento, logo após a estação de entrega da empresa transportadora (City-Gate). 

O sistema de odoração pode ser ajustado por controle de tempo ou por ajuste proporcional ao 

volume de gás distribuído. Para garantir a continuidade operacional da injeção de odorante, a 
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estação de odoração dispõe de dispositivo de entrada de bomba reserva de forma automática, 

com controle de injeção por tempo (determinado número de “strokes” por minuto). 

O armazenamento de odorante é realizado em semi-bulk container (SBC), que é suprido por 

empresa fornecedora de odorante e não necessita de qualquer outra manipulação por parte da 

COMPAGAS, a não ser a transferência periódica do odorante, através de vasos comunicantes, 

para o Vaso Repositor de onde é succionado pela bomba de injeção. 

O controle da odoração é realizado através de inspeção diária na estação, realizada pelos 

técnicos de operação e manutenção. Está prevista a transmissão da informação do 

funcionamento da estação para o Centro de Controle, quando de sua instalação. 

O procedimento de odoração prevê a injeção de odorante em quantidade tal a ser mantida uma 

taxa de 10 a 14 mg de odorante por m3 de gás distribuído. Essa taxa, determinada de modo 

experimental, deverá assegurar que, em caso de eventual escapamento de gás, este seja 

facilmente identificado no ambiente quando em concentração a partir de 1/5 (um quinto) do Limite 

Inferior de Inflamabilidade (LII). Isso corresponde a uma concentração aproximada de 1% de gás 

no ambiente. 

O odorante utilizado pela COMPAGAS é uma mistura de tert-butil-mercaptana (30%p) e 

tetrahidrotiofeno (70%p). 

Mensalmente é programada a realização de medição do conteúdo de odorante no gás, utilizando 

aparelho manual de detecção, em diversos pontos da Rede de Distribuição para monitoramento 

da manutenção de teores adequados de odorante mesmo em locais de menores velocidades do 

gás na Rede de Distribuição. Os registros são arquivados para documentação do estado de 

odoração. 

 

3.8.7 PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

A prevenção de acidentes é realizada sob três dimensões: 

a) A segurança do pessoal de operação e manutenção; 

b) A segurança da Rede de Distribuição de Gás Natural; e 

c) A segurança com relação à comunidade em geral e aos usuários de gás. 

 

3.8.7.1 Segurança do pessoal de operação e manutenção 
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A COMPAGAS adota a Gestão Integrada de Saúde, Meio Ambiente e Segurança em todas as 

suas atividades, e assim está escrita e difundida a sua Política de SMS, que define os 

comprometimentos para as ações de prevenção de acidentes. As ações de prevenção de 

acidentes são baseadas em vários pontos, dentre os quais destacam-se: 

a) Capacitação contínua do pessoal próprio, buscando também o envolvimento de fornecedores 

e parceiros; 

b) Realização de análises de riscos quando de atividades de maior complexidade não rotineiras 

(trabalhos de escavação junto a outras infraestruturas de combustíveis, trabalhos com gás inerte, 

trabalhos em espaço confinado, etc.); 

c) Conformidade com a legislação de segurança do trabalho; 

d) Análise sistematizada de incidentes e acidentes de trabalho; e 

e) Comunicações internas e com colaboradores de empresas terceirizadas sobre prevenção de 

acidentes, bem como sobre incidentes ocorridos e noticiados que tenham relação com o trabalho 

realizado na empresa. 

 

3.8.7.2 Segurança da Rede de Distribuição de Gás 

 

A confiabilidade e a segurança da rede dependem da qualidade do projeto e de sua implantação, 

bem como das condições operacionais e de manutenção. 

Previamente à implantação de linhas tronco e ramais principais em novas áreas de distribuição, 

é realizada análise de riscos do empreendimento. Esse trabalho é feito através de empresa 

especializada, e os riscos de maior significância identificados são objeto de análise quantitativa 

de consequências. As recomendações advindas do estudo são incorporadas ao projeto. 

Para a implantação dos projetos são observadas as Especificações Técnicas da COMPAGAS, 

bem como as normas pertinentes como a NBR-12712, a ANSI 31.8 B, normas NBR sobre PEAD 

e as normas PETROBRAS usadas como referência. 

Algumas medidas de proteção adotadas no projeto e construção das redes de gás são, entre 

outras: 

a) Enterramento das tubulações em profundidade média de 1,20 m, quando de instalações em 

pistas de ruas, avenidas e faixas de domínio de rodovias; 

b) Profundidade mínima de 60 cm quando da construção de redes nas calçadas, normalmente 

redes de pequeno diâmetro – 63 mm – em Zonas de Bloqueio do segmento urbano; 
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c) Instalação de válvula de bloqueio intermediário (VBI), em distâncias de acordo com a classe 

de locação, em caixas enterradas; 

d) Proteção das tubulações no cruzamento de ruas, rodovias, ferrovias e nas travessias de rios, 

através do uso de tubos camisa ou envelopamento da tubulação com concreto (quando é 

possível a abertura de valas); 

e) Sinalização internamente à vala sobre a presença de rede de gás, através do uso de fitas 

plásticas de advertência e placas de concreto. Externamente ao trajeto da rede, faz-se uso de 

tachões em calçadas, placas de presença da rede, e pintura ou faixas elastoplásticas no piso de 

ruas e avenidas; 

f) Utilização de tubulações de aço revestidas com polietileno de tripla camada e instalação de 

sistema de proteção catódica por corrente impressa; 

g) Materiais especificados e inspecionados no fornecedor; 

h) Tubulações de PEAD testadas conforme prescritos nas normas NBR; 

i) Inspeção por ultrassom em todas as soldas das tubulações de aço carbono da Rede de 

Distribuição; e 

j) Preparação de documentação detalhada da instalação com desenhos “as-built” (como 

construído), atualizados, bem como a incorporação das informações da instalação ao Sistema 

de Informações Georreferenciado (GIS). 

As verificações das condições de operação e manutenção compreendem alguns pontos de maior 

importância tais como: 

 Controle da corrosão das tubulações de aço, inspeções semanais dos retificadores e 

inspeções quadrimestrais dos pontos de teste do sistema de proteção catódica; 

 Inspeção diária do sistema de odoração do gás a ser distribuído; 

 Inspeções rotineiras visuais dos equipamentos e do trajeto da rede (patrulhamento e 

vigilância); 

 Inspeções específicas periódicas programadas do estado dos equipamentos, tais como: 

estações de entrega (EMRPs e ERPs de clientes), estações intermediárias de redução 

de pressão (ERPs) e trechos aéreos da rede (travessias suportadas em pontes, treliça 

dedicada, etc.); 

 Programa de prevenção de danos por ação de terceiros; 

 Recepção e atendimento de avisos de escapamentos e cheiros de gás; 

 Conhecimento dos técnicos da localização das válvulas de bloqueio intermediário das 

linhas tronco e ramais, bem como das válvulas dos ramais de serviço dos usuários, para 

ação imediata de isolamento em casos de emergências; 

 Registro e avaliação de incidentes envolvendo a rede de gás. 
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3.8.7.3 Segurança com relação à comunidade e aos usuários 

 

A segurança de um sistema de distribuição e utilização de Gás Natural passa sempre pelo 

conhecimento das pessoas sobre os riscos a que estão submetidos e os meios de controle 

desses riscos. Assim, é de fundamental importância a divulgação das informações básicas de 

segurança do produto e o meio de comunicação rápida com a Companhia de Distribuição de Gás 

em caso de necessidade. 

Dessa forma, a COMPAGAS mantém um programa de comunicação com as comunidades do 

entorno da rede, promovendo reuniões públicas de informação, avisando-as de modo formal e 

específico sobre a construção quando de seu início, e também informando as pessoas do término 

das obras e início de operação da rede, e como comunicar eventuais dúvidas e incidentes para 

a ação da empresa. 

Através de manuais escritos especificamente para cada segmento, é realizada a disponibilização 

de informações para os clientes sobre as precauções que se deve tomar em relação ao uso do 

gás. Especificamente com relação aos clientes industriais, é realizada palestra sobre a 

segurança no manuseio do Gás Natural quando do início do fornecimento e posteriormente 

quando requerido pela área de segurança do usuário, especialmente por ocasião de eventos 

como as SIPAT. 

Também são disponibilizadas informações de segurança para os usuários residenciais, já 

consumidores ou potenciais, através de teatro para as crianças. 

 

3.8.8 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS 

 

3.8.8.1 Atividades de Operação e Manutenção 

 

Para assegurar alta confiabilidade e segurança, tanto para os usuários como para o pessoal da 

empresa, é necessário cumprir o programa de manutenção dos equipamentos e sistemas da 

Rede de Distribuição de Gás Natural. O cumprimento desse programa permite obter 

permanentemente o nível requerido de segurança no fornecimento de gás, minimizando a 

frequência de ocorrências de interrupção de fornecimento, bem como a duração desses 

incidentes, além de evitar situações de riscos para a comunidade em geral, usuária ou não do 

Gás Natural. 
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3.8.8.1.1 O Programa Geral de Manutenção 

 

As práticas de manutenção seguem diretrizes estabelecidas no programa de manutenção da 

rede, atendendo à política de SMS da empresa e aos preceitos de aplicação dos recursos 

necessários previstos em orçamento de custeio das atividades. 

As práticas realizadas passarão a compor o Manual de Manutenção no qual será apresentado, 

de forma detalhada, o Plano Mestre de Manutenção dos equipamentos e as frequências 

requeridas. Este documento é base para a capacitação dos técnicos de operação e manutenção 

nos serviços definidos. 

Para as atividades de manutenção da rede de gás, são praticadas ações de manutenção 

preventiva e ações de manutenção corretiva programada e ações corretivas de urgência ou 

emergência. 

Para o caso específico das ações de inspeção e manutenção de estações de entrega (EMRPs) 

nos clientes industriais, é seguida a seguinte prática: 

“As EMRP’s localizam-se dentro da área do consumidor em local definido entre a COMPAGAS 

e a empresa, sendo de propriedade da COMPAGAS. A partir da EMRP’s até os diversos pontos 

de utilização de gás natural configura-se a Rede de Distribuição Interna do Usuário de Gás 

Natural, com sua total responsabilidade sobre a mesma.  

O principal item de manutenção é a inspeção quinzenal realizada na estação por ocasião de 

cada leitura de consumo. Nessas ocasiões, além da aquisição das informações de consumo para 

o sistema de faturamento, é realizada a inspeção visual onde são observados os seguintes 

pontos: 

 Existência de vazamentos nas uniões e conexões (percepção pelo odor de gás); 

 Indicação da pressão de entrada e de saída da estação; 

 Adequado funcionamento do medidor e eletrocorretor; 

 Integridade dos elementos da estação e da área delimitada pelo alambrado de 

 Proteção; 

 Limpeza e acessibilidade a EMRP. 

 

Quando detectada alguma anomalia é feita a programação para a execução de manutenção 

corretiva pelos mesmos técnicos responsáveis pelo atendimento da área de custódia específica 

ou de empresa terceirizada no caso de necessidade de manutenção complementar. Na tabela a 

seguir estão os itens verificados nas EMRP’s. 
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Tabela 17: Itens verificados nas EMRP’s nas manutenções programadas. 

ITENS MANUTENÇÃO VERIFICAÇÃO 

Vazamento Corretiva Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³ 

Funcionamento do medidor 

e eletrocorretor 
Corretiva Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³ 

Corrosão nos elementos da 

estação 
Corretiva – programada Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³  

Integridade dos elementos 

da estação e da área 

delimitada 

Corretiva – programada  Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³  

Limpeza e acessibilidade a 

EMRP 
Corretiva – programada Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³  

Válvula de bloqueio 

automático por sobre 

pressão (shut off) armada 

Corretiva – ação 

imediata 
Quinzenal  

Nível de óleo (medidores 

tipo rotativo) 
Preventiva  Trimestral  

Lubrificação do medidor tipo 

turbina 
Preventiva  

Bimestral (estações até 4 

kgf/cm²)/Quadrimestral (estações 

acima de 4 kgf/cm²) 

Calibração do medidor Preventiva  

Plano de calibração no prazo 

médio de 36 meses, realizada em 

laboratório especializado * 

*As verificações periódicas em medidores de gás em uso são efetuadas, em intervalos não superiores a 5 

anos para medidores tipo rotativo ou turbina, conforme Portarias do INMETRO N° 114/1997”. 

¹ EMRP’s Industriais; ² EMRP’s Residenciais/Comerciais; ³EMGNV’s.  

 

A realização das atividades de Programação e Controle da Manutenção (PCM) dos 

equipamentos é realizada com auxílio de softwares específicos. Esse sistema está integrado 
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com o sistema de informações georreferenciadas, e permitirá a elaboração de dados estatísticos 

para a atualização e consolidação do Manual de Manutenção. O principal ponto de ganho com a 

aplicação desse do software de PCM será o registro e a identificação de todas as atividades de 

manutenção e assim permitindo o acompanhamento de desempenho de cada equipamento ou 

acessório da rede. 

 

3.8.8.1.2 Interrupção de fornecimento de gás 

 

As interrupções de fornecimento de gás ocorrem por razões distintas, sempre fundamentadas 

em procedimentos definidos para o procedimento de corte e o restabelecimento do fornecimento.  

As razões de interrupção de fornecimento podem ser de caráter voluntário e programado ou de 

caráter involuntário devido a acidentes com a rede de gás ou falha nas reguladoras das estações. 

 

 Interrupção voluntária do fornecimento de gás 

Isso ocorre em uma atividade programada quando não seja possível manter a normalidade do 

fornecimento. Para evitar frequência desse tipo de ocorrência, a empresa dota as estações de 

redução de pressão de tramo duplo, por exemplo, o que permite realizar a inspeção e 

manutenção dos elementos de cada tramo mantendo-se a normalidade do fornecimento de gás 

no ramal. Sempre que possível, também procura dotar a estrutura de rede de um arranjo tal que 

permite reduzir a possibilidade de interrupção em setores importantes (alta concentração 

comercial, por exemplo). Outro exemplo é a intervenção em carga utilizada sempre que as 

condições de segurança assim o permitam. 

Na ocorrência de uma interrupção de fornecimento para realização de serviços programados de 

manutenção de equipamentos, ou eventualmente realização de serviços para interligação de 

novos ramais de expansão de rede, se dá avisos aos usuários de gás com a anterioridade 

necessária indicando o período de interrupção do fornecimento. 

O procedimento em cada caso de interrupção de fornecimento prevê o fechamento das válvulas 

de bloqueio para isolamento do trecho em questão bem como fechamento das válvulas de corte 

de cada usuário. 

No retorno do trecho da rede à operação, se assegura que a rede está sempre com 100% de 

gás natural antes de se proceder ao realinhamento para cada usuário. O realinhamento é feito 

na presença do usuário ou de um representante, dando-se as recomendações apropriadas de 

manuseio de gás. Na ausência do usuário ou de um representante, a válvula de corte é mantida 

bloqueada e um aviso de como proceder para ter o realinhamento de gás (realizado pelo técnico 

da COMPAGAS) é realizado. 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 132 de 549 

Os casos que envolvem despressurização de quantidades significativas de gás para o ambiente 

são reportados antecipadamente aos órgãos públicos ambientais e de segurança. 

 

 Interrupção involuntária de fornecimento de gás 

Isso ocorre em casos de incidentes ou acidentes envolvendo a rede de distribuição de gás. São 

realizados os mesmos procedimentos do corte voluntário e no caso do incidente representar 

liberações de gás ou falha de fornecimento de grande intensidade é acionado o Plano de 

Emergência. 

O procedimento de realinhamento é realizado de maneira semelhante a interrupção programada. 

 

 Procedimentos de isolamento de área afetada e a interrupção de fornecimento de gás 

As atividades envolvendo as operações de bloqueio programado de trechos da rede são 

realizados por técnicos de operação e manutenção da empresa, com apoio da equipe de 

manutenção complementar sempre que necessário. A segurança do trabalho também é 

programada para acompanhar os trabalhos, dispondo-se de equipamentos de proteção coletivos 

e individuais. 

Sempre que a operação de isolamento de uma área para trabalho representa uma maior 

extensão de rede e, portanto, causam efeitos em maior número de usuários de gás, ou liberação 

significativa de gás para o ambiente, são elaborados procedimentos específicos para a ocasião, 

sendo designado um coordenador da operação. A liberação de gás é realizada em local 

apropriado utilizando-se meio seguro e, sempre que possível, um usuário é contatado e realiza 

consumo do gás da rede até que o gás remanescente seja mínimo, reduzindo-se 

significativamente a liberação de gás para o ambiente.  

 

3.8.9 INVESTIGAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS NA RDGN 

 

A investigação de vazamentos de gás é realizada para assegurar a máxima eficácia do sistema 

de distribuição de gás (gás que vaza é gás não faturado), bem como a segurança das pessoas 

e das propriedades ao longo do trajeto da rede. 

A COMPAGAS tem construído suas Linhas Tronco e Ramais Principais utilizando tubos de aço 

carbono API 5L Grau B, com revestimento de polietileno extrudado de tripla camada e sistema 

de proteção catódica, com juntas soldadas com inspeção 100% pelo método ultrassom e todos 

os sistemas são testados hidrostaticamente. Os ramais secundários de média pressão (até 7 

kgf/cm2) são construídos com tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) PE-80 e PE-100, 
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com juntas soldadas por eletrofusão e todo o sistema é testado pneumaticamente. As primeiras 

tubulações foram implantadas no ano de 1998 e a rede vem sendo expandida regularmente 

tratando-se, portanto, de uma rede de distribuição nova. Não é esperado ocorrências no médio 

prazo ao longo das tubulações. Contudo, os pontos onde estão conectados equipamentos e 

acessórios da rede utilizando flanges são sujeitos a escapamentos de gás pelo trabalho das 

tubulações, especialmente aquelas instaladas na pista de ruas e avenidas. 

As atividades de investigação de vazamentos consistem em identificar pontos de fugas de gás e 

selecionar aquelas que requerem reparação urgente, e também determinar uma estratégia para 

tratar as outras fugas identificadas.  

Os critérios de classificação dos vazamentos adotados pela COMPAGAS, de acordo com os 

critérios prescritos no Anexo M do código ANSI 31.8 B e com base na avaliação de localização 

ou da magnitude do vazamento, ou de ambos os critérios, permitindo o estabelecimento de 

prioridades de reparos, são os seguintes: 

a) Vazamento de grau 1 – quando o vazamento representa um perigo existente ou provável para 

as pessoas ou propriedades e requer reparo imediato ou ação contínua até que as condições 

não representem mais perigo; 

b) Vazamento de grau 2 – quando o vazamento é reconhecido como não representando perigo 

no momento de sua detecção, mas requer programação de reparo por poder tornar-se perigoso 

no futuro; e 

c) Vazamento de grau 3 – quando o vazamento é reconhecido como não representando perigo 

no momento de sua detecção e é possível considerar que permaneça nessa situação nos 

próximos meses. 

Obs. Um vazamento poderá ser reavaliado mantendo-se, contudo, os mesmos critérios utilizados 

para a sua classificação inicial. 

Rotineiramente é realizado o procedimento de patrulhamento e vigilância da rede e dentre as 

tarefas dessas atividades, faz parte a observação da presença de sinais que indiquem eventuais 

fugas de gás, como por exemplo presença de odor de gás próximo aos acessórios, 

especialmente ERPs, EMRPs e Válvulas de Bloqueio instaladas em caixas enterradas. Também 

faz parte dessa rotina a observação visual das condições da vegetação, em locais onde ela já 

está bem estabelecida, onde eventuais anormalidades apresentadas na vegetação deverão ser 

cuidadas e uma inspeção com detectores de presença de gás deverá ser providenciada. 

Periodicamente é prevista a realização de inspeção detalhada para a identificação de 

vazamentos de grau 3, situação onde ainda não se observa a presença de cheiro de gás. Estas 

inspeções exigem analisadores bastante sensíveis (detecção de 10 a 1000 ppm de metano) e 

devem ser realizadas por empresas especializadas, as quais percorrem toda a rede, ou uma 

região bem definida, com veículos adaptados a essa pesquisa ou manualmente, conforme a 
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possibilidade de acesso aos locais do trajeto da rede. Essa pesquisa indica os pontos onde testes 

específicos de vazamento serão executados e os reparos providenciados. 

A verificação da presença de vazamentos também faz parte da inspeção rotineira (visual) e da 

inspeção específica das estações de entrega de gás em todos os segmentos de mercado, bem 

como das estações de regulagem intermediárias. 

 

3.8.10 PREVENÇÃO DE CORROSÃO NAS TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS DA RDGN 

 

A prevenção da corrosão nas tubulações de aço carbono da rede de distribuição é uma ação 

permanente que se inicia no momento da especificação do tipo de tubo a ser utilizado. Além de 

se utilizar tubos com revestimento que isola o tubo do ataque corrosivo do solo (proteção 

passiva), se emprega o sistema de proteção catódica ativa através da injeção de corrente 

impressa na tubulação. 

Antes de se proceder ao lançamento dos tubos nas valas de enterramento, é realizada inspeção 

para análise de eventuais falhas de revestimento, especialmente nos pontos onde ocorreram 

soldas e o revestimento foi recomposto manualmente. Também ao longo da vida útil da tubulação 

inspeções com técnicas adequadas (método DCVG - Direct. Current Voltage Gradient ou método 

CIS -Close Interval Survey) são realizadas para avaliar o estado do revestimento, especialmente 

com tubulações já implantadas há mais de 10 (dez) anos. 

Os retificadores de corrente são verificados semanalmente quanto a sua operação e 

mensalmente são realizadas medições de tensão e corrente de saída. Regularmente (a cada 3 

ou 4 meses) é realizada uma série de medições do potencial tubo-solo, para acompanhamento 

da performance do sistema de proteção catódica. Essas medições são realizadas em Pontos de 

Teste (PTe) que instalados ao longo de toda a rede em aço carbonos. O potencial tubo-solo 

mínimo permitido é de - 0,85 volts. Nas regiões onde existem redes de aço da COMPAGAS ainda 

não existem instalações de meios de transporte eletrificados. Esse fato dispensa a utilização de 

dispositivos de drenagem de corrente. 

O gás natural distribuído pela COMPAGAS é seco, possuindo teores extremamente baixos de 

compostos de enxofre, mesmo com a adição de produto químico a base de enxofre para conferir 

odor. Também a especificação do gás natural a ser comercializado no Brasil limita a presença 

de Dióxido de Carbono a percentuais relativamente baixos. Essas características do gás natural 

conduzem a que não se espera a presença de corrosão interna nas tubulações de aço. 
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3.8.11 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DANOS NAS TUBULAÇÕES PELA AÇÃO DE 

TERCEIROS 

 

Trata-se de atividade essencial desenvolvida pela empresa uma vez que o trajeto das redes de 

gás convivem em todo local com outras infraestruturas, em cruzamentos e em paralelo, em 

profundidades de enterramento bastante variadas. 

Dentro desse programa é fundamental o estabelecimento de relações de conhecimento com a 

área operativa das empresas, e de suas contratadas, que trabalham com saneamento, 

eletricidade, sistemas de comunicações e órgãos que realizam obras para as prefeituras. 

Dedicação especial é dedicada a dar conhecimento do procedimento de requisição de 

informações da presença da rede de gás, antecipadamente ao projeto e execução de 

escavações no seu entorno para todas os encarregados e fiscais de obras dessas empresas e 

órgãos públicos. 

Equipes da COMPAGAS estão capacitadas dar toda a orientação necessária para evitar o 

atingimento da tubulação no trabalho de terceiros, especialmente evitando a ocorrência de 

incidentes por menos graves que sejam. O sistema de informações georreferenciados, bem 

como desenhos atualizados de as built, é utilizado para análise de interferências e proposições 

de solução nas demandas apresentadas rotineiramente. 

 

3.8.12 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

 

A capacitação em termos de conhecimento e desenvolvimento de habilidades é essencial para 

os colaboradores da empresa que atuam na Operação e Manutenção da rede de distribuição de 

gás. Todo o pessoal operativo próprio possui nível técnico e participam regularmente de cursos 

e atividades de desenvolvimento, internos e externos, especialmente em aperfeiçoamento de 

habilidades de atuação em equipamentos, prevenção de acidentes e segurança operacional. 
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3.9 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A gestão de resíduos se enquadra nas atividades de saneamento básico, por existir a conexão 

entre este, a saúde e o meio ambiente.  A implantação da Gestão de Resíduos interfere no dia-

a-dia de todos os agentes que atuam na obra, trazendo uma maior proteção aos trabalhadores, 

a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, o gerenciamento de 

resíduos deve constituir um conjunto de procedimentos de gestão com os princípios básicos, em 

ordem de prioridade: 

 não geração de resíduos; 

 minimização da produção dos resíduos inevitáveis; 

 garantia de um encaminhamento seguro, de forma eficiente aos resíduos produzidos. 

 

Dentro do manejo de resíduos primeiramente serão identificados todos os resíduos gerados pela 

obra, sua unidade geradora, classificação, as alternativas de acondicionamento temporário, 

manejo e destinação final adequada. A Figura 103 demonstra o diagrama simplificado das etapas 

de manejo de resíduos. 
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Figura 103: Fluxograma etapas gestão dos Resíduos Sólidos. 

 

3.9.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Resíduos 
Gerados pela 

obra

Coleta dos Resíduos

Armazenamento 
Prévio 

Determinação da 
Classe dos Resíduos 

Armazenamento por 
Classe de Resíduos

Destinação Final
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De acordo com a Resolução CONAMA N° 307/2002, os resíduos da construção civil são 

classificados conforme descrito a seguir: 

 

 Resíduos Classe A: São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, 

demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação 

e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) 

produzidas nos canteiros de obras; 

 Resíduos Classe B: São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso; 

 Resíduos Classe C: São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação; 

 Resíduos Classe D: São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

 

3.9.2 ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS 

 

O armazenamento temporário dos resíduos deverá ser efetuado em locais e recipientes 

apropriados, protegidos contra vazamentos e intempéries, e adequadamente identificados, 

atendendo às normas vigentes, como a NBR 11174:1990 e a NBR 12235:1992. 

 

3.9.3 DESTINAÇÃO FINAL 

 

Quanto à destinação final, podem ser preliminarmente definidas as seguintes diretrizes: 

 todos os resíduos enquadrados nas Classes A e B deverão ser reutilizados ou reciclados 

ou armazenados para usos futuros 
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 os resíduos perigosos de Classe D serão destinados a processadores ou destinadores 

finais (aterro, coprocessamento em fornos de cimento ou incineração) em conformidade 

com normas específicas; 

 os resíduos domésticos orgânicos serão recolhidos pela coleta municipal e 

encaminhados para aterro sanitário; 

 resíduos sólidos de saúde devem ser encaminhados para incineração ou desinfecção 

em empresas especializadas e licenciadas; 

 

A seguir são apresentadas as destinações específicas para os principais resíduos gerados nas 

obras de construção civil.  

 

 Terra de Remoção (Classe A)  

 

A terra de remoção será, na medida do possível utilizada na própria obra. Além disso, poderá 

ser reutilizada em aterros e terraplenagem em obras que necessitem de material para tal fim, ou 

em aterros de inertes devidamente licenciados.  

 

 Tijolos, produtos cerâmicos ou produtos de cimento (Classe A)  

 

A destinação dos restos de tijolos, produtos cerâmicos ou de cimento (pré-moldados) atenderá 

aos seguintes requisitos:  

o deverão ser encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

o a lavagem de calhas de caminhão betoneira serão feitos na própria cava. 

 

 Madeiras (Classe B)  

 

O aproveitamento de madeira residuais das obras, poderá ser destinado às empresas e 

entidades que utilizem a madeira como combustível ou matéria-prima na região. Estes resíduos 

devem ser estocados de forma organizada em baias para destinação das mesmas (Figura 104). 
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Figura 104: Modelo de baia para destinação de madeiras. 

 

 Metais (Classe B)  

 

Os restos de metal e ferragens serão aproveitados a partir da coleta seletiva em recipientes 

específicos, tendo que atender aos seguintes requisitos:  

o poderão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização 

ou reciclagem futura;  

o como destino final, poderão ser entregues a empresas de reciclagem de 

materiais metálicos, Cooperativas e Associações de catadores ou depósitos de 

ferro-velho.  

 

 Embalagens, papel, papelão e plástico (Classe B)  

 

Para as embalagens, papel, papelão e plástico, serão previstos recipientes específicos para 

coleta seletiva, que serão, posteriormente, reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura. Como destino final, poderão ser entregues:  

o a empresas de reciclagem de materiais de embalagens, papéis, etc.;  

o a Cooperativas e Associações de Catadores.  

 

 Óleos, tintas, vernizes e produtos químicos em geral (Classe D)  
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O armazenamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, deve assegurar em 

todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem, desta forma 

serão separados e transportados para os seguintes destinos:  

o Latas de tintas e vernizes serão devolvidas ao fabricante para destino adequado;  

o Latas de tintas base água, como látex PVA e látex acrílico, serão destinadas 

para reciclagem de metais.  

 

 Lixo orgânico comum  

 

O lixo orgânico comum (resíduos produzidos durante as refeições) deverá ser acondicionado em 

sacos plásticos. 

Esses sacos serão dispostos em locais previstos e no horário estabelecido pela empresa 

concessionária de limpeza pública local.  

 

 Resíduos sanitários  

 

Os resíduos provenientes de banheiros químicos deverão ser transportados e encaminhados 

para locais específicos, como Estações de Tratamento de Efluentes, devidamente licenciadas.  

 

 Resíduos químicos  

 

Os resíduos químicos líquidos, quando aplicável, serão armazenados em tambores, em locais 

ventilados, cobertos e devidamente trancados.  
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Figura 105: Modelo de separação de resíduos adotado em canteiro de obras. 
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4 COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO 

 

4.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

4.1.1 ASPECTOS GERAIS 

 

O processo de Licenciamento Ambiental é um importante instrumento instituído pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 

n° 99.274 de 6 de junho de 1990, a qual fixa critérios gerais a serem adotados no licenciamento 

de atividades utilizadoras de recursos ambientais e potencialmente poluidoras. A competência 

para estabelecer normas e critérios para o licenciamento das atividades é atribuído, por meio 

das legislações supracitadas, ao CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Com o objetivo de revisar os critérios utilizados no licenciamento ambiental, a Resolução 

CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 define o licenciamento, os níveis de competência 

de cada Unidade da Federação e os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. A 

competência para licenciar é atribuída aos diferentes entes federativos em razão da localização 

do empreendimento, da abrangência dos impactos diretos ou do tipo de empreendimento.  

A Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei nº 6.938/1981, define 

mais precisamente os limites da competência de cada ente federativo nos processos 

administrativos de licenciamento ambiental. A partir do exposto nos Arts. 7º, 8º e 9°, os 

empreendimentos inseridos em limite municipal poderão ser licenciados pelo próprio Município, 

observadas as atribuições dos demais entes federativos e quando possuir competência para tal.  

Da mesma forma, a Resolução CONAMA nº 237/97 dispõe em seu artigo 6º que o órgão 

ambiental municipal é competente para atuar em empreendimentos de abrangência municipal.  

Como parte integrante do processo de licenciamento ambiental, os estudos ambientais 

encontram base na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, a qual estabelece as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental.  

No Estado do Paraná o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA, por meio da Resolução 

nº 065 de 01 de julho de 2008, estabelece requisitos, conceitos, critérios, diretrizes e 

procedimentos administrativos referentes ao licenciamento ambiental. Na Resolução CEMA nº 

088 de 27 de agosto de 2013 são estabelecidos os critérios para o licenciamento municipal de 

atividades.  
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4.1.1.1 Licenciamento das Redes de Distribuição de Gás Natural 

 

A necessidade do licenciamento do empreendimento em estudo é definida inicialmente pela 

resolução CONAMA n° 237/97, a qual cita a atividade de “transporte por duto” como sujeita ao 

licenciamento ambiental. Considera-se também o fato de ser atividade utilizadora de recursos 

ambientais, passível de causar degradações, dependendo assim de prévio licenciamento do 

órgão ambiental competente, conforme preconizado na referida resolução, em seu artigo 2º.  

A nível estadual, a Resolução CEMA nº 65/2008 determina em seu art. 58º a necessidade de 

EIA/RIMA e Análise de Risco para a instalação de gasodutos. 

Para o empreendimento em questão, inserido totalmente nos limites do Município de Curitiba, a 

análise do processo é incumbida à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, a qual 

apresenta tal competência atribuída conforme Decreto N° 1819 de 29 de março de 2011 em seu 

Art. 1:  

 

Art. 1° A localização, construção, instalação, ampliação, modificação, 

desativação, reativação e operação de empreendimentos e atividades, 

públicas ou privadas instaladas ou a se instalar no Município de 

Curitiba, utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras e capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio Licenciamento Ambiental, 

a ser realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, 

sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

 

O referido decreto estabelece como sujeitas ao Licenciamento Completo, com emissão de 

Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação: 

 

Art. 5° I - obras, empreendimentos e atividades cujo licenciamento 

ambiental esteja condicionado, mediante regulamentação específica, a 

análise de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório Ambiental 

Prévio (RAP) ou Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV); II - 

obras, empreendimentos e atividades definidas no Anexo I, parte 

integrante deste decreto; III - as obras, atividades ou empreendimentos, 

que na sua instalação ou operação, em função do seu porte, 

características específicas das atividades ou do local onde estas serão 

desenvolvidas, possam causar significativo impacto ambiental, mesmo 

que não estejam contempladas nas alíneas "a" e "b" deste artigo. 
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O empreendimento em questão está relacionado no Anexo I citado no artigo acima, sendo 

enquadrado no código “352040200 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas”. 

 

4.1.1.2 Demais Autorizações e Licenças 

 

As obras de construção, reforma e ampliação devem contar, além das devidas licenças 

ambientais, com as autorizações emitidas pelo município. O “Código de Obras” do município de 

Curitiba, estabelecido pela Lei Nº 11.095 de 21 de julho de 2004, dispõe da obrigatoriedade do 

Alvará de Licença expedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba para obras de implantação, 

ampliação e reforma de redes de gás canalizado (Art. 1°, inciso VI).   

 

4.1.1.3 Audiência Pública 

 

As Resoluções CONAMA nº 001/86 (Art. 11, § 2º), e Resolução nº 237/97 (art. 3º e art. 10º, inc. 

V) preveem para o licenciamento de atividades consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras, que necessitem da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental, a realização de audiências públicas. As audiências públicas 

serão realizadas junto à comunidade para prestar informações sobre o projeto, os impactos 

ambientais e as medidas mitigadoras e recolher as críticas e sugestões a respeito. 

As audiências públicas em processos de licenciamento ambiental estão disciplinadas pela 

Resolução CONAMA Nº 9, de 3 de dezembro de 1987. 
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4.2 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

4.2.1 PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

A Lei Orgânica de Curitiba define como um dos objetivos fundamentais do Município a “defesa e 

a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente e a preservação dos 

valores históricos e culturais municipais, objetivando a construção de uma cidade econômica, 

social e ambientalmente sustentável” (Art. 4° inciso IX). Prevê também como competência do 

Município “promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do uso e ocupação 

do solo e o respeito às exigências ambientais” podendo revogar ou cassar a autorização ou 

licença de atividades que se mostrarem danosas ao meio ambiente. (Art. 11º inciso VII).  

Compete também ao Município “promover a proteção ao meio ambiente e o controle da poluição 

ambiental” (Art. 11° inciso XII); proteger os documentos, os monumentos, as obras e outros bens 

de valor histórico, artístico e cultural, as paisagens naturais notáveis, sítios geológicos e 

arqueológicos” (Art. 13° inciso III). 

A Lei Orgânica dispõe em seu Art. 190 que o Município poderá exigir a “realização de estudo 

prévio de impacto ambiental e avaliação para construção, instalação, reforma, recuperação, 

ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de degradação do 

meio ambiente”. 

A proteção, conservação e recuperação do meio ambiente é prevista também pela Lei nº 7833 

de 19 de dezembro de 1991 que dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do Município de 

Curitiba. A referida lei tem como objetivo “manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, 

considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual 

dispõe-se ao poder público o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo”. 

Dispõe em seu Art. 7° o controle da Secretaria Municipal do Ambiente sob as atividades 

industriais, comerciais, de prestação de serviço e outras fontes de qualquer natureza que 

produzam ou possam produzir alteração adversa às características do meio ambiente, prevendo 

a necessidade de licenças para funcionamento das mesmas. 

 

4.2.2 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

A observação das legislações de ocupação do solo anteriormente à definição do local para 

instalação de empreendimentos evita transtornos para o licenciamento das obras e possíveis 
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prejuízos. O atendimento às restrições garante a proteção dos direitos da comunidade e a 

conservação de áreas ambientalmente sensíveis ou de valor histórico.  

Com isso torna-se necessária a análise das legislações que compõem o Plano Diretor de 

Curitiba, visando verificar possíveis restrições à instalação do empreendimento.  

O Plano Diretor do município de Curitiba estabelece princípios, diretrizes e objetivos para a 

política de desenvolvimento urbano; a política urbana ambiental; política social e econômica e 

para a gestão democrática da cidade e “visa propiciar melhores condições para o 

desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável de Curitiba com a Região Metropolitana, 

sendo o instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, 

determinante para todos os agentes, públicos e privados” (CURITIBA, 2015). 

Como parte integrante do Plano Diretor de Curitiba cabe citar a legislação municipal que trata do 

planejamento urbano; a legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo; os Planos Setoriais; 

Planos Regionais; Planos Estratégicos e demais planos, programas e projetos que venham a ser 

desenvolvidos para o município. 

 

4.2.3 PLANOS SETORIAIS 

 

Previsto no Plano Diretor do município, os Planos Setoriais “são entendidos como atos 

administrativos que trazem os projetos e ações a serem implementadas pelo Poder Público 

Municipal, considerando os princípios, diretrizes e objetivos previstos no Plano Diretor” 

(CURITIBA, 2015). 

Diversos estudos foram realizados no município com objetivo de elaborar os Planos Setoriais, os 

quais são citados abaixo:  

 

a) Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado; 

b) Plano Setorial de Habitação e Regularização Fundiária; 

c) Plano Setorial de Desenvolvimento Econômico; 

d) Plano Setorial de Desenvolvimento Social; 

e) Plano Setorial de Defesa Social e de Defesa Civil; 

f) Plano Setorial de Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade; 

g) Plano Setorial de Saneamento Básico. 

 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 148 de 549 

Com estes estudos foi possível elaborar um diagnóstico da situação do município em cada área 

estudada e a proposição de diretrizes e recomendações para o planejamento de ações efetivas.  

 

4.2.4 PLANOS REGIONAIS 

 

Integrante também do Plano Diretor, os Planos Regionais “são planos de ação desenvolvidos 

em cada uma das Administrações Regionais da cidade, conforme suas necessidades e 

peculiaridades, considerando os princípios e diretrizes previstos no Plano Diretor, nos Planos 

Setoriais e demais planos” (CURITIBA, 2015). Atualmente os Planos Regionais do Bairro Novo, 

Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Santa Felicidade, Pinheirinho e Portão concluíram a 

fase 1 (um) em alguns setores, a qual corresponde a caracterização, diretrizes, e diálogos 

participativos. Após a finalização desta fase são realizados ajustes técnicos e definição de 

prioridades e ações de curto, médio e longo prazo (fase 2) e a gestão do Plano, reforçando a 

gestão democrática da cidade (fase 3).  

 

4.2.5 PLANOS ESTRATÉGICOS 

 

As ações e projetos específicos são contemplados nos Planos Estratégicos, os quais apresentam 

“temas determinados dentro de uma área de atuação, mas que abrangem a totalidade do 

território, sendo previstos nos Planos Setoriais, no Plano Diretor ou nas legislações federal, 

estadual ou municipal” (CURITIBA, 2015). 

Os Planos Estratégicos já elaborados no município são o Plano Cicloviário, Plano de 

Pedestrianização e Calçadas e o Plano de Iluminação Pública.  

 

4.2.6 MACROZONEAMENTO 

 

O Plano Diretor também prevê o Macrozoneamento do município, estabelecendo áreas 

diferenciadas de adensamento, uso e ocupação do solo com base nas diretrizes de crescimento, 

de mobilidade urbana, e das características ambientais e locacionais. As macrozonas foram 

assim divididas, conforme Art. 20, incisos I a VIII:  

I - eixos estruturantes: principais eixos de crescimento da cidade, 

caracterizados como áreas de expansão do centro tradicional e 

como corredores de ocupação mista de alta densidade, tendo 

como suporte os sistemas de circulação e de transporte; 
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II - eixos de adensamento: eixos de crescimento 

complementares da estruturação urbana, de ocupação mista e 

de média densidade; 

III - áreas com predominância residencial de média densidade: 

caracterizadas como suporte aos eixos estruturais e que se 

beneficiam do sistema de transporte de alta capacidade, onde 

deve se promover, prioritariamente, a ocupação com habitação 

coletiva e comércios e serviços de atendimento de bairro, devido 

à infraestrutura implantada; 

IV - áreas com predominância residencial de baixa densidade: 

onde deve se promover, prioritariamente, a ocupação 

residencial, de acordo com o suporte natural e infraestrutura 

implantada; 

V - áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade: 

onde deve se promover ocupação mista, residencial, comercial 

e de serviços, de alta, média e baixa densidade, de acordo com 

o suporte natural e infraestrutura implantada; 

VI - áreas com destinação específica: aquelas cuja ordenação 

de uso e ocupação do solo se caracteriza pela existência ou 

previsão de instalações destinadas a grandes usos 

institucionais, industriais, comerciais e de serviços, que por seu 

porte ou natureza exijam confinamento em áreas próprias; 

VII - áreas de ocupação controlada: compartimentos com grande 

presença de maciços florestais ou com características 

ambientais relevantes, onde se deve intensificar a ocupação das 

áreas livres de cobertura florestal, com o objetivo de buscar o 

equilíbrio entre a ocupação e a preservação ambiental, 

respeitada a densidade da macrozona; 

VIII - áreas de proteção ambiental: compreendem, nas porções 

inseridas no município e sem prejuízo a outras áreas criadas por 

lei, a Área de Proteção Ambiental Estadual do Passaúna, com o 

objetivo de proteger e conservar a qualidade ambiental e os 

ecossistemas existentes, em especial a qualidade e quantidade 

de água para fins de abastecimento público, e a Área de 

Proteção Ambiental do Iguaçu, que tem por objetivo garantir a 

preservação, conservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental da bacia do Rio Iguaçu. 
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A delimitação das compartimentações das macrozonas é especificada pela Lei de Zoneamento 

e Uso e Ocupação do Solo, a qual será descrita no próximo item.  
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4.3 ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

A divisão do território do Município de Curitiba é definida por meio da Lei n° 9800 de 03 de janeiro 

de 2000, a qual estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo com o objetivo de 

orientar e ordenar o crescimento da cidade. 

O Município de Curitiba, conforme mapa integrante da Lei de Zoneamento, é dividido nas 

seguintes zonas e setores de uso: 

- Zona Central - ZC; 

- Zonas Residenciais - ZR; 

- Zonas de Serviços - ZS; 

- Zonas de Transição - ZT; 

- Zonas Industriais - ZI; 

- Zonas de Uso Misto - ZUM; 

- Zonas Especiais - ZE; 

- Zona de Contenção - Z-CON; 

- Áreas de Proteção Ambiental - APA; 

- Setores Especiais - SE. 

Dos zoneamentos citados, cabe salientar que são objeto de regulamentação específica as Áreas 

de Proteção Ambiental; o Setor Especial de Áreas Verdes (Decreto nº 194 de 03 de abril de 

2000); o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental (Lei nº 9805 de 03 de 

Janeiro de 2000) e o Setor Especial Histórico (Decreto nº 185 de 03 de abril de 2000) (CURITIBA, 

2000). 

 

Cabe citar que a atividade de distribuição de gás não encontra obstáculos para instalação no 

município considerando o seu zoneamento, devendo ser observado, porém aspectos restritivos 

quanto à emissão de ruídos, supressão de vegetação e impactos ambientais, os quais 

apresentam especificidades de acordo com as zonas e setores.  
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4.4 DISPOSIÇÕES GERAIS A CERCA DAS OBRAS 

 

As diretrizes relacionadas às obras no município podem ser encontradas na Lei nº 11.095 de 21 

de julho de 2004, conhecida como “Código de Obras”, que "dispõe sobre as normas que regulam 

a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e 

conservação de obras no município, e dá outras providências”. Esta lei visa, dentre outros 

objetivos, minimizar o impacto ambiental, a interferência no cotidiano da população e o impacto 

nos bens públicos, históricos e arqueológicos. 

A referida lei conta com diretrizes específicas para obras realizadas em logradouros públicos, 

sendo estas as obras “que exijam a alteração de calçamento e meio-fio ou escavações no leito 

de vias públicas”. Estas diretrizes são especificadas a seguir. 

 

4.4.1 OBRAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 

Visando à segurança dos transeuntes, deverão ser instaladas placas de sinalização convenientemente 

dispostas, contendo comunicação visual alertando quanto às obras e a segurança. Para garantir a 

visualização da obra, deverão ser instaladas luzes vermelhas. 

Durante a execução das obras, os logradouros públicos deverão ser mantidos permanentemente limpos 

e organizados; os materiais de abertura de valas, ou de construção deverão ser mantidos em recipientes 

estanques evitando seu espalhamento nas vias. Todo o material remanescente das obras ou serviços 

deverá ser removido após a conclusão das atividades; o local deve ser mantido limpo, com varrição ou 

lavação imediatamente após a conclusão das atividades. 

Ressalta-se que em caso de danos aos imóveis, a empresa responsável deverá assumir a 

responsabilidade.  

Em caso de obras realizadas junto a imóveis cadastrados como de Valor Cultural ou em Sítios Históricos 

deverá ser apresentado laudo técnico quanto à garantia da integridade e estabilidade.  

Por fim, “recomenda-se para a execução das obras em logradouros públicos preferencialmente 

o uso de "Método Não Destrutivo", o qual consiste em uma rede subterrânea através da qual se 

travessam dutos ou cabos, sem a necessidade de abrir valas” (Art. 82 § 2º).  

 

4.4.2 OUTRAS RECOMENDAÇÕES 
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Visando à proteção da obra e segurança do público, no Art. 73 é previsto que “todas as obras de 

construção, de reforma ou de demolição deverão ser vedadas por tapume, tela, grade ou outro 

elemento”.  

Na execução das obras deve-se verificar a existência ou não de tubulações e demais instalações 

sob o passeio do logradouro que possam vir a ser comprometidas pelos trabalhos executados 

(Art. 74, §3º).   

No local da obra e até a sua conclusão, deverá ser instalada placa indicando, obrigatoriamente 

(Art. 109): 

 

I - o nome do autor do projeto, seu título profissional e o número 

de sua carteira expedida pelo CREA; II - o nome do Responsável 

Técnico pela execução dos serviços, seu título profissional e o 

número de sua carteira expedida pelo CREA, ou seu respectivo 

visto; III - o nome da empresa, encarregada da execução da 

obra, com o número de seu registro no CREA; IV - os respectivos 

endereços, inclusive o da obra; V - o número do Alvará de 

Construção; 

 

Quanto à proteção dos recursos ambientais, “quando executadas escavações e movimentos de 

terra deverá ser previsto o uso de dispositivos para conter o arrastamento de terras e resíduos, 

com o objetivo de evitar que estes sejam carreados para galerias de águas pluviais, córregos, 

rios e lagos, causando assoreamento e prejuízos ambientais aos mesmos” (Art. 74, §1º).  

No local da obra deverão ser mantidos o alvará, o projeto aprovado e as ART`s para efeitos de 

fiscalização municipal (Art. 102). 

Por fim, cabe ressaltar que para a execução das obras demais legislações devem ser 

consultadas, como de supressão de vegetação, emissão de ruídos, interferência em sítios 

arqueológicos, entre outras. 
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4.5 ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) área protegida pode ser 

definida como “uma área com limites geográficos definidos e reconhecidos, cujo intuito, manejo 

e gestão buscam atingir a conservação da natureza, de seus serviços ecossistêmicos e valores 

culturais associados de forma duradoura, por meios legais ou outros meios efetivos”. Este 

conceito, embora não apreciado em legislação, define bem as áreas protegidas e suas diferentes 

funções.  

Embora na legislação brasileira não se encontre definição para o termo, o Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, instituído pelo Decreto Nº 5.758 de 13 de abril de 2006, 

estabelece em um de seus princípios o “reconhecimento das áreas protegidas como um dos 

instrumentos eficazes para a conservação da diversidade biológica e sociocultural”. O referido 

plano considera como áreas protegidas as Unidades de Conservação e os Territórios de 

Ocupação Tradicional, como Terras Indígenas ou Territórios de Remanescentes de Quilombo. 

Em seus princípios estabelece também o reconhecimento dos elementos integradores da 

paisagem, em especial as áreas de preservação permanente e as reservas legais, como 

fundamentais na conservação da biodiversidade.  

Para fins de definição das áreas protegidas deve ser considerado também o disposto na 

Constituição Federal, em seu Art. 216, onde se apresentam os bens do patrimônio cultural 

brasileiro, incluindo-se os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, sendo dever do Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, a sua promoção e proteção. 

A seguir serão apresentadas as legislações específicas para as Áreas Protegidas identificadas 

nos levantamentos no município de Curitiba. 

 

4.5.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

– SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. De acordo com o disposto na Lei, o SNUC é constituído pelo conjunto das unidades 

de conservação federais, estaduais e municipais.  

O empreendimento em estudo abrangerá duas Unidades de Conservação classificadas como 

Áreas de Proteção Ambiental, denominadas APA Iguaçu e APA Passaúna. 

A lei do SNUC define, em seu Art. 15, a Área de Proteção Ambiental como “uma área em geral 

extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
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estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

A nível municipal, a Lei nº 9.804, de 03 de janeiro de 2000, criou o Sistema de Unidades de 

Conservação estabelecendo critérios e procedimentos para implantação de novas unidades.  

A Lei supracitada compreende a classificação de Área de Proteção Ambiental como uma 

categoria de Unidade de Conservação sendo definida da seguinte forma: “áreas de propriedade 

pública ou privada, sobre as quais se impõe restrições às atividades ou uso da terra, visando a 

proteção de corpos d'água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA”.  

Apesar de não especificado na legislação municipal, a lei do SNUC classifica as APAs como 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável, as quais tem o objetivo de compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Em relação ao licenciamento de empreendimentos localizados nestas áreas, cabe citar a 

Resolução CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 2010, que trata sobre o licenciamento de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental localizados em Unidades de Conservação 

(UC) ou na sua Zona de Amortecimento (ZA). A referida Resolução dispõe que o licenciamento 

de tais empreendimentos seja concedido apenas após a autorização do órgão responsável pela 

administração da UC. 

Deve-se considerar também o zoneamento das referidas áreas de proteção, as quais 

apresentam uso restritivo para algumas atividades.  

 

4.5.1.1 Área de Proteção Ambiental Iguaçu 

 

A APA Iguaçu foi implantada e regulamentada pelo Decreto nº 174 de 13 de março de 2008, com 

o “objetivo de garantir a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental da bacia do Rio Iguaçu contida no Município de Curitiba”. Cabe citar o Decreto nº 

1.547, de 25 de novembro de 2009, que altera parcialmente o zoneamento da APA. 

A APA é organizada em áreas e setores com diferentes restrições de uso, conforme citado a 

seguir:  

I - Área de Preservação Permanente - consiste em áreas a preservar ou recuperar, de forma a 

propiciar a regeneração natural da cobertura vegetal, possibilitar o estabelecimento natural e o 

deslocamento da fauna local, assim como de proteger os cursos d`água.  
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Essas áreas compreendem as faixas marginais mínimas de 100m (cem metros) ao longo do Rio 

Iguaçu e 50m (cinquenta metros) de seus meandros, as faixas marginais de 30m (trinta metros) 

ao longo do Rio Atuba e dos demais cursos d`água e as manchas de cobertura vegetal que 

extrapolem as larguras estabelecidas para as faixas marginais quando da existência de áreas 

cadastradas no Setor Especial de Áreas Verdes. 

II - Setor de Alta Restrição de Uso - consiste em áreas com pequena interferência humana, 

contendo ecossistemas únicos, espécies de flora e fauna de relevante interesse ecológico, seus 

habitats, bem como os entornos próximos. 

III - Setor de Média Restrição de Uso - compreende áreas tradicionalmente utilizadas com 

agricultura, pecuária e extração mineral. 

IV - Setor de Transição - consiste em áreas com loteamentos residenciais aprovados 

anteriormente à implantação da APA, áreas ocupadas irregularmente, passíveis de regularização 

fundiária e áreas para reassentamento. 

V - Setor de Uso Esportivo - consiste em área destinada a fins recreacionais, culturais e 

esportivos; 

VI - Parque Municipal do Iguaçu - compreende os próprios municipais hoje utilizados para fins 

de preservação, educação ambiental, recreação, cultura e esporte, bem como as propriedades 

particulares; 

VII - Setor de Serviços - compreende os terrenos com testada para a BR-116 entre as ruas 

Angela Gabardo Parolin e José Júlio Tortato, limitados a uma profundidade de 100m (cem 

metros), contados a partir do alinhamento predial da BR-116; 

 

Cabe citar que em Áreas de Preservação Permanentes serão admitidas apenas atividades 

consideradas como de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, 

segundo disposto no Art. 8° da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Nas demais restrições impostas para cada zona não são encontrados óbices quanto à instalação 

de dutos, porém, deverão ser observadas as disposições quanto à interferência em recursos 

naturais, como vegetação e corpos d´água, uma vez que o Rio Iguaçu é um importante manancial 

da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

4.5.1.2 Área de Proteção Ambiental Passaúna 

 

A APA Passaúna foi criada pelo Decreto nº 458, de 05 de junho de 1991, denominada APA 

Estadual do Passaúna, abrangendo os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo 
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Largo e Curitiba. O seu zoneamento foi regulamentado pelo Decreto n° 5063 de 20 de novembro 

de 2001, sendo alterado pelo Decreto nº 250 de 30 de março de 2004, o qual instituiu à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente a administração da área da APA localizada no interior dos limites 

do município de Curitiba.  

A APA do Passaúna é delimitada  nos seguintes setores e zonas: 

I - Zona da Represa - ZREP, compreende a área inundável pela lâmina de água do Rio Passaúna, 

limitada pela cota máxima de inundação, ou seja, a cota 888,80m (oitocentos e oitenta e oito 

metros e oitenta centímetros); 

II - Zona de Proteção da Represa - ZPRE, compreende as faixas marginais com largura de 100m 

(cem metros) ao longo do reservatório, contada à partir da cota 888,80m (oitocentos e oitenta e 

oito metros e oitenta centímetros); 

III - Setor Especial das Vias Setoriais - SEVS Passaúna, compreende os eixos viários do 

Município de Curitiba que possuem forte integração e articulação com o sistema viário existente 

e já concentram atividades comerciais e de serviços de médio e grande porte. O SEVS é 

constituído pelos terrenos com testada para as vias setoriais, numa profundidade de até 100m 

(cem metros) a partir da testada; 

IV - Setor Especial de Vias Coletoras - SEVC Passaúna, compreende vias com média extensão 

e integradas ao sistema viário principal de Curitiba, que já concentram o tráfego local e o 

comércio e serviço de médio porte de atendimento à região. O SEVC é constituído pelos terrenos 

com frente para as vias coletoras, com profundidade máxima de até a metade da quadra; 

V - Setor Especial de Áreas Verdes - SEAV, compreende os Bosques Nativos Relevantes 

cadastrados no Setor Especial de Áreas Verdes, os quais tem seu uso regulamentado na Lei nº 

9.806/00 e Decreto nº 194/00; 

VI - Zona de Preservação de Fundo de Vale - ZPFV, compreende a área de preservação 

permanente de cada margem de rios e córregos e entorno das nascentes, bem como os 

remanescentes de florestas aluviais de acordo com a legislação vigente; 

VII - Zona de Parques - ZPAR, compreende as áreas utilizadas com parques públicos; 

VIII - Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS, compreende as áreas compostas por 

expressivos agrupamentos arbóreos e bosques de Araucária, compondo espaços prioritários à 

manutenção da biota, que podem ser objeto de manejo restrito; 

IX - Zona de Recuperação Ambiental - ZRA, compreende os espaços destinados à recuperação 

ambiental de áreas utilizadas para depósito de resíduos sólidos urbanos.  

X - Atividades de Controle Ambiental Intensivo - ACAI, compreende as áreas onde estão 

localizadas atividades e usos com alto risco à manutenção da qualidade hídrica.  
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XI - Zona de Urbanização Consolidada II - ZUC II, compreende as áreas consolidadas ou 

passíveis de serem consolidadas dentro da APA. 

XII - Zona de Ocupação Orientada - ZOO, compreende a faixa de transição entre as áreas de 

ocupação mais intensiva e as áreas de restrição à ocupação. 

XIII - Zona Especial de Serviços - ZES, compreende a zona de serviços localizada dentro da 

APA; 

XIV - Zona Especial de Indústria I - ZEI I, compreende a porção da área industrial (CIC), 

localizada dentro da APA; 

 

Cabe citar que na Zona de Proteção da Represa, na Zona de Preservação de Fundo de Vale e 

na Zona de Conservação da Vida Silvestre “são proibidos todos os usos que promovam alteração 

da composição florística, natural ou em seus extratos de desenvolvimento e o corte, exploração 

e supressão da vegetação primária ou em estágio de regeneração” (Art. 10). 

Conforme Art. 8°, na APA do Passaúna é proibido a implantação de postos de abastecimento e 

serviços, inclusive gás natural. Porém, cabe ressaltar que o empreendimento em questão prevê 

a instalação de dutos de transporte de gás, não contendo postos de abastecimento ou terminais. 

Na APA também são proibidos a implantação de atividades poluidoras que gerem efluentes 

líquidos, capazes de afetar os mananciais de água, assim como atividades que provoquem 

erosão das terras e assoreamento dos recursos hídricos. As obras de instalação e operação dos 

dutos não são passíveis de gerar efluentes líquidos, cabendo, porém a observação quanto às 

técnicas de construção evitando a erosão de terras e assoreamento dos recursos hídricos. 

Por fim, ressalta-se que “a aprovação de atividades no interior da APA dependerá da análise 

pelos órgãos competentes e da demonstração de que quanto à sua natureza não são perigosas, 

nocivas ou incômodas, para a zona onde estão inseridos e para a APA em geral” e que as 

atividades pretendidas não representam riscos a qualidade e quantidade de água dos 

mananciais e sistemas hídricos da bacia do Passaúna. (Art. 27).  

Na análise quanto à viabilidade de instalação dos gasodutos nestas áreas cabe ressaltar o uso 

de métodos não destrutivos para a instalação dos gasodutos sob os cursos hídricos e o caráter 

não impactante da operação dos mesmos quando observadas as medidas de segurança. 

Entende-se, portanto, que não há óbices quanto à sua implantação, devendo, porém ser 

observadas medidas mitigadoras para quaisquer impactos ambientais decorrentes das obras de 

instalação e as restrições quanto à interferência na vegetação. 
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4.6 PROTEÇÃO AOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

 

A Instrução Normativa IPHAN nº 001, de 25 de março de 2015, estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, quando instado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental federal, 

estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta - AID 

do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal. 

São considerados bens culturais acautelados em âmbito federal: “I - tombados, nos termos do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; II - arqueológicos, protegidos conforme o disposto 

na Lei nº 3.924, de 26 de Julho de 1961; III - registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 

de agosto de 2000; e IV - valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007.” 

No Estado do Paraná a proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural está disposta na Lei 

Estadual nº 1211 de 16 de setembro de 1953. 

 

4.7 RECURSOS HÍDRICOS, FLORA, FAUNA, QUALIDADE DO AR, CONFORTO ACÚSTICO 

 

RECURSOS HIDRICOS 

 

Em relação aos recursos hídricos, cabe citar a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 que cria a 

Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. A ANA apresenta, dentre outras, a função de “supervisionar, controlar e avaliar as 

ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos 

hídricos”. No estado do Paraná a Lei nº 12726 de 26 de novembro de 1999 institui a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, a qual segue os mesmos fundamentos e objetivos da lei nacional. 

As águas da bacia hidrográfica em estudo foram avaliadas de acordo com a Resolução CONAMA 

Nº 357 de 17 de março de 2005 que classifica as águas doces, salobras e salinas do território 

nacional, segundo seus usos preponderantes. 

O enquadramento da Bacia do Rio Iguaçu é estabelecido pela Portaria SUREHMA nº 20 de 12 

de maio de 1992. 

 

FLORA 

 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 160 de 549 

A análise e definição de áreas de proteção ambiental ou com possíveis restrições, considerando 

a localização do empreendimento, baseou-se nas seguintes leis: 

- Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Código Florestal Brasileiro, o qual dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa.  

- Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

- Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente. 

- Lei Nº 9806 de 03 de janeiro de 2000 - Institui o Código Florestal do Município de Curitiba. 

Para a verificação de espécies ameaçadas de extinção verificaram-se as Listas Oficiais de 

Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no âmbito Nacional e Estadual, definidas pela Portaria 

MMA nº 443 de 2014 e a Resolução CONSEMA nº 51 de 2014, respectivamente.  

 

FAUNA 

 

A Lei 5.197, de 03/01/67, que se apresenta hoje como uma das mais importantes na legislação 

federal, especifica e estabelece normas de proteção à fauna, dando premissas básicas de defesa 

à vida animal. 

A proteção à fauna é garantida em constituição, conforme preconizado no art. 23, inc. VII, 

contando também com legislação específica. A Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe 

sobre a proteção da fauna e veda em seu Art. 1° a utilização, perseguição, destruição, caça ou 

apanha de animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre.  

No estado do Paraná cabe citar o Decreto Estadual nº 3148, de 15 de junho de 2004, que 

estabelece a política estadual de proteção à fauna e cria o SISFAUNA - Sistema Estadual de 

Proteção à Fauna Nativa 

Cabe citar também a Instrução Normativa n° 03 de 26 de maio de 2003 que estabelece a Lista 

Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. O estado do Paraná apresenta 

esta relação por meio do “Livro Vermelho da Fauna Ameaçada”.  

 

QUALIDADE DO AR 
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A Resolução CONAMA nº 005/89 instituiu o PRONAR (Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar), com objetivo de estabelecer estratégias para o controle, preservação e 

recuperação da qualidade do ar. 

A regulamentação desses padrões está presente na Resolução nº 3, de 28 de junho de 1990, do 

CONAMA, com base em padrões primários e secundários para partículas totais em suspensão, 

fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de 

nitrogênio. 

No estado do Paraná cabe citar a Resolução SEMA Nº 016/2014 a qual define “critérios para o 

Controle da Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para 

proteção da saúde e bem estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de 

permitir o desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente segura” (Art. 

1°). 

 

RUÍDO 

 

As principais diretrizes e padrões para emissão de ruído são estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 1 de 08 de março de 1990, a qual, em seu Art. 1º, determina que “a emissão de 

ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as da propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, aos 

padrões, critérios e diretrizes estabelecidas nesta Resolução”.   

Para o empreendimento em estudo deverão ser atendidos tais padrões no decorrer da fase de 

implantação, uma vez que durante a operação da rede de gás não é prevista a emissão de 

ruídos. 

A referida resolução adota como padrão ambiental de ruído aquele definido na NBR 10.151 - 

Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Os níveis de ruído permitidos são definidos de acordo 

com o horário, estabelecidos em diurno (das 7h às 20h) e noturno (20h às 7h) e de acordo com 

o zoneamento da área.  

Em “áreas estritamente residencial urbana, de hospitais ou de escolas” o limite diurno é de 50 

dB (A) e noturno de 45 dB (A). Em “área mista, predominantemente residencial” o limite diurno é 

de 55 dB (A) e noturno de 50 dB (A). Limites menos restritivos são permitidos em áreas mistas 

com presença de comércios e indústrias, como em “área mista, com vocação comercial e 

administrativa” onde o limite diurno é de 60 dB (A) e noturno de 55 dB (A). Em “área mista, com 

vocação recreacional” o limite diurno é de 65 dB (A)  e noturno de 55 dB (A). Áreas industriais o 

limite de emissão de ruídos é de 70 dB (A) diurno e 60 dB (A) noturno. 
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A nível municipal, a Lei Nº 10.625 de 19 de dezembro de 2002 "dispõe sobre ruídos urbanos, 

proteção do bem estar e do sossego público”. Em seu Art. 1° proíbe “perturbar o sossego e o 

bem estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou 

que ultrapassem os limites fixados nesta lei”. 

A lei em questão define limites para cada zoneamento (divididos de acordo com a Lei de 

Zoneamento, Uso e Ocupação de Solo) para os horários diurnos (das 07h01 às 19h00), 

vespertino (das 19h01 às 22h00) e noturno (das 22h01 às 07h00). Estes limites variam de 45 dB 

(A) (zonas residenciais, entre outros) à 70 dB ( A) (zonas industriais, entre outras).  

Para serviços de construção civil é definido um limite de 90 dB (A), permitido somente de 

segunda a sexta-feira, no período diurno. Demais horários e nos sábados, domingos e feriados 

devem ser respeitados os limites previstos para cada zoneamento. Portanto, apesar dos limites 

restritivos previstos pelas legislações federais e municipal, considera-se que o empreendimento 

em estudo se enquadra em obras de construção com um limite de emissão de ruídos de 90 dB 

(A). 

Cabe citar também o “Código de Obras” do município, estabelecido pela Lei Nº 11.095 de 21 de 

julho de 2004, em seu Art. 10°, define-se que “deverão ser atendidos todos os preceitos 

estabelecidos em legislação específica, em relação à geração de ruídos durante a execução das 

obras”. Em seu Art. 147° é solicitado que equipamentos causadores de ruídos, vibrações ou 

choques devem contar com tratamento acústico e sistemas de segurança adequados, 

prevenindo a saúde do trabalhador, usuários ou incômodos à vizinhança. 
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4.8 NORMAS TÉCNICAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 

A instalação das redes de distribuição de gás em ambientes residenciais, comerciais e industriais 

é realizada segundo as normas e regulamentos vigentes elaboradas a nível nacional e 

internacional.  Para a elaboração e execução do projeto do empreendimento em estudo serão 

seguidas as seguintes normas principais:  

- ABNT NBR 12712:2002 Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível 

– Esta norma estabelece requisitos essenciais de projeto e padrões mínimos de segurança, não 

se destinando a servir como manual de projeto.   

- ASME-B-31.8 (The American Society of Mechanical Engineers) Sistemas de Tubulação de 

Distribuição e Transmissão de Gás. 

Outras normas nacionais e internacionais poderão ser consultadas para as fases de elaboração 

de projeto, execução e operação. 

A COMPAGAS também possui procedimentos internos para a regulamentação dos seus 

projetos. Para o empreendimento em estudo cabe citar o PR-59-911-CPG-001 que dispõe do 

Procedimento para Elaboração de "Data Book" e "AsBuilt". 

 

4.9 FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO 

 

A Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ é o documento que identifica o produto, 

apresenta informações sobre sua composição, principais riscos e perigos, medidas de primeiros 

socorros em caso de acidentes, medidas de combate a emergências e considerações sobre 

manuseio, tratamento, disposição, transporte entre outros.  

A FISPQ de Gás Natural é elaborada e divulgada pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., 

atualmente na Versão 4 de 11 de dezembro de 2014, N° BR0404, a qual segue apresentada em 

Anexo (Anexo 2). 

 

No mapa apresentado a seguir são sobrepostos os projetos de infraestrutura colocalizados no 

município de Curtiba. 
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COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETOS COLOCALIZADOS - 03 
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5 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

O presente Diagnóstico Ambiental foi elaborado por uma equipe multidisciplinar que desenvolveu 

diversas atividades de campo e levantamentos bibliográficos, a fim de se obter um completo 

diagnóstico da área de influência do empreendimento. Este diagnóstico, juntamente com uma 

caracterização do empreendimento possibilita uma detalhada avaliação dos impactos ambientais 

que possam ser gerados durante a implantação e operação do empreendimento em questão. O 

presente diagnóstico está elaborado e apresentado seguindo-se: 

• Delimitações das áreas de influência do empreendimento; 

• Caracterização do Meio Físico da Área de Influência; 

• Caracterização do Meio Biótico da Área de Influência; 

• Caracterização do Meio Socioeconômico da Área de Influência. 

 

5.1 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

 

O Diagnóstico Ambiental do empreendimento está instrumentalizado através de métodos e 

técnicas que tomam como referências a Resolução do CONAMA n° 001/86 além de constatações 

práticas que a equipe técnica que elaborou este trabalho propõe para cada situação específica. 

A referida Resolução estabelece definições, diretrizes básicas e critérios para a realização da 

análise de impactos ambientais para empreendimentos diversos. Por outro lado, a mesma não 

estabelece regras rígidas para a delimitação das áreas de influência, sugerindo certa 

flexibilidade, desde que sustentada tecnicamente em cada caso, conforme artigo 5º, inciso III, 

que se deve “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza”. 

A delimitação da área de influência é de extrema importância para definição referencial da 

caracterização do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico para viabilizar a 

implantação e operação do empreendimento, apontando as consequências positivas e 

negativas. 

Em se tratando de termos conceituais a área de influência deve abranger todas as áreas 

passíveis de sofrer impactos devido às ações diretas e indiretas do empreendimento, desde a 

implantação até a sua operação.  

Para o presente estudo, foram adotadas as seguintes definições para as áreas de influência: 

 

− Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à área de implantação do empreendimento e 

áreas de apoio necessárias a sua instalação. 
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− Área de Influência Direta (AID): área geográfica do entorno da ADA, passível de ser 

diretamente afetada pelos impactos significativos positivos ou negativos, diretos e decorrentes 

das etapas de planejamento, instalação e operação do empreendimento. 

− Área de Influência Indireta (AII): área que envolve a AID e é passível de sofrer os impactos 

indiretos da instalação e operação do empreendimento, sejam estes benéficos ou adversos. 

 

Para melhor exemplificar a distribuição entre si destas três áreas, poderá ser observada a figura 

abaixo. 

 

 

Figura 106: Esquema Áreas de Influência. 

 

 

Para a delimitação das Áreas de Influência para a elaboração dos estudos foram considerados 

alguns pressupostos, os quais seguem: 

− A natureza do empreendimento: trata-se de ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural 

da empresa COMPAGAS dentro dos limites municipais de Curitiba. 

− Principais características do empreendimento:  o projeto totaliza 261 km de ampliações 

projetadas para linhas-troncos, com pressões de 17kgf/cm2 para os contornos e rodovias e 

7kgf/cm2 para ruas e avenidas. 

− Principais características do meio: trata-se predominantemente de ambiente urbanizado, 

homogêneo em suas características em praticamente toda a extensão da rede projetada, com 

pouca ou nenhuma vegetação na área prevista para a implantação da RDGN. 

− Identificação preliminar dos impactos: para a definição das áreas foi considerado, previamente, 

os aspectos potencialmente causadores de impactos diretos e indiretos do empreendimento 

sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 
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Inicialmente foram realizados levantamentos preliminares na área em estudo para um 

reconhecimento geral das características dos meios físico, biótico e socioeconômico, tendo sido 

percorridos as vias onde se pretende instalar o empreendimento e áreas adjacentes. 

A partir de então, considerando as informações observadas e também conhecimento prévio de 

empreendimentos semelhantes, foram definidas as Áreas de Influência do empreendimento, 

conforme apresentado a seguir. Ao fim pode ser verificada a localização das mesmas no Mapa 

das Áreas de Influência. 

 

5.1.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

 

A Área Diretamente Afetada foi definida em 250 metros para cada lado da vala de abertura ou 

do local de instalação da rede de distribuição de gás natural, das áreas de intervenção e onde 

serão fixadas as estruturas da obra. Os 250 metros abrangem aproximadamente duas quadras 

para cada lado do eixo central e se justificam pela característica dinâmica do empreendimento 

no que se refere ao atendimento de futuros clientes, com instalação das zonas de bloqueio, e/ou 

exigência de órgãos intervenientes. 

Para o meio físico a definição da Área Diretamente Afetada – ADA se baseou nos possíveis 

impactos decorrentes diretamente da instalação da rede, como fenômenos erosivos, perturbação 

da qualidade do ar e riscos de contaminação do solo e das águas superficiais. 

Em relação ao meio biótico, considerou-se as áreas onde será necessário ocorrer a supressão 

de vegetação. 

 

5.1.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

 

Para a Área de Influência Direta, foi optado pelo uso dos bairros atingidos pelo empreendimento, 

como as tubulações abrangem praticamente toda a área do município vai ser usado toda a 

extensão territorial de Curitiba como AID.   

A definição desta área considerou principalmente os impactos ao meio socioeconômico, como 

perturbação ao conforto acústico, interferências em estruturas preexistentes, modificações no 

trânsito e também o fornecimento do gás natural, sendo este um impacto positivo que 

permanecerá na etapa de operação. Nesta área poderão ser percebidos também impactos ao 

meio físico, principalmente em casos de intervenção em recursos hídricos, onde serão 

considerados os principais cursos d´água nesta área. Considerando a forma de implantação e a 

natureza do empreendimento, entende-se que esta área é suficiente para a consideração dos 

impactos no meio físico e biótico. 
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5.1.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

Os impactos indiretos do empreendimento também estão relacionados ao território do município 

de Curitiba. Porém, como a AID já foi definida para toda a extensão territorial do município, não 

cabem estudos específicos para a AII, sendo estes incorporados na AID. 
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MAPA ÁREAS DE INFLUÊNCIA - 04 
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5.2 MEIO FÍSICO 

 

5.2.1 ASPECTOS CLIMATICOS 

 

A caracterização da região do empreendimento, no que se refere ao clima e condições 

meteorológicas, foi realizada por meio da análise de dados de estações meteorológicas e em 

bibliografias de estudos da região. Os dados utilizados foram obtidos a partir das Normais 

Climatológicas Padrão para o período de 1961 a 1990 e elaboradas pelo INMET – Instituto 

Nacional de Meteorologia. Foram considerados os elementos precipitação, temperatura, 

umidade relativa e vento da estação meteorológica de Curitiba, código OMM: 83842, localizada 

nas coordenadas 25°26'S e 49°16'W. 

 

5.2.1.1 Sistemas Atmosféricos 

 

A Região Sul do Brasil situa-se em uma zona climaticamente de transição onde ocorre a 

participação tanto dos Sistemas Atmosféricos Extratropicais (massas e frentes polares) quanto 

dos Intertropicais (massas tropicais e Correntes Perturbadas) (SARTORI, 2015).  

No leste do Paraná, portanto na região de Curitiba, a dinâmica atmosférica é controlada por três 

sistemas atmosféricos principais: dois sistemas de origem tropical e um sistema de origem 

extratropical. Os sistemas tropicais (MTa – Massa Tropical Atlântica e MTc – Massa Tropical 

Pacífica, e esporadicamente a MEc – Massa Equatorial Continental) reforçam o efeito da latitude 

e garantem a formação de tipos de tempo quente e o extratropical (Mpa – Massa Polar Atlântica) 

responsável, em associação com a altitude, pelas baixas temperaturas regionais e locais 

(MENDONÇA, 2005). A proximidade com o mar é responsável pelo aumento da umidade 

presente na atmosfera. 

 

5.2.1.2 Classificação Climática 

 

Segundo a classificação de Köppen, no município de Curitiba ocorre o tipo de clima mesotérmico 

úmido, sem estação seca definida (Cf). O clima predominante é do tipo Cfb (mesotérmico com 

verão fresco) sendo identificado no extremo sul e norte o subtipo Cfa (mesotérmico com verão 

quente) Estes tipos climáticos podem ser caracterizados da seguinte forma: 

 Cfa - Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C 

(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses 

de verão, contudo sem estação seca definida. 
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 Cfb - Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais frio abaixo de 

18°C (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo 

de 22°C e sem estação seca definida. 

 

Figura 107: Mapa dos Climas do Paraná, segundo a classificação de Köppen. 
 

5.2.1.3 Temperatura 

 

Segundo levantamento realizado pelo IAPAR (CAVIGLIONE, 2000) o estado do Paraná 

apresenta temperaturas médias brandas, principalmente na região sul e leste, com variações de 

15 a 18°C.  No município de Curitiba as temperaturas médias variam entre 16 e 18°C. 
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Figura 108: Temperatura Média Anual no estado do Paraná – Cartas Climáticas. 
Fonte: CAVIGLIONE, 2000. 

 

De acordo com o Atlas Climatológico da Região Sul do Brasil (EMBRAPA, 2012) a temperatura 

média da região de Curitiba é de 17,1 a 18ºC. Outro levantamento que deve ser considerado são 

as Normais Climatológicas Padrão elaboradas pelo INMET (2009) que consideram dados para o 

período de 1961 a 1990. A figura abaixo apresenta os dados mensais de temperatura média, 

máximas e mínimas. 

 

 

Gráfico 2: Médias das temperaturas mínimas, máximas e médias. Normais Climatológicas Padrão para o 
período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2009. 
 

Segundo os dados apresentados pelo INMET (2009), a temperatura média anual é de 16,8ºC. A 

partir do gráfico apresentado acima, verifica-se que as menores temperaturas ocorrem em julho, 

com média de 12,9°C, e as maiores em fevereiro, com uma média de 20,6ºC. Estes valores 
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confirmam a classificação Cfb proposta para o município, onde a temperatura do mês mais frio 

é inferior a 18°C e do mês mais quente inferior a 22ºC.  

As médias das temperaturas máximas variam entre 20ºC e 27°C aproximadamente, com picos 

nos meses de janeiro e fevereiro (26,6 e 26,7ºC). As médias das temperaturas mínimas variam 

entre 8 e 16ºC, com valores mínimos de 8,4 e 8,1°C nos meses de junho e julho, 

respectivamente. 

Em relação às temperaturas absolutas, verificou-se no período analisado mínimas entre – 5,4°C 

(setembro) e 8,2°C (janeiro) e máximas entre 34,8°C (fevereiro) e 27,8°C (julho).  As 

temperaturas mínimas e máximas absolutas, para cada mês, são apresentadas na tabela abaixo, 

com indicação do ano de ocorrência. 

 

Tabela 18: Temperaturas máximas e mínimas absolutas. 

Mês Ano 
Temperatura Mínima 

Absoluta 
Ano 

Temperatura Máxima 

Absoluta 

Janeiro 1965 8,2 1976 34,1 

Fevereiro 1972 6,8 1975 34,8 

Março 1972 3,9 1974 33,5 

Abril 1971 -4,0 1976 30,3 

Maio 1962 -2,3 1972 28,3 

Junho 1973 -4,0 1972 28,2 

Julho 1972 -5,2 1967 27,8 

Agosto 1970 -5,2 1975 30,6 

Setembro 1972 -5,4 1988 32,8 

Outubro 1970 -1,5 1975 32,8 

Novembro 1970 -0,9 1986 34,0 

Dezembro 1972 3,6 1971 33,1 

 

5.2.1.4 Precipitação 

 

Segundo levantamento realizado pelo IAPAR (CAVIGLIONE, 2000) o estado do Paraná 

apresenta chuvas bem distribuídas, com média anual de 1400 a 1600 mm na região leste onde 

se encontra localizado o município de Curitiba. As regiões extremo leste, oeste, sudoeste e parte 

do centro e sul são as mais chuvosas, com índices de até 3500 mm (Figura 109).  

Devido à variação da precipitação entre os anos deve ser considerado, nas análises, o 

coeficiente de variação, estimado entre 15 e 25% na região em estudo. 
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Figura 109: Precipitação Média Anual no estado do Paraná – Cartas Climáticas. 
Fonte: CAVIGLIONE, 2000. 

 

O Atlas Climatológico da Região Sul, elaborado pela EMBRAPA (2012), aponta uma precipitação 

média em torno de 1600 a 1700 mm por ano. Abaixo são apresentados os dados das Normais 

Climatológicas Padrão elaboradas pelo INMET (2009) que consideram dados para o período de 

1961 a 1990. 

 

 

Gráfico 3: Precipitação acumulada mensal. Normais Climatológicas Padrão para o período de 1961 a 
1990. 

Fonte: INMET, 2009. 
 

Segundo os dados apresentados, o município de Curitiba conta com uma precipitação anual 

média de 1483,4mm. Os níveis de precipitação mensais variam entre 70 e 170mm 

aproximadamente, indicando que não há uma estação seca definida. Os meses mais chuvosos 
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ocorrem no verão (dezembro, janeiro e fevereiro), com médias de 152,3, 171,8 e 157,6 mm 

respectivamente, totalizando 481,7 mm. Dados do IAPAR (CAVIGLIONE, 2000) e EMPRAPA 

(2012) também apontam os meses de dezembro, janeiro e fevereiro como mais chuvosos, com 

médias trimestrais de 400 a 500 mm e 540 a 600 mm respectivamente. 

No outono, entre março e abril, observa-se uma queda brusca na precipitação; observa-se 

também um aumento súbito no índice do mês de junho, ocorrendo uma queda novamente em 

julho. Considerando demais estudos climáticos para a região acredita-se que este dado não 

representa o comportamento padrão dos índices pluviométricos. Dados do IAPAR 

(CAVIGLIONE, 2000) e EMPRAPA (2012) apresentam o mês de junho com média de 75 a 

100mm e julho com 100 a 110 mm. Segundo os estudos citados, o trimestre junho, julho e agosto 

é o mais seco do ano, com médias de 250 a 300 mm. 

O gráfico abaixo indica o número de dias chuvosos em cada mês. Observa-se que todos os 

meses apresentam ao menos uma média acima de 5 dias de chuva. Os meses com mais dias 

chuvosos são dezembro, janeiro e fevereiro, com 13, 15 e 12 dias respectivamente. 

 

 

Gráfico 4: Número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm. Normais Climatológicas Padrão para 
o período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2009. 
 

5.2.1.5 Umidade Relativa do Ar 

 

De acordo com levantamento do IAPAR (CAVIGLIONE, 2000) o estado do Paraná apresenta 

uma variação de umidade relativa que decresce no sentido leste-oeste, onde apresenta média 

anual entre 80 e 85% e 65 a 70%, respectivamente (Figura 110). O município de Curitiba 

apresenta índice elevado na escala higrométrica, com 80 a 85% de UR média anual. Segundo 

dados da EMPRABA (2012) a média anual na região é de 80 a 84%. 
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Figura 110: Umidade Relativa Média Anual no estado do Paraná – Cartas Climáticas. 
Fonte: CAVIGLIONE, 2000. 

 

De acordo com as Normais Climatológicas Padrão elaboradas pelo INMET (2009), a Umidade 

Relativa do Ar média observada durante o período de análise foi de 80,7%. No gráfico abaixo 

pode-se verificar que em todos os meses a umidade está acima de 78%. Conforme citado 

anteriormente, a maritimidade contribui para o clima úmido do município. 

 

 

Gráfico 5: Umidade Relativa do Ar. Normais Climatológicas Padrão para o período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2009. 
 

5.2.1.6 Vento 

 

Segundo levantamento da EMBRAPA (2012) a velocidade média dos ventos no município varia 

de 1,75 a 2,75 m/s.  
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Os meses com ventos de maior velocidade na região de Curitiba são setembro, outubro e 

novembro, apresentando os seguintes intervalos, respectivamente: 2,25 – 2,5 m/s, 2,5 – 2,75 

m/s e 2,5 – 2,75 m/s. A direção predominante é Nordeste e Leste. 

De acordo com as Normais Climatológicas Padrão elaboradas pelo INMET (2009), a média anual 

de velocidade do vento é de 2,27m/s. A tabela abaixo apresenta as velocidades mensais e 

direção. 

 

Tabela 19: Dados de intensidade e direção do vento em Curitiba. Normais Climatológicas Padrão para o 
período de 1961 a 1990. 

Mês 
Intensidade do 

Vento (m/s) 

Direção 
Resultante 

(Graus) 

Direção 
Predominante 

Janeiro 2,41 51 Indef. 

Fevereiro 2,28 Calmo Indef. 

Março 2,14 68 E 

Abril 2,01 56 Indef. 

Maio 1,77 Calmo Calmo 

Junho 1,98 334 Calmo 

Julho 2,06 354 Calmo 

Agosto 2,28 3 Indef. 

Setembro 2,48 56 NE 

Outubro 2,56 73 E 

Novembro 2,68 65 NE 

Dezembro 2,64 62 NE 

Anual 2,27 42 Indef. 

Fonte: INMET, 2009. 

 

 

5.2.1.7 Análise Integrada dos Parâmetros Meteorológicos 

 

Apresenta-se no gráfico abaixo os dados de precipitação, umidade relativa do ar e temperatura 

média com intuito de realizar-se uma análise integrada e conclusiva dos parâmetros discutidos 

neste item. 
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Gráfico 6: Médias mensais de Precipitação, Umidade Relativa do Ar e Temperatura Média baseada em 
Normais Climatológicas Padrão para o período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2009. 

 

Conforme citado anteriormente, as menores temperaturas e índices de pluviosidade ocorrem nos 

meses de inverno, entre junho e setembro. Neste período as massas de ar frio provocam uma 

estabilidade prolongada, afetando a distribuição das chuvas ao longo desta estação, sendo 

registrado neste trimeste o período mais seco do ano (SIMEPAR, 2016).  

Devido à atuação do sistema extratropical, as temperaturas atingem inúmeras vezes valores 

negativos, sendo que a média das temperaturas mínimas situa-se em torno dos 13° C. Em 

eventos extremos, há ocorrência de temperaturas negativas e geadas. 

 

Com o início da primavera surgem os primeiros sistemas convectivos (núcleo de nuvens), 

podendo organizar-se tempestades severas numa área que se estende entre o sul do Mato 

Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e o norte da Argentina, as quais acabam 

contribuindo significativamente para o aumento das precipitações no Paraná.  

No primeiro mês da primavera as massas de ar frio podem influenciar os estados do Sul, 

conferindo temperaturas baixas à região, entretanto, não ficam persistentes, são bastante 

passageiras e bem menos intensas (SIMEPAR, 2016).  

Durantes estes meses ocorre o gradativo aumento das temperaturas e a ocorrência de pancadas 

de chuvas, que ficam mais frequentes entre os períodos da tarde e da noite. Com o aumento 

gradual das temperaturas, elevam-se também as ocorrências de tempestades com raios. 

 

Nos meses de verão, entre dezembro e março, ocorre a ação dos sistemas tropicais elevando 

as temperaturas absolutas na região metropolitana de Curitiba, as quais podem aproximar-se 

dos 40° C, sobretudo na sua porção Norte. Porém, conforme apresentado anteriormente, as 
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temperaturas médias máximas no município ficam entre 20°C e 27°C, ocorrendo as maiores 

temperaturas nos meses de janeiro e fevereiro; já a temperatura média mensal não ultrapassa 

os 20°C durante o ano. 

Mendonça e Oliveira (1998, p. 15, apud MENDONÇA, 2006) analisaram o clima da cidade de 

Curitiba em comparação com seu entorno regional e observaram sua individualização quanto 

aos padrões térmicos. Observou-se que nos meses de verão, entre outubro e março, o município 

apresenta temperaturas menores que a região circunvizinha, o que os autores denominaram de 

“ilha de frescor”. Este efeito pode ser justificado pela formação de ilhas de frio em Curitiba, efeito 

orográfico associado à dinâmica atmosférica, promovendo temperaturas médias, em geral, entre 

17° C e 20° C, enquanto as outras cidades apresentam temperaturas entre 21° C e 25° C. 

 

Durante o outono observa-se uma forte variabilidade espacial e temporal da precipitação e da 

temperatura. No início da estação a atmosfera está bastante aquecida e os fluxos de umidade - 

tanto do sul (frentes frias) ou de noroeste, provenientes da Amazônia ou da região do Chaco 

(Bolívia e centro/norte do Paraguai) - estão bem ativos, implicando em temperaturas e índices 

de pluviosidades mais elevados, com médias de temperatura entre 17°C. Já no final do outono, 

em junho, as massas de ar de origem continental e que ingressam ao sul do continente 

promovem maior estabilidade à atmosfera, sendo observada uma diminuição da temperatura, 

com médias próximas à 14°C, e da pluviosidade a medida que se avança o inverno (SIMEPAR, 

2015). 

 

5.2.1.8 Qualidade do Ar 

 

Este item contempla os estudos da qualidade do ar na área de influência direta do 

empreendimento, definida como o município de Curitiba, contribuindo ao diagnóstico ambiental 

e à análise da viabilidade ambiental de instalação do mesmo. 

 

5.2.1.8.1 Metodologia 

 

O levantamento de informações quanto à qualidade do ar na área de influência do 

empreendimento foi realizado por meio de consultas à dados de monitoramento disponibilizados 

pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP anualmente por meio da publicação do Relatório de 

Qualidade do Ar, o qual teve sua última edição no ano de 2013. 

O monitoramento da qualidade do ar é realizado na Região Metropolitana de Curitiba em doze 

estações de amostragem do ar, das quais oito são automáticas e cinco manuais. No município 

de Curitiba estão instaladas quatro estações automáticas (Cidade Industrial, Santa Cândida, 

Boqueirão e Praça Ouvidor Pardinho) que analisam de 30 em 30 segundos os seguintes 
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parâmetros: O3, SO2, NO, NO2, CO, PTS e PI.  As demais estações estão alocadas no município 

de Araucária. 

Em relação às estações manuais, uma está instalada em Curitiba e as demais nos municípios 

de Araucária e Colombo. Diariamente são fornecidas médias para SO2, Fumaça e PTS. Na tabela 

abaixoErro! Fonte de referência não encontrada. são apresentadas as estações de 

monitoramento instaladas em Curitiba, localização e parâmetros monitorados. 

 

Tabela 20: Estações de monitoramento da qualidade do ar na RMC no ano de 2013 

Estação Localização 
Parâmetros 

monitorados no ano de 
2013 

Curitiba, Santa Cândida 
(STC) 

Nordeste de Curitiba, 
Bairro Santa Cândida 

SO2, O3, NO e NO2 

Curitiba, Cidade Industrial 
(CIC) 

Oeste de Curitiba, Bairro 
Cidade Industrial 

SO2, O3, NO, NO2, CO, 
PTS e PI 

Curitiba, Ouvidor Paradinho 
(PAR) 

Região Central de Curitiba, 
Bairro Rebouças 

SO2, O3, NO, NO2, CO, 
PTS e PI 

Curitiba, Boqueirão (BOQ) 
Sudoeste de Curitiba, 
Bairro Boqueirão 

SO2, O3, CO, PTS, PI 

Curitiba, Santa Casa (SC) 
Região Central de Curitiba, 
Bairro Centro / Centro 

SO2, PTS e NH3 

 

Para fins deste estudo serão analisados apenas os dados de qualidade do ar do município de 

Curitiba. Na figura abaixo pode ser visualizado a localização dos pontos de monitoramento de 

qualidade do ar no município.  

 

 

Figura 111: Pontos de monitoramento de qualidade do ar no município de Curitiba (em verde: estações 
automáticas; alaranjado: estações manuais). 

Fonte: Editado de IAP, 2013. 
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5.2.1.8.2 Indicadores de Qualidade do Ar 

 

Poluentes atmosféricos podem ser definidos como qualquer forma de matéria ou energia 

presente no ar em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos 

materiais, à fauna e flora e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais (BRASIL, 1990). 

Conforme citado anteriormente, para a análise da qualidade do ar no município de Curitiba foram 

verificados os resultados do monitoramento de diversos parâmetros, os quais são considerados 

indicadores de qualidade do ar e encontram padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

03/1990, sendo estes: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Fumaça, Partículas Inaláveis (PI 

ou PM10), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3) e Dióxido de 

Nitrogênio (NO2), os quais serão descritos nos itens a seguir. 

 

 Partículas Totais em Suspensão, Fumaça e Partículas Inaláveis: 

 

Este conjunto de poluentes é denominado geralmente por Material Particulado e se constituem 

de materiais sólidos e líquidos em suspensão na atmosfera, como poeira, pó e fuligem. O 

tamanho das partículas é o critério utilizado para a classificação destes materiais. Partículas mais 

grossas ficam retidas no nariz e na garganta, provocando incômodo e irritação, além de facilitar 

que doenças como gripe se instalem no organismo. Poeiras mais finas podem causar danos ao 

aparelho respiratório e carregar outros poluentes "de carona" para os alvéolos pulmonares, 

provocando efeitos crônicos como doenças respiratórias, cardíacas e câncer (IAP, 2013). 

As Partículas Totais em Suspensão (PTS) são partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 

50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, outra parte 

pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, interferindo nas condições 

estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da comunidade. 

As Partículas Inaláveis (MP10) são partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 10 µm. As 

partículas inaláveis podem ainda ser classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 

(<2,5µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). As partículas finas, devido ao seu tamanho 

diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas ficam retidas na parte superior do 

sistema respiratório. 

A Fumaça (FMC) está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos 

processos de combustão (CETESB, 2001). 

 

 Dióxido de Enxofre - SO2 
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O Dióxido de Enxofre resulta principalmente da queima de combustíveis que contém enxofre, 

como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina (CETESB, 2001). 

Quando em contato com o sistema respiratório, pode provocar irritação e aumento na produção 

de muco, desconforto na respiração e o agravamento de problemas respiratórios e 

cardiovasculares. Este poluente também está relacionado à chuva ácida (IAP, 2013). 

 

 Monóxido de Carbono – CO 

 

O Monóxido de Carbono um gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta de 

combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa, etc.), sendo encontrado em 

altas concentrações em áreas de intensa circulação de veículos. Sua emissão está relacionada 

com o processo de combustão em fontes fixas industriais. Efeitos graves da exposição ao CO 

estão relacionados a exposições à altas concentrações, com sintomas de confusão mental, 

prejuízo dos reflexos, inconsciência, parada das funções cerebrais e em casos extremos, morte 

aos seres humanos (IAP, 2013). 

 

 Ozônio – O3 

 

O ozônio é um oxidante fotoquímico, produto da reação entre os óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima 

incompleta e evaporação de combustíveis e solventes. Tais poluentes formam o “smog 

fotoquímico”. Além de prejuízos à saúde, o ozônio pode causar danos à vegetação 

(CETESB,2001). 

 

 Dióxido de Nitrogênio - NO2 

 

É formado pela reação do óxido de nitrogênio e do oxigênio reativo presentes na atmosfera. Em 

grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos 

de nitrogênio. Pode provocar irritação da mucosa do nariz, manifestada através de coriza, e 

danos severos aos pulmões, semelhantes aos provocados pelo enfisema pulmonar. Além dos 

efeitos diretos à saúde, o NO2 também está relacionado à formação do ozônio e da chuva ácida 

(CETESB, 2001; IAP, 2013). 

 

5.2.1.8.3 Emissões Atmosféricas 
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Os poluentes atmosféricos são produzidos e emitidos para a atmosfera pelos diversos tipos de 

fonte antropogênicas ou naturais. Em relação às atividades antropogênicas, as emissões 

atmosféricas podem ter origem em fontes fixas, como indústrias e usinas termoelétricas e origem 

de fontes móveis, como veículos automotores e demais meios de transporte. 

Os poluentes podem ser divididos, de acordo com sua origem, em primários, quando emitidos 

diretamente de uma fonte, ou secundários, sendo formado na atmosfera com a influência de 

outras substâncias (chamadas precursores) e eventualmente da radiação solar, como o Ozônio 

(O3), maior parte do Dióxido de Nitrogênio (NO2) e de certas partículas muito finas. 

No município de Curitiba as contribuições de emissões atmosféricas são devidas principalmente 

à frota de veículos, consideradas fontes móveis, e às atividades industriais, consideradas fontes 

fixas.  

De acordo com o Relatório Anual do DETRAN-PR (DETRAN, 2015), a frota motorizada do 

município de Curitiba contou, no ano de 2015, com 1.415.987 veículos, um aumento de 0,71% 

em relação ao ano de 2014. Uma alternativa ao uso de combustíveis comuns e à diminuição da 

emissão de poluentes é o gás natural veicular (GNV), o qual não apresenta óxidos de nitrogênio 

ou enxofre em sua emissão. O município de Curitiba conta com 22 postos de abastecimentos 

credenciados e em operação para o Gás Natural Veicular, segundo dados da COMPAGAS 

(2017). 

Em relação às emissões atmosféricas industriais, de acordo com o Inventario Estadual de 

Emissões Atmosféricas de Poluentes (2012), baseado no Banco de Dados do IAP e no Banco 

de Dados da Prefeitura Municipal de Curitiba, no município há 730 fontes monitoradas. Segundo 

os dados disponibilizados, o município de Curitiba apresenta representatividade em relação às 

emissões geradas em comparação às outras cidades do Estado para todos os poluentes (MP, 

CO, NOX e SOX). A tabela abaixo apresenta uma comparação das emissões por fontes fixas e 

móveis na RMC e no município de Curitiba. 

 

Tabela 21: Comparação das emissões por fontes fixas e móveis na Região Metropolitana de Curitiba. 

CIDADE/ 

REGIÃO 

MP (ton/ano) SOX (ton/ano) CO (ton/ano) NOX (ton/ano) 

Indústria Veicular Indústria Veicular Indústria Veicular Indústria Veicular 

Curitiba 2035 793 172 554 10105 62457 1508 5525 

RMC 10564 1563 23904 898 34078 132991 24759 10729 

Parcela 

industrial 

Cidade: 72% Região: 

87% 

Cidade: 24% 

Região: 96% 

Cidade: 14% Região: 

20% 

Cidade: 21% Região: 

70% 

 

Pode-se verificar uma predominância das emissões veiculares para os poluentes SOX, CO e 

NOX, uma vez que Curitiba conta com a maior frota de veículos do estado. Somente para MP 

continua uma emissão industrial acima da emissão veicular. A adoção de fontes alternativas de 
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energia pelas indústrias contribui para uma diminuição das emissões atmosféricas e 

consequentemente para uma melhor qualidade do ar. 

Cabe citar que o controle das fontes atmosféricas industriais é realizado no Paraná por meio da 

Resolução SEMA n° 041/2002, a qual estabelece padrões de emissão para processos 

industriais, assim como critérios de auto monitoramento das emissões.  

 

5.2.1.8.4 Padrões e Índice de Qualidade do Ar  

 

Os padrões de qualidade do ar são definidos visando garantir a proteção da saúde e do bem-

estar da população e a manutenção da qualidade do meio ambiente. Estes padrões definem 

legalmente um limite máximo para a concentração de um componente atmosférico. 

A regulamentação desses padrões está presente na Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho 

de 1990, que estabelece metas para restringir os níveis de poluentes por fontes de poluição 

atmosférica considerando tipo da fonte e poluentes prioritários, e usando padrões de qualidade 

do ar como estratégia para o controle do mesmo. Os poluentes prioritários para esta resolução 

são: material particulado, fumaça, partículas inaláveis, SO2, CO, O3 e NO2. 

Nesta resolução foram definidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os padrões primários 

e os secundários.  

 

 Padrões Primários de qualidade do ar: são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis 

máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em 

metas de curto e médio prazo. 

 Padrões Secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da 

população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral.  

 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (SEMA) confirma estes 

padrões por meio da Resolução SEMA nº 054/2006, a qual utiliza os mesmos padrões nacionais. 

O padrão (primário ou secundário) que deve ser aplicado depende da classe da área do local, 

as quais são estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 05/1989 em Classes I, II e III. Áreas de 

Classe I são áreas de preservação, lazer e turismo onde as concentrações devem ser mantidas 

a um nível mais próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica, portanto, 

abaixo dos níveis do padrão secundário. Nas áreas da Classe II se aplica o padrão secundário e 

naquelas da Classe III o padrão menos rígido, o primário. Cabe ao Estado a definição destas 

áreas, as quais no Paraná constam no Artigo 31 da Lei N° 13.806/02, a qual estabelece que em 

Áreas de Preservação, parques e Unidades de Conservação (Classe 1) deverá ser mantida a 
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qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica; 

em Áreas de Proteção Ambiental (Classe 2)  o nível de deterioração da qualidade do ar deve ser 

limitado pelo padrão secundário de qualidade e áreas urbanas de regiões metropolitanas e de 

municípios com população acima de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como industriais, 

o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade 

(Classe 3). 

Os padrões para poluentes atmosféricos, no que diz respeito à qualidade do ar, regulamentados 

pelo CONAMA são apresentados na Tabela 22 e os níves de Atenção, Alerta e Emergência, 

encontram-se na Tabela 23. 

 
Tabela 22: Padrões primários e secundários para poluentes atmosféricos no Paraná (Resolução 

CONAMA Nº 03/90, SEMA Nº 054/06) 

Poluente 
Tempo de 

amostragem 
Padrão primário 

µg/m3 
Padrão secundário 

µg/m3 
Partículas totais em suspensão 

(PTS) 
24 horas (1) 240 150 

MGA (2) 80 60 
Partículas inaláveis 

(PI) 
24 horas (1) 150 150 

MAA (3) 50 50 
Fumaça 24 horas (1) 150 100 

MAA (3) 60 40 
Dióxido de Enxofre  

(SO2) 
24 horas (1) 365 100 

MAA (3) 80 40 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1 hora (1) 320 190 
MAA (3) 100 100 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1 hora (1) 40.000 40.000 
35 ppm 35 ppm 

8 horas (1) 10.000 10.000 
9 ppm 9 ppm 

Ozônio (O3) 1 horas (1) 160 160 
Fonte: BRASIL, 1990 

(1) Não deve ser excedido mais do que uma vez ao ano. 
(2) Média Geométrica Anual. 
(3) Média Aritmética Anual. 

 

Tabela 23: Padrões Nacionais de Qualidade do Ar, niveis de alerta (Resolução CONAMA Nº 03/90) 
Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

Partículas totais em Suspensão (μg/m3)- 24h 375 625 875 
Partículas Inaláveis (μg/m3)- 24h 250 420 500 

SO2 (μg/m3)- 24h 800 1600 2100 
NO2 (μg/m3)- 1h 1130 2260 3000 

 

Para facilitar a interpretação dos resultados e padronizar todas as substâncias em uma única 

escala, utiliza-se no monitoramento da qualidade do ar no Paraná o Índice de Qualidade do Ar 

(IQA). Por definição, ao nível do padrão primário é atribuído um índice de 100, o de Atenção 

equivale a um índice de 200, o nível de Alerta a 300 e o nível de Emergência a 400. Este índice 
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também é utilizado para classificar a qualidade do ar em seis categorias, de BOA até CRÍTICA 

como apresentado na figura abaixo. Para o monitoramento da qualidade do ar é utilizado o índice 

mais elevado dos poluentes medidos em cada estação. 

 

 

Figura 112: Classificação da qualidade do ar através do Índice de Qualidade do Ar – IQA 

Fonte: IAP, 2013. 

 

5.2.1.8.5 Influência das Condicionantes Topográficas e Meteorológicas 

 

A concentração dos poluentes no ar depende tanto dos mecanismos de dispersão como de sua 

produção e remoção. Normalmente, a própria atmosfera é capaz de dispersar os poluentes, 

misturando-os eficientemente a um grande volume de ar, o que contribui para que a poluição se 

estabilize em níveis aceitáveis. 
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A capacidade de dispersão varia muito com o relevo e com as condições meteorológicas locais, 

especialmente no que se refere ao efeito de ventos, chuvas e pressão atmosférica. Dessa forma, 

é a interação entre as fontes de poluição e a atmosfera que define a qualidade do ar. As 

condições meteorológicas determinam uma maior ou menor diluição dos poluentes, mesmo que 

as emissões não variem. Já o relevo, por sua vez, é responsável por determinar maior ou menor 

intensidade de variáveis meteorológicas, principalmente dos ventos. A interação entre as 

condições meteorológicas e a dispersão de poluentes na atmosfera é permanente, sendo de 

grande importância que esses fatores sejam considerados na avaliação da qualidade do ar do 

local. 

Quanto à interferência das precipitações na qualidade do ar, salienta-se que em situações de 

chuvas mais fortes de curta duração ou de menor intensidade, porém mais duradouras, este 

fenômeno atua como um eficiente agente de limpeza da atmosfera, ainda mais se 

acompanhadas por ventos mais intensos, atribuindo-se grande eficiência na remoção dos 

poluentes contidos na atmosfera. 

A nebulosidade e a insolação também influenciam a qualidade do ar. A insolação, por exemplo, 

é de grande relevância para análise da presença de poluentes na atmosfera, pois é a partir da 

incidência solar que muitos processos de formação de oxidantes fotoquímicos acontecem, como 

é o caso do ozônio troposférico, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Deve-se atentar a isto ao interpretar resultados do monitoramento, pois diminuições de 

concentração de certo poluente não significam necessariamente que foram lançados uma menor 

quantidade de poluentes para a atmosfera, podendo ser tal resultado causado por condições 

mais favoráveis à dispersão.  

Na figura abaixo pode ser observado o gráfico elaborado por IAP (2013) onde se apresenta as 

condições de dispersão na Região Metropolitana de Curitiba no período de janeiro a dezembro 

de 2013.  

 

Figura 113: Condições de dispersão na RMC no ano de 2013 
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Fonte: IAP, 2013. 

 

Observa-se que nos meses de abril a setembro as condições desfavoráveis à dispersão 

prevaleceram, enquanto o restante do ano apresenta condições favoráveis à dispersão, 

auxiliando na manutenção da qualidade do ar. 

 

5.2.1.8.6 Monitoramento da Qualidade do Ar em Curitiba 

 

Nos itens a seguir serão apresentados os resultados referentes ao monitoramento da qualidade 

do ar no município de Curitiba para o ano de 2013. 

Conforme citado no item “Padrões e Índice de Qualidade do Ar” as áreas urbanas da Região 

Metropolitana de Curitiba são definidas como áreas de Classe 3, devendo ser utilizado o padrão 

secundário estabelecido na Resolução CONAMA N° 03/1990 para a análise dos resultados. 

 

Partículas Totais em Suspensão (PTS)  

 

As Partículas Totais em Suspensão (PTS) foram monitoradas em Curitiba nas estações 

automáticas BOQ, PAR e CIC e na estação manual Santa Casa (SC). Os resultados da 

classificação das médias diárias, as médias diárias máximas e a média anual estão apresentados 

na tabela abaixo. 

 

Tabela 24: Resultados do monitoramento do poluente PTS nas estações 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média 
anual 

(μg/m³) 

Média diária 
máxima (μg/m³) 

Estação Boqueirão 
(BOQ) 

328 26 0 0 26,97 
182 

(01/08/2013) 

CIC (CIC) 240 55 0 0 41,08  
225 

(31/08/2013) 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

354 9 0 0 20,58 
142 

(09/05/2013) 

Santa Casa (SC) 
(manual) 

224 50 0 0 55,68 
155 

(31/08/2013) 

 

Verifica-se que todas as estações apresentaram qualidade do ar entre boa e regular, não tendo 

sido ultrapassados os limites anuais e diários de concentração de poluentes, uma vez que o 

limite diário para PTS é de 240 μg/m³. Uma visão histórica da qualidade do ar pode ser observada 
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na figura abaixo, a qual apresenta a evolução da qualidade do ar entre 1990 e 2013 na estação 

manual de Santa Casa. 

 

Figura 114: Classificação das médias diárias para as PTS na estação Santa Casa entre 1990-2013 

Fonte: IAP, 2013 

 

Observa-se que nos últimos dez anos a classificação “regular” variou de 46 % (máximo) a 18 % 

(mínimo) e a classificação “boa”, variou de 54 % (mínimo) a 82 % (máximo). Observa-se também 

que em 2013 foi registrada a maior porcentagem de classificação “boa” para as PTS na estação 

Santa Casa nos últimos 15 anos, assim como a menor porcentagem de classificação “regular” 

(18%). 

As classificações “inadequada” e “má” ocorreram no ano de 2010 em 2% das análises. 

 

5.2.1.8.6.1 Partículas inaláveis (PI)  

 

As Partículas Inaláveis (PI) foram monitoradas em três estações de monitoramento na cidade de 

Curitiba, nas estações BOQ, CIC e PAR. Os resultados da classificação das médias diárias, as 

médias diárias máximas e a média anual estão apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 25: Resultados do monitoramento de PI nas estações de Curitiba. 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média 
anual 

(μg/m³) 

Média diária 
máxima (μg/m³) 

Estação Boqueirão 
(BOQ) 

322 21 0 0 18,04 90 (09/05/2013) 
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CIC (CIC) 206 36 0 0 27,54 120 (30/07/2013) 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

342 11 0 0 16,91 86 (13/07/2013) 

 

Observa-se que a maior parte do período avaliado apresentou classificação “boa” e ”regular”, 

com concentrações máximas abaixo do padrão primário de 50 μg/m³.  Também não foram 

registradas violações ao padrão estabelecido para as médias de 24 horas. 

A figura abaixo representa a evolução das concentrações médias anuais para as Partículas 

Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PI) no período de 2004 a 2013, monitoradas 

nas estações automáticas da Região Metropolitana de Curitiba. Verifica-se que em todos os anos 

não foi constatado violações do padrão primário para ambos os parâmetros. Observa-se também 

que, comparados aos anos de 2011 e 2012, houve uma diminuição na concentração de PTS e 

PI. 

 

 

Figura 115: – Evolução das concentrações médias anuais para as Partículas Totais em Suspensão (PTS) 
e Partículas Inaláveis (PI) no período de 2004 a 2013 monitoradas nas estações automáticas da Região 

Metropolitana de Curitiba. Fonte: IAP, 2013. 

 

5.2.1.8.6.2 Fumaça  

 

O poluente Fumaça foi monitorado na estação Santa Casa (SC) entre 1990 e 2010. Na figura 

abaixo observa-se o histórico das classificações das médias. 
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Figura 116: Classificação das médias diárias para Fumaça na estação Santa Casa entre 1990 e 2010. 
Fonte: IAP, 2013. 

 

Observa-se que a partir do ano de 2000 é observado uma melhora na qualidade do ar, com IQA 

“regular” e “bom” em todas as análises. 

 

5.2.1.8.6.3 Dióxido de Enxofre (SO2)  

 

O Dióxido de Enxofre SO2 foi monitorado em quatro estações de monitoramento em Curitiba no 

ano de 2013. As classificações das médias diárias, médias anuais e as médias diárias máximas 

estão apresentadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 26: Resultados do monitoramento de Dióxido de Enxofre nas estações de Curitiba. 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média 
anual 

(μg/m³) 

Média diária 
máxima (μg/m³) 

Estação Boqueirão 
(BOQ) 

363 0 0 0 1,06 11 (09/05/2013) 

CIC (CIC) 212 0 0 0 3,29 13 (14/06/2013) 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

218 0 0 0 2,98 24 (08/05/2013) 

Santa Cândida 
(STA) 

348 0 0 0 2,62 7 (09/05/2013) 

Santa Casa (SC) 304 0 0 0 9,63 71 (31/08/2013) 
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Observa-se que todas as médias diárias obtidas no período se enquadram na classificação “boa”, 

mantendo-se abaixo do limite do padrão primário de 80 μg/m³. 

Na figura apresentada abaixo, pode ser verificada a evolução da concentração dos poluentes 

SO2, Fumaça e PTS nos últimos 23 anos na estação de monitoramento Santa Casa. Pode-se 

observar que estes poluentes apresentam uma diminuição progressiva de suas emissões nos 

últimos 6 anos.  

Devido à esta diminuição ser constatada nos últimos anos, e não apenas em uma análise isolada, 

pode-se concluir que há uma diminuição na emissão desse poluente (poluente primário), cuja 

ocorrência pode ser atribuída ao maior controle das fontes fixas por parte das indústrias, a 

melhoria das tecnologias dos veículos a combustão e em específico à redução do teor de enxofre 

dos combustíveis, tanto industrial como automotivo (IAP, 2013). 

 

 

Figura 117: Médias anuais para SO2, Fumaça e PTS no período de 1990 a 2013 na estação Santa Casa. 
Fonte: IAP, 2013. 

 

5.2.1.8.6.4 Monóxido de Carbono (CO)  

 

O monitoramento da concentração de CO é realizada em três estações no município de Curitiba.  

Os resultados das classificações das médias horárias e as médias horárias máximas estão 

apresentados na tabela abaixo. 
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Tabela 27: Resultados do monitoramento Monóxido de Carbono nas estações de Curitiba. 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média máxima 
em 8 hr (μg/m³) 

Data 

Estação Boqueirão 
(BOQ) 

1064 0 0 0 4.127 31/07/2013 

CIC (CIC) 1094 0 0 0 4.276 05/07/2013 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

1084 0 0 0 3.574 12/07/2013 

 

Observa-se que no ano de 2013 todos os dias monitorados foram classificados com qualidade 

do ar boa, com nenhuma violação ao limite do padrão primário para 8 hr, estabelecido em 10.000 

μg/m³. 

 

5.2.1.8.6.5 Ozônio (O3)  

 

As concentrações de O3 foram registradas em quatro estações em Curitiba nas estações BOQ, 

CIC, PAR e STC. Os resultados das classificações das médias horárias e as médias horárias 

máximas estão apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 28: Resultados do monitoramento de Ozônio nas estações de Curitiba. 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média horária 

máxima 
(μg/m³) 

Data 

Estação Boqueirão 
(BOQ) 

8.220 145 0 0 116 14/12/2013 

CIC (CIC) 4.571 40 0 0 143 19/01/2013 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

6.655 49 0 0 124 15/12/2013 

Santa Cândida 
(STA) 

5.377 115 0 0 150 09/01/2013 

 

Apesar da RMC de Curitiba apresentar um alto potencial de formação de ozônio, uma vez que 

há grande emissão de poluentes precursores, principalmente de origem veicular, não foram 

registradas violações ao padrão primário estabelecido para o Ozônio de 160 μg/m³. 

Cabe citar que, segundo relatório elaborado pelo IAP, em 2013 foram registradas três violações 

da média horária máxima, todas no município de Araucária. 
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5.2.1.8.6.6 Dióxido de Nitrogênio (NO2)  

 

As concentrações de NO2 foram registradas em três estações automáticas em Curitiba, nas 

estações CIC, PAR e STC. Na Tabela abaixo são apresentadas as médias horárias, as médias 

horárias máximas e as médias anuais registradas no ano de 2013. 

 

Tabela 29: Resultados do monitoramento Monóxido de Carbono nas estações de Curitiba. 

Estação 

Nº de classificações das médias 
diárias (janeiro – dezembro) 

Médias 

Boa Regular Inadequada Má 
Média 
anual 

(μg/m³) 

Média diária 
máxima (μg/m³) 

Curitiba, CIC (CIC) 8.721 4 0 0 24,01 
145 

(10/05/2013) 

Ouvidor Pardinho 
(PAR) 

7.795 61 0 0 33,55 
194 

(31/07/2013) 

Santa Cândida 
(STC) 

7.677 0 0 0 15,25 89 (31/07/2013) 

 

Observa-se que em Curitiba a média anual e as médias horárias atenderam aos padrões 

estabelecidos de 100 µg/m³ e 320 µg/m³, respectivamente para o dióxido de nitrogênio. Verifica-

se também que todos os resultados enquadraram-se na classificação “boa” ou “regular”. 

 

5.2.1.8.7 Considerações Finais 

 

De acordo com os últimos dados compilados e apresentados pelo Instituto Ambiental do Paraná, 

no Relatório Anual da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba do Ano de 2013, as 

análises dos poluentes primários como PTS, Fumaça, PI, SO2 e CO, e os poluentes secundários, 

como o O3 e o NO2, indicaram que no ano de 2013 não ocorreram violações dos padrões de 

qualidade do ar estipulados na Resolução CONAMA N° 03/90. Da mesma forma, todas as 

médias anuais dos poluentes monitorados no período atenderam aos padrões estipulados 

legislação supracitada. 

Cabe citar também as condições favoráveis à dispersão durante boa parte do ano no município, 

auxiliando na manutenção da qualidade do ar. Apesar de ser constatada tal condição favorável, 

os resultados apresentam diminuições progressivas da concentração dos poluentes ao longo 

dos anos, indicando uma real melhora na qualidade do ar. 

Esta melhora na qualidade do ar pode ser atribuída ao maior controle das fontes fixas por parte 

das indústrias, assim como na troca por tecnologias “mais limpas“ e à melhoria das tecnologias 

dos veículos a combustão, assim como nos combustíveis utilizados, 
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Cabe citar também que o Gás Natural apresenta benefícios para a qualidade do ar, quando 

comparado com outros combustíveis, uma vez que em sua combustão não emite poluentes como 

óxidos de enxofre ou nitrogênio, assim como partículas inaláveis ou em suspensão. 

Deste modo, entende-se que o uso do gás natural no município de Curitiba não vem 

influenciando na qualidade do ar de forma negativa, mas poderá contribuir para a manutenção 

de sua qualidade.  
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5.2.2 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA 

 

A elaboração deste estudo teve como objetivo caracterizar e delimitar os corpos d’água da região 

onde se pretende instalar o empreendimento, principalmente aqueles interceptados pelo eixo 

projetado. O estudo foi realizado por meio de informações existentes sobre as bacias 

hidrográficas da região e levantamentos em campo de observação e análise de dados primários. 

O estudo foi dividido de acordo com as áreas de influência do empreendimento, partindo da 

análise regional para a análise local. 

 

 

5.2.2.1 Caracterização Regional 

 

 

O Estado do Paraná é dividido em 16 Bacias Hidrográficas instituídas pela Resolução Nº 

024/2006/SEMA. O empreendimento em estudo está localizado na Bacia Hidrográfica do Iguaçu.  

A Bacia Hidrográfica do Iguaçu (Figura 118) possui uma área total, dentro do Estado do Paraná, 

de 54.820,4 Km², cerca de 28% da área total do estado. O Rio Iguaçu percorre uma extensão de 

1.320 Km, desde seu início, no município de Curitiba, até sua foz no Rio Paraná (SEMA, 2015). 

 

 

Figura 118: Bacias Hidrográficas no estado do Paraná, com destaque para o local do empreendimento. 
Fonte: ITCG, 2010. 
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Para o Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado, considerando critérios fisiográficos e as 

características socioeconômicas e de uso e ocupação do solo, as bacias hidrográficas foram 

subdivididas e/ou agrupadas, resultando em 12 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução Nº 49/2006/CERH/PR.  

A Bacia Hidrográfica do Iguaçu está dividida em três dessas regiões: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu 

e Alto Iguaçu, esta última agrupada à Bacia do Ribeira. O município de Curitiba está totalmente 

inserido na Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu/Ribeira, a qual conta com comitê de 

gerenciamento que abrange estudos em partes desta região. 

No município de Curitiba ocorrem as seguintes sub-bacias principais: Bacia do Rio Passaúna, 

Bacia do Rio Barigui, Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio dos Padilhas, Bacia do Rio Belém e 

Bacia do Rio Atuba. Os ramais em estudo abrangem todas as sub-bacias do município, 

interceptando diversos cursos d´água. No mapa a seguir pode ser observado a disposição dos 

recursos hídricos quanto à localização dos eixos projetados para a RDGN.  
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A seguir os recursos hídricos serão caracterizados de acordo com as sub-bacias que compõem. 

Os dados de área e demais dados geográficos foram retirados do levantamento realizado pelo 

IPPUC, o qual disponibilizou os dados georreferenciados em 2013. 

 

5.2.2.2 Sub-bacia do Rio Passaúna 

 

A sub-bacia do Rio Passaúna intercepta uma faixa estreita na parte oeste do município de 

Curitiba, abrangendo os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo e 

Araucária. Nesta sub-bacia estão localizados parte dos ramais Noroeste e Oeste. A área da sub-

bacia é de aproximadamente 216,72 Km². 

A bacia está inserida na Área de Preservação Ambiental – APA Passaúna. Uma das funções 

desta área é a preservação do Rio Passaúna, responsável por parte do abastecimento de água 

do município. Por estar localizada nos limites da cidade e apresentar diversas áreas públicas, 

esta área apresenta pontos de vulnerabilidade social, com várias invasões e áreas não 

regularizadas. No trecho localizado na Rodovia PR 418 é comum o uso de dispositivos de 

proteção para os cursos d´água, prevenindo de possíveis contaminações em casos de acidentes 

com cargas perigosas (Figura 119). 

 

Figura 119: Dispositivo de proteção em curso d´água na Rodovia PR 418 – Ramal Noroeste (esq.) e 
dispositivo de proteção no Rio Três Marias. 
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5.2.2.3 Sub-bacia do Rio Barigui 

 

A sub-bacia do rio Barigui apresenta uma área de 264,89 Km², abrangendo os municípios de 

Almirante Tamandaré, Colombo, Araucária e Curitiba. 

Os principais cursos d´água que interceptam os ramais são o Rio Barigui, Ribeirão Campo 

Comprido, Córrego Vila Izabel, Rio Três Marias, Córrego Vista Alegre, Córrego Vila Rosinha, 

Ribeirão Campo Comprido, Rio da Vila Formosa, Córrego da Vila Leco, Córrego Vila Pinheiro e 

Arroio do Andrade. Muitos destes corpos d´água interceptam mais de um ramal. 

 

Figura 120: Ponte sob afluente do Rio Barigui (Rua Eduardo Sprada – Ramal Oeste) (esq.) e detalhe do 
corpo hídrico (dir.) 

 

Figura 121: Rio Barigui em trecho da Av. Ns Aparecida - Ramal Oeste (esq.) e vista da avenida e ponte 
do Rio Barigui (dir.). 
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5.2.2.4 Sub-bacia do Rio dos Padilhas 

 

A sub-bacia do Rio dos Padilhas tem aproximadamente 32,039 Km², ocorrendo apenas no 

município de Curitiba, na região sul da cidade, abrangendo os ramais Sudeste. A sub-bacia do 

Rio dos Padilhas é uma bacia de contribuição do Rio Iguaçu, desaguando no rio próximo à BR 

277, na entrada do município. 

O Rio dos Padilhas, principal curso d´agua da sub-bacia, intercepta diversos ramais, assim como 

outros tributários. 

 

5.2.2.5 Sub-bacia do Rio Belém 

 

A sub-bacia do Rio Belém nasce no extremo norte do município de Curitiba, drenando uma área 

de aproximadamente 87,49 Km² até sua foz no Rio Iguaçu. A sub-bacia abrange as áreas norte, 

centro e sudeste do município, assim como os ramais localizados nesta área. Os principais 

cursos d´água são o Rio Belém, Rio Juveve e Córrego do Cortume. 

Figura 122: Rio Belém interceptando a Rua José Saboia Cortes (ramal Centro-Norte).  
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Figura 123: Rio Belém interceptando a Rua José Hauer - Ramal Sudeste. 
 

 

5.2.2.6 Sub-bacia do Rio Atuba 

 

A sub-bacia do Rio Atuba drena uma área de aproximadamente 129,24 Km² abrangendo os 

municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais e Curitiba. No município de Curitiba, 

abrange a região Nordeste, assim como este ramal. Os principais corpos d´água são o Rio Atuba, 

o qual tem sua foz no Rio Iguaçu, e os seus tributários Rio Bacacheri, Rio Bacacheri Mirim, 

Córrego Vila das Oficinas e Córrego do Jardim Natalia.  

 

Figura 124: Rio Bacacheri interceptando a Av Paraná (esq.) e Av Prefeito Erasto Gaertner (dir.) – Ramal 
Nordeste 
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Figura 125: Rio Atuba interceptando a Rod Regis Bitencourt - Ramal Nordeste (esq.) e Av Victor Ferreira 
do Amaral – Ramal Centro – Leste. 

 

 

5.2.2.7 Sub-bacia do Rio Iguaçu 

 

A sub-bacia do rio Iguaçu apresenta uma área de 289,16 Km², interceptando a região leste e sul 

do município de Curitiba, além de abranger os municípios de Piraquara, Pinhais, São Jose dos 

Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária e Contenda. No município de Curitiba esta sub-bacia 

está inserida na APA do Iguaçu e recebe contribuições de todas as bacias citadas anteriormente. 

Nesta sub-bacia estão inseridos parte dos ramais Sudeste e Sul. Os principais rios interceptados 

pelos ramais são o Rio Alto Boqueirão e Arroio Rio da Prensa. Além destes, diversos outros 

cursos d´água afluentes do Rio Iguaçu interceptam os ramais, principalmente na região Sul do 

município. 
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5.2.2.8 Enquadramento dos corpos d´água 

 

O enquadramento de corpos d’água em classes de uso preponderantes estabelece não 

necessariamente o estado do corpo d´água, mas sim o nível de qualidade que deveria ter em 

relação ao seu uso prioritário.  

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 91/2008 dispõe sobre os 

procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água. 

Como instrumento para a classificação das águas cabe citar a Resolução Nº 357/2005 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, de 17 de março de 2005, que classifica as 

águas doces, salobras e salinas do território nacional, segundo seus usos preponderantes. Os 

cursos d´água são enquadrados de acordo com os seus usos preponderantes mais restritivos, 

em 05 classes de água doce. 

No estado do Paraná, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA), 

atual Instituto das Águas do Paraná, regulamentou o enquadramento dos cursos de água da 

Bacia do rio Iguaçu, de domínio do Estado, por meio da Portaria SUREHMA nº 20/1992, 

classificando todos eles à classe 2, excetuando: 

- os cursos de água dentro dos limites da área de Tombamento da Serra do Mar e da Área de 

Especial Interesse Turístico Marumbi; rio Capitanduva, formador do rio Iraí e seus afluentes; rio 

dos Papagaios e seus afluentes, contribuinte da margem direita do rio Iguaçu, município de Balsa 

Nova, desde suas nascentes até o Recanto dos Papagaios, junto à BR 376, pertencendo à classe 

especial; 

- os cursos de água utilizados pra abastecimento público e seus afluentes, desde suas nascentes 

até a seção de captação para abastecimento público, quando a área desta bacia de captação for 

menor ou igual a 50 Km², pertencem à classe 1, dentre eles, aqueles pertencentes à Bacia do 

Alto Iguaçu: rio Itaqui (manancial de abastecimento público do município de Campo Largo); 

Ribeirão Curral das Éguas (manancial de abastecimento público do município de Mandirituba).  

- o rio Belém, contribuinte da margem direita do rio Iguaçu, e seus afluentes, à jusante do Bosque 

João Paulo II; o rio Barigui, contribuinte da margem direita do rio Iguaçu, à jusante do Parque 

Barigui e o rio Cambuí, contribuinte da margem direita do rio Iguaçu, à jusante da BR-277, sentido 

Campo Largo são enquadrados na classe 3 

 

Atualmente a Resolução nº 04 do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, 

de 11 de julho de 2013, atualiza o enquadramento dos corpos de água superficiais na área de 

abrangência do comitê. Com isto, os principais rios das sub-bacias em estudo ficam assim 

definidos: 

- Rio Passaúna: de sua nascente até a barragem da SANEPAR – Classe 2; da barragem da 

SANEPAR até a sua foz – Classe 3. 
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- Rio Bariguí: de sua nascente até a futura captação SANEPAR, no município de Almirante 

Tamandaré – Classe 2; a jusante da futura captação SANEPAR, até o vertedouro do lago do 

Parque Bariguí – Classe 3; do vertedouro do lago do Parque Bariguí até a sua foz – Classe 4. 

- Rio Padilha: de sua nascente até sua foz – Classe 4.  

- Rio Belém: de sua nascente até o Bosque do Papa (Curitiba) – Classe 3; afluentes de primeira 

ordem do rio Belém no trecho entre sua nascente até o Bosque do Papa – Classe 3; do Bosque 

do Papa até sua foz - Classe 4. 

- Rio Iguaçu e Canal artificial paralelo ao Iguaçu: a jusante da captação BR 277 da SANEPAR 

até a foz do rio Itaqui, em Balsa Nova: Classe 4. 

- Rio Atuba: Classe 2 

 

5.2.2.9 Análise de Qualidade das Águas Superficiais 

 

Para auxiliar na caracterização dos recursos hídricos foram realizadas análises da qualidade da 

água nos principais cursos d´água interceptados pelo empreendimento, sendo realizada pela 

menos uma análise em cada bacia hidrográfica. Esta caracterização tem por objetivo o 

diagnóstico da área para avaliar uma futura contribuição das obras na qualidade da água.  

 

5.2.2.9.1 Metodologia 

 

As coletas foram realizadas em 6 pontos diferentes, identificados na  Figura 126 e na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 30: Coordenadas dos locais de coleta das amostras de água. 

Curso Hídrico Coordenadas 

Ponto 01 - Rio Barigui 
670667.00 m E | 7189175.00 m S 

 

Ponto 02 - Rio Barigui 
667776.00 m E | 7181047.00 m S 

 

Ponto 03 - Rio Belém 
673994.00 m E | 7188856.00 m S 

 

Ponto 04 - Rio Belém 
678832.00 m E | 7178383.00 m S 

 

Ponto 05 - Rio Atuba 
680694.00 m E | 7186057.00 m S 

 

Ponto 06 - Ribeirão dos Padilhas 
675177.00 m E | 7175070.00 m S 
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Figura 126: Pontos de Coleta de Água. 

 

 

Para análise da qualidade da água foram escolhidos parâmetros utilizados para a determinação 

do “Índice de Qualidade de Águas (IQA)”, que incorpora nove variáveis consideradas relevantes 

para a avaliação da qualidade das águas, sendo essas: coliformes fecais, pH, DBO, fósforo total, 

nitrogênio total, oxigênio dissolvido, sólidos totais, temperatura e turbidez. Optou-se por analisar 

também óleos e graxas totais por ser um parâmetro importante na avaliação de possíveis 

interferências causadas pelas obras na qualidade da água. 

As amostras foram coletadas pela TECLAB LABORATÓRIOS no dia 07/02/2017, sendo a coleta 

acompanhada pelos responsáveis pela elaboração deste estudo. 

Para a coleta utilizou-se balde coletor e frascos herméticos e esterilizados, armazenando o 

material coletado em recipiente resfriado. As amostras foram devidamente identificadas para 

processamento em laboratório.  
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Os parâmetros Oxigênio Dissolvido, Temperatura e Turbidez foram analisados in situ. 

As figuras abaixo ilustram a metodologia de coleta em cada ponto amostrado. 

 

Figura 127: Coleta de água no Ponto 01 - Rio 
Barigui (Parque Tingui). 

 

Figura 128: Coleta de água no Ponto 02 - Rio 
Barigui. 
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Figura 129: Coleta de água no Ponto 03 - Rio 
Belém (Rua Euclides Bandeira). 

 

 

Figura 130: Coleta de água no Ponto 04 -  Rio 
Belém 

 

Figura 131: Coleta de água no Ponto 05 - Rio 
Atuba. 

 

Figura 132: Coleta de água no Ponto 06 - 
Ribeirão dos Padilhas. 
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Figura 133: Metodologia de análise in situ. 

 

5.2.2.9.2 Resultados 

 

Para a avaliação do “Índice de Qualidade de Águas (IQA)”, foi seguido o que preconiza a 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, baseando-se na 

qualidade de água para fins de abastecimento público, classificando a qualidade da água em 

ótima, boa, regular, ruim e péssima. A partir do cálculo efetuado, foi determinada a qualidade 

das águas brutas, que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, representado na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 31: Classificação da Qualidade da Água de acordo com o IQA. 

IQA encontrado Classificação 

79 < IQA 100 ÓTIMA 

51 < IQA ≤ 79 BOA 

36 < IQA ≤ 51 REGULAR 

19 < IQA ≤ 36 RUIM 

IQA ≤ 19 PÉSSIMA 

Fonte: CETESB 

 

Além do cálculo do IQA, os resultados obtidos foram comparados com os padrões de qualidade 

de água estabelecidos para os diferentes tipos de classes conforme preconiza a Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Os valores de classificação para cada parâmetro são apresentados na 

tabela abaixo.  
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Tabela 32: Padrões de qualidade da água conforme Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 Classes  

PARÂMETRO Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (mg/L) 3 5 10 -- 

Demanda Química de Oxigênio  -- -- -- -- 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 6 5 4 -- 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) 
Virtualmente 

ausentes 
Virtualmente 

ausentes 
Virtualmente 

ausentes 
Toleram-se 

iridescências 
pH  6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 

Fósforo Total (mg/L P) 0,1  0,1 0,15 -- 

Sólidos Totais (mg/L) -- -- -- -- 

Turbidez (UNT) 40 100 100 -- 

Coliformes Termotolerantes 
(UFC/100mL) (x 104) 200 1000 2500* -- 

 

Os itens a seguir apresentam os resultados para cada ponto em relação à classificação para 

cada parâmetro, o resultado do IQA e uma breve descrição dos locais de coleta. 

 

 

A. PONTO 01 - RIO BARIGUI 

 

Um dos pontos de coleta no Rio Barigui foi definido nos limites do Parque Tingui. O Rio Barigui 

nasce em uma região vegetada próximo a Almirante Tamandaré. Até o local de coleta, o rio 

apresenta vegetação ciliar em alguns trechos, inclusive seus tributários. Por estar localizado em 

um parque, o corpo hídrico no local de coleta apresentava partes da vegetação ciliar conservada, 

como observado na figura abaixo, e não foi observada a presença de resíduos sólidos 

depositados ou mesmo trazidos de outros pontos. 
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Figura 134: Vegetação ciliar no Rio Barigui nos limites do Parque Tingui. 

 

Tabela 33: Análise da qualidade da água para o Rio Barigui. 

Parâmetros 

Rio 

Barigui 

(Parque 

Tingui) 

Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) <2,0 Classe 1 

DQO (mg/L) 13,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 3,9 --- 

Oxigênio Dissolvido 3,8 Classe 3 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) <5,0 --- 

pH 7,22 Classe 1 

Fósforo Total (mg/L) 0,06 Classe 1 

Sólidos totais (mg/L) 196,7 --- 

Temperatura da água (ºC) 23,2 --- 

Turbidez (UT) 59 Classe 2 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
3.800 Classe 4 

IQA 53 BOA 

 

A partir dos resultados apresentados observa-se uma DBO satisfatória, indicando um valor 

referente à rios de Classe 1. Da mesma forma, os parâmetros fósforo total e turbidez 

apresentaram resultados indicativos de Classe 1 e 2, respectivamente. O parâmetro Coliformes 

Termotolerantes, apesar de também apresentar valor indicativo de Classe 4, teve resultado 

menor que o constatado no Rio Atuba. Os resultados apresentaram um IQA – Índice de 

Qualidade da Água “BOA”, com o mesmo valor encontrado para as análises do Rio Atuba. Deste 
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modo, verificou-se uma influência do parâmetro turbidez, uma vez que em uma análise geral, o 

Rio Barigui apresentou melhores resultados.  

 

B. PONTO 02 - RIO BARIGUI 

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Barigui foram definidos dois pontos de coleta, considerando a 

extensão da bacia e os diversos cursos d´água interceptados pelo empreendimento. 

O segundo ponto de coleta foi definido a jusante do primeiro ponto, próximo à Cidade Industrial, 

e logo após a confluência com o Ribeirão Campo Comprido. 

Neste trecho o rio apresenta faixas de vegetação ciliar isoladas. 

 

 

Figura 135: Aspecto do Rio Barigui próximo ao ponto de coleta. 

 

 

Tabela 34: Análise da qualidade da água para o Rio Barigui. 

Parâmetros 
Rio 

Barigui 
Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) 3,4 Classe 2 

DQO (mg/L) 18,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 7,8 --- 

Oxigênio Dissolvido 3,9 Classe 3 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) <5,0 --- 

pH 7,10 Classe 1 

Fósforo Total (mg/L) 0,33 Classe 4 

Sólidos totais (mg/L) 163,3 --- 
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Temperatura da água (ºC) 24 --- 

Turbidez (UT) 49,3 Classe 2 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
6.200 Classe 4 

IQA 49 REGULAR 

 

 

A partir dos resultados observa-se que os parâmetros OD, fósforo total e Coliformes 

Termotolerantes apresentaram resultados indicativos de Classe 3 e 4. Já os parâmetros DBO e 

turbidez apresentaram resultados indicativos de Classe 2.  

Com isto, o IQA – Índice de Qualidade da Água apresentou qualidade “REGULAR, com valor 49, 

menor que o encontrado no primeiro ponto de análise do Rio Barigui. Apesar da necessidade de 

um monitoramento contínuo para a correta classificação do corpo d´água, esta campanha 

demonstrou a interferência das atividades realizadas no meio urbano para a alteração da 

qualidade da água nesta bacia quando comparados os resultados nos dois pontos. 

 

C. PONTO 03 - RIO BELÉM 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Belém está totalmente inserida nos limites do município de Curitiba. 

Sua nascente está localizada em área vegetada, no Parque Municipal Nascente do Belém.  

O rio apresenta vegetação ciliar em alguns trechos de sua extensão, principalmente em parques 

municipais. 

Próximo ao ponto de coleta foi verificada a presença de poucos exemplares arbóreos e diversos 

pontos de deposição de resíduos sólidos. 

 

 

Figura 136: Aspectos do corpo hídrico no local de coleta – Rio Belém. 
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Tabela 35: Análise da qualidade da água para o Rio Belém. 

Parâmetros Rio Belém Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) 4,2 Classe 2 

DQO (mg/L) 17,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 6,5 --- 

Oxigênio Dissolvido 5,5 Classe 1 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) <5,0 --- 

pH 7,49 Classe 1 

Fósforo Total (mg/L) 0,13 Classe 3 

Sólidos totais (mg/L) 153,3 --- 

Temperatura da água (ºC) 24 --- 

Turbidez (UT) 7,08 Classe 1 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
<1.200 Classe 2 

IQA 64 BOA 

 

 

A partir dos resultados apresentados observa-se que quase todos os parâmetros apresentaram 

resultados indicativos de Classes 1 e 2, com exceção do parâmetro fósforo, com resultado Classe 

3. Com isto, o IQA – Índice de Qualidade da Água apresentou qualidade “BOA”, com o maior 

valor encontrado nas análises realizadas. 

 

D. PONTO 04 – RIO BELÉM 

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Belém foram definidos dois pontos de coleta, considerando a 

extensão da bacia e os diversos cursos d´água interceptados pelo empreendimento. 

O segundo ponto de coleta foi definido em um trecho retificado do Rio Belém, com pouca 

presença de vegetação ciliar e próximo à foz da bacia no Rio Iguaçu. 

Neste trecho do rio foram observados diversos pontos de despejo de resíduos sólidos, como 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 137: Resíduos sólidos nas margens do Rio Belém. 

 

Tabela 36: Análise da qualidade da água para o Rio Belém. 

Parâmetros Rio Belém Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) 14,9 Classe 4 

DQO (mg/L) 61,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 12,6 --- 

Oxigênio Dissolvido 5,4 Classe 2 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) <5,0 --- 

pH 7,60 Classe 1 

Fósforo Total (mg/L) 0,76 Classe 4 

Sólidos totais (mg/L) 196,7 --- 

Temperatura da água (ºC) 26 --- 

Turbidez (UT) <2 Classe 1 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
112.000 Classe 4 

IQA 39 RUIM 

 

 

A partir dos resultados observa-se que os parâmetros DBO, fósforo total e Coliformes 

Termotolerantes apresentaram resultados indicativos de Classe 4. Já os parâmetros OD e 

turbidez apresentaram resultados indicativos de Classe2 e 1 respectivamente.  

Com isto, o IQA – Índice de Qualidade da Água apresentou qualidade “RUIM”, com o menor valor 

encontrado nas análises realizadas. Apesar da necessidade de um monitoramento contínuo para 

a correta classificação do corpo d´água, esta campanha demonstrou a interferência das 

atividades realizadas no meio urbano para a alteração da qualidade da água nesta bacia quando 

comparados os resultados nos dois pontos. 
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E. PONTO 05 - RIO ATUBA 

 

O ponto de coleta no Rio Atuba foi definido logo após a confluência com o Rio Bacacheri. Sua 

nascente ocorre próximo à área urbana do município de Colombo, porém, após percorrer poucos 

quilômetros, ao adentrar nos limites de Curitiba seu leito se encontra em área 

predominantemente urbanizada e sem vegetação ciliar, inclusive próximo ao ponto de coleta. Em 

seu leito, próximo ao ponto de coleta de água, pode ser observado a presença de resíduos, como 

apresentado na figura abaixo. 

 

 

Figura 138: Presença de resíduos no leito/margem do Rio Atuba 

 

 

Tabela 37: Análise da qualidade da água para o Rio Atuba. 

Parâmetros Resultado Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) 2,9 Classe 1 

DQO (mg/L) 18,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 6,9 --- 

Oxigênio Dissolvido 4,80 Classe 2 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) < 5,0 --- 

pH 7,41 Classe 1 

Fósforo Total (mg/L) 0,19 Classe 4 

Sólidos totais (mg/L) 166,7 --- 

Temperatura da água (ºC) 22,8 --- 

Turbidez (UT) < 2,0 Classe 1 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
20.500 Classe 4 

IQA 53 BOA 
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A partir dos resultados apresentados observa-se uma DBO satisfatória, indicando um valor 

referente à rios de Classe 1. Da mesma forma, os parâmetros OD e turbidez também 

apresentaram resultados indicativos de Classe 2 e 1, respectivamente. Cabe destaque ao 

parâmetro Coliformes Termotolerantes com valor indicativo de Classe 4.  

Os resultados apresentaram um IQA – Índice de Qualidade da Água “BOA”.  

 

 

F. PONTO 06 - RIBEIRÃO DOS PADILHAS 

 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Padilhas está totalmente inserida nos limites do município 

de Curitiba. Tanto suas nascentes quanto seu leito, até desaguar no Rio Iguaçu, está em área 

urbanizada. O rio apresenta vegetação ciliar em pequenos trechos de sua extensão.  

Próximo ao ponto de coleta foi verificada a presença de poucos exemplares arbóreos e diversos 

pontos de deposição de resíduos sólidos. 

 

 

Figura 139: Deposição de resíduos sólidos próximo ao ponto de coleta de água - Ribeirão dos Padilhas. 

 

Tabela 38: Análise da qualidade da água para o Ribeirão dos Padilhas. 

Parâmetros 
Ribeirão dos 

Padilhas 
Classe 

DBO (5 dias) (mg/L) 5,2 Classe 3 

DQO (mg/L) 22,0 --- 

Nitrogênio Total (mg/L) 8,9 --- 

Oxigênio Dissolvido 4,3 Classe 2 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) < 5,0 --- 

pH 7,45 Classe 1 
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Fósforo Total (mg/L) 0,56 Classe 4 

Sólidos totais (mg/L) 153,3 --- 

Temperatura da água (ºC) 26,0 --- 

Turbidez (UT) <2 Classe 1 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
9.400 Classe 4 

IQA 50 REGULAR 

 

 

Apesar dos resultados de DBO e fósforo total, os quais apresentaram resultados indicativos de 

Classe 3 e 4, respectivamente, o IQA resultante foi de qualidade REGULAR, principalmente 

devido aos parâmetros OD e turbidez que apresentaram resultados satisfatórios. 
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5.2.3 HIDROGEOLOGIA 

 

O estudo da disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos tem importância neste cenário 

devido principalmente aos riscos inerentes em transportes dutoviários. Porém, considerando a 

natureza do produto transportado (GLT) estes riscos estão mais relacionados à segurança de 

vida e de bens materiais, e menos relacionados à riscos ambientais, uma vez que este produto 

não oferece grandes riscos de poluição do meio, como solo e água.  Em casos de explosões, 

além dos riscos sobre a vida e bens materiais, incêndios podem ocorrer nas áreas vegetadas 

próximas. 

O Estado do Paraná é dividido em 11 Unidades Aquíferas (Figura 140) ocorrendo na Região 

Hidrográfica do Alto Iguaçu o predomínio das Unidades Aquíferas Pré-Cambriana, Karst e 

Guabirotuba e pequenas áreas das Unidades Paleozóica Média Inferior e Paleozóica Média 

Superior. Na região de Curitiba, Área de Influência Direta definida neste estudo, ocorrem 

predominantemente as unidades Guabirotuba e Pré-Cambriana e parte da Unidade Karst, a norte 

da Capital (Figura 141).  

 

 

Figura 140: Unidades Aquíferas do Estado do Paraná. 

Fonte: SUDERHSA, 2007 
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Figura 141: Unidades Aquíferas na região de Curitiba 

Fonte: SUDERHSA, 1998. Org.: GEOCONSULTORES, 2016. 

 

Dentre os diversos mananciais que abastecem a região, o aquífero Karst contribui para o 

abastecimento de água na região metropolitana de Curitiba. 

 

1.1.1.1 Aquífero Guabirotuba 

 

O aquífero Guabirotuba, associado à formação de mesmo nome, está localizado em Curitiba e 

sua Região Metropolitana. 

Esta formação compreende rochas das sequências sedimentares de idades quaternárias da 

Bacia de Curitiba, sendo composta por sedimentos argilosos, areias arcosianas e, em menor 

proporção, por depósitos rudáceos, incluindo pequenas impregnações de margas. Estas 

litologias estão dispostas em camadas descontínuas, com espessura máxima em torno de 80 

metros. Em termos hidrogelógicos, a ocorrência de água subterrânea está condicionada à 
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permeabilidade das camadas arcoseanas que ocorrem sob a forma tabular e não raramente 

lenticular (MENDES, 2012).  

A parte basal é composta, por vezes, de cascalhos e arcósios de granulometria grosseira. Este 

pacote de sedimentos está depositado sobre as rochas do Complexo Atuba, embasamento 

gnáissico-migmatítico e rochas metassedimentares do Grupo Açungui (FELIPE, 2011). 

A vazão média captada nos poços para abastecimento público, localizados na Região 

Metropolitana de Curitiba, é de 18,8 m3/h em poços com profundidade média de 54,6 m 

(MENDES, 2012). 

As águas pertencentes ao Aquífero Guabirotuba apresentam características físico–químicas que 

as classificam como bicarbonatadas mistas e sódicas, com sólidos totais dissolvidos entre 90 a 

270 mg/l e valores de pH entre 6,7 e 8,1. Verificou-se também, em um poço localizado em 

Pinhais, grandes quantidades de ferro (MENDES, 2012 apud ROSA FILHO et al.,1998). 

Em um estudo realizado por MACENO et al (2009) foi avaliado a qualidade da água subterrânea  

do aquífero Guabirotuba em um poço artesiano na região central da cidade de Curitiba. Para a 

avaliação da qualidade da água foi utilizado um indicador químico de contaminação por esgoto 

doméstico (cafeína), um teste microbiológico e a identificação de metais. Os resultados obtidos 

para cafeína mostraram uma concentração abaixo do limite de detecção do HPLC (<0,4 -g/L). A 

partir do teste microbiológico foi verificada a ausência de coliformes fecais, porém uma 

quantidade de 5,2 coliformes totais NMP/100 ml. Os metais analisados apresentaram baixas 

concentrações. Apesar disso, para o caso de uso desta água com fins de consumo humano, o 

cádmio ultrapassou o limite estabelecido pela Resolução CONAMA N° 396/2008 e Portaria N° 

518/2004 do Ministério da Saúde (atual Portaria N° 2914 do Ministério da Saúde). 

 

Tabela 39: Resultado das análises de qualidade da água subterrânea do aquífero Guabirotuba. 

Metais Concentração 
CONAMA N° 396/2008 – 

Consumo humano 

Cobre (Cu) 10 µg/L 2000 µg/L 

Chumbo (Pb) < 0,9 µg/L 10 µg/L 

Cádmio (Cd) 8,7 µg/L 5 µg/L 

Cromo (Cr) < 3 µg/L 50 µg/L 

Manganês (Mn) 4 µg/L 100 µg/L 

Zinco (Zn) 75 µg/L 5000 µg/L 

Fonte: MACENO et al (2009) 

 

Segundo SUDERHSA (2007), as águas do aquífero Guabirotuba, em algumas áreas, 

apresentam teores de ferro que variam entre 0,05 a 5 mg/L e de manganês, que atingem valores 

de até 1,5 mg/L. A concentração média de sólidos totais dissolvidos é da ordem de 150 mg/L, a 

dureza total varia de 30 a 230 mg/L de CaCO3 e o pH varia entre 6,8 a 8,1. A concentração de 
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bicarbonatos atinge valores de até 195 mg/L, a de sulfato varia de 1,2 a 4,5 mg/L e a de cloretos 

gira em torno de 2 mg/L. Predominam os teores de cálcio até 30 mg/L, sendo que o magnésio 

varia entre 8 a 15 mg/L, o sódio entre 18 a 24 mg/L e o potássio entre 1,2 a 2,3 mg/L. 

 

1.1.1.2 Aquífero Pré-Cambriano 

 

O Aquífero Pré-Cambriano, ou Aquífero Cristalino, é formado por unidades geológicas ígneas e 

metamórficas do Pré-Cambriano (Arqueano ao Proterozóico) ao Cambriano. Compreende 

rochas granitóides, migmatitos, gnaisses e metassedimentos do Complexo Pré-Setuva, Grupo 

Setuva e Grupo Açungui (MENDES, 2012). Por se tratar de um aquífero fissural, a infiltração e a 

percolação das águas ocorrem geralmente por meio das geoestruturas, tais como diáclases e 

falhas geológicas. Estas estruturas distribuem-se, preferencialmente, entre 60 e 150 m de 

profundidade, sendo mencionado na literatura a existência de fraturamentos de interesse 

hidrogeológico localizados a 335 m de profundidade (SUDERHSA, 2007). 

A vazão média por poço deste aquífero é da ordem de 5 a 8 m³/h, normalmente até 12 m³/h, 

dependendo da referência na literatura, sendo que há um único poço no embasamento 

cristalino com vazão da ordem de 100 m³/h (SUDERHSA, 2007). 

O Aquífero Cristalino é utilizado para o abastecimento público exclusivo ou complementar de 

vários municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba. Até 2012, a Sanepar 

operava 83 poços instalados no Aquífero Cristalino, cuja produção em 2001 foi de 

aproximadamente 4,7 milhões m3 de água, o que representa cerca de 5% do volume total 

captado nos mananciais subterrâneos do Estado. As vazões médias estão entre 5 e 10 m3/h por 

poço. Entretanto, foram obtidas vazões de 60m³/h em São José dos Pinhais- Santa Fé e de 

80m³/h no Distrito Industrial de Campina Grande do Sul (MENDES, 2012). 

São classificadas como bicarbonatadas cálcio-magnesianas e contêm teores de sólidos totais 

dissolvidos entre 100 e 150 mg/L, pH entre 6,5 a 7,2 e dureza inferior a 100 mg/L de CaCO3. 

Entre os cátions, predominam o cálcio (2 a 20 mg/L) e o magnésio (0,5 a 12 mg/L) em relação 

ao sódio (1 a 3 mg/L) e ao potássio (1 a 2 mg/L). Cabe citar que os poços que captam águas de 

profundidades próximas de 300m, especialmente na região do Centro Politécnico da 

Universidade Federal do Paraná, foram constados teores de flúor entre 3 e 7 mg/L (SUDERHSA, 

2007). 

 

1.1.1.3 Aquífero Karst 

 

O aquífero Karst é um aquífero de grande importância para toda a porção norte da Região 

Metropolitana de Curitiba, tanto em relação ao potencial hídrico subterrâneo quanto à qualidade 

da água. 
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Este aquífero se constitui de rochas metacarbonáticas do período Pré-Cambriano (mármores 

dolomíticos e calcíticos), sendo suas encaixantes representadas principalmente por quartzitos e 

filitos. As rochas metacarbonáticas ocorrem segundo faixas contínuas de extensão lateral 

quilométrica, de alongamento de direção NE, sendo representadas principalmente por litotipos 

da Formação Capiru (Grupo Açungui) (SUDERHSA, 2007). 

A porosidade é do tipo cárstico-fissural, com componentes fissurais (fraturas, diáclases, falhas) 

e, nas porções carbonáticas, com porosidade cárstica, pela dissolução dos carbonatos. As 

estruturas carstificadas desenvolvidas nas rochas carbonáticas distribuem-se preferencialmente 

até os 150m de profundidade, sendo que a predominância delas ocorre entre 40m e 60 m de 

profundidade (SUDERHSA, 2007). 

Segundo MENDES (2012), até aquele ano a Sanepar abastecia a população de seis municípios 

da Região Metropolitana de Curitiba com águas deste aquífero. Os poços apresentam 

profundidade média de 65 m e a maior produtividade média por poço, em relação aos demais 

aquíferos do Estado. A vazão média dos poços atualmente em operação é de cerca de 60 m3/h.  

O potencial hidrogeológico do aquífero não é totalmente explotado devido aos riscos de 

ocorrência de afundamentos em terrenos cársticos. As águas do aquífero carste possuem 

características químicas que as classificam como bicarbonatadas cálcio-magnesianas, com 

teores de sólidos totais dissolvidos médios de 250 mg/L. São águas naturalmente potáveis e 

caracterizadas como águas minerais, sendo registrada a instalação de várias empresas de 

engarrafamento na região (MENDES, 2012). 

A explotação do aquífero karst exige cuidados especiais por conta da vulnerabilidade com 

relação ao uso de defensivos agrícolas na região (pela presença de um cinturão verde no norte 

da RMC coincidindo com o karst), bem como pela sensibilidade em termos de problemas 

geotécnicos quando são efetuados bombeamentos em poços tubulares. 

As águas do aquífero cárstico são classificadas como bicarbonatadas cálcio-magnesianas com 

teor médio de cálcio de 27 mg/L, de magnésio, 14 mg/L, de sódio, 1 mg/L e de potássio, 1 mg/L. 

Entre os ânions, o teor médio de bicarbonato é de 181 mg/L, de sulfato, 3,8 mg/L e de cloreto, 

1,7 mg/L. A dureza total varia de 104 mgCaCO3/L a 262 mgCaCO3/L (águas moderadamente a 

muito duras). O pH varia 7,1 a 8,6 (média: 8,2) (SUDERHSA, 2007). 

 

1.1.1.4 Enquadramento 

 

O enquadramento dos corpos d´água é um instrumento de planejamento visto que busca 

estabelecer certo nível de qualidade da água a ser mantido por meio de metas progressivas. Ele 

busca “assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas” e a “diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes” (Art. 9º, lei no 9.433, de 1997). 
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As diretrizes para a classificação e enquadramento das águas subterrâneas é dada pela 

Resolução CONAMA n° 396, de 3 de abril de 2008. O enquadramento deverá ser efetuado com 

base nos usos preponderantes mais restritivos atuais ou pretendidos, exceto para a Classe 4, 

para a qual deverá prevalecer o uso menos restritivo. Segundo o Art. 3° da resolução supracitada, 

o enquadramento é realizado da seguinte forma:  

 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses 

destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de 

proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de 

água superficial enquadrados como classe especial; II - Classe 1: águas dos 

aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para 

quaisquer usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem 

exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; IV - Classe 3: águas dos aquíferos, 

conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua qualidade por 

atividades antrópicas, para as quais não é necessário o tratamento em função 

dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo do 

uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais; V 

- Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser 

utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e VI - 

Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que 

possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 

destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso. 

 

O enquadramento das águas subterrâneas deve considerar diversos fatores, como a 

caracterização da formação associada ao aquífero, características da água, uso do solo, entre 

outros. 

Os aquíferos do estado do Paraná ainda não apresentam estudos de enquadramento, sendo 

disponíveis apenas dados de análises de qualidade da água para a sua classificação. 

Porém, deve-se considerar que a Região Metropolitana de Curitiba utiliza as águas dos aquíferos 

em estudo para abastecimento público, uso industrial e irrigação. Deste modo, considerando o 

uso mais restritivo, entende-se que as águas devem apresentar qualidade para atendimento ao 

consumo humano. A tabela abaixo apresenta o resultado de análises realizadas pela SEMA 

(2013) para os aquíferos em estudo. 

 

Tabela 40: Característica das águas dos aquíferos ocorrentes na ADA do empreendimento. 

Parâmetros 

Média dos Parâmetros Físico-Químicos 

Unidades Aquíferas 

Guabirotuba Pré-Cambriana Karst 
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Alcalinidade 
Total 

101,53 79,80 169,13 

Dureza Total 84,87 63,42 166,71 

STD 156,74 126,69 195,69 

Sílica Dissolvida 38,49 32,05 12,97 

Bicarbonato 122,54 95,72 204,74 

Carbonato 0,64 0,48 0,35 

Cloreto 4,63 2,73 2,43 

Fluoreto 0,35 0,84 0,11 

Fosfato 0,59 0,33 0,40 

Sulfato 4,45 2,48 1,17 

Nitrato 3,65 3,22 3,40 

Nitrito 0,02 0,01 0,01 

Cálcio 22,13 16,33 36,56 

Magnésio 7,24 5,60 18,75 

Sódio 13,86 10,76 3,27 

Potássio 2,18 2,00 1,52 

Ferro 0,70 0,74 0,18 

Aptidão 

Consumo 
humano  

Adequada Adequada Adequada 

Irrigação  Adequada Adequada Adequada 

Industrial 
Adequada com 

restrição 
(volume) 

Adequada 
Não é Adequada para uso 

em caldeiras 

Fonte: Editado de SEMA, 2013. (Revista Bacias Hidrográficas, 2º edição). 
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5.2.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

5.2.4.1 Geologia 

 

A geologia investigada nas áreas diretamente afetada e de influência direta do empreendimento 

foram caracterizados através de levantamentos de campo, consultas a cartas topográficas, 

fotografias aéreas e imagens de satélite, inclusive trabalhos investigativos da MINEROPAR – 

Minerais do Paraná S.A. que é a empresa pública responsável pelo Serviço Geológico do Paraná 

ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, 

responsável por executar atividades de geologia e geotecnia em solo e subsolo, em áreas urbana 

e rural, no âmbito regional e municipal. 

No mapa apresentado a seguir pode ser visualizada a geologia da área de influência direta, 

definida como o município de Curitiba. 

 

 

Figura 142: Mapa Geológico de Curitiba. Fonte modificada: Folha de Curitiba , 1:250.000, MINEROPAR, 
2005 com Base Cartográfica DSG,IBGE. 
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Depósitos Aluvionares 

 

Com idades inferiores a 1,8 milhões de anos, recobrem parcialmente as rochas da Bacia e do 

Escudo. São originados por erosão e deposição dos produtos do intemperismo de litologias mais 

antigas. O processo formador é hidráulico-deposicional, fluvial no interior do continente, 

condicionado às calhas de drenagem dos rios e planícies de inundação.  

Depósitos de terraço aluvionares mais antigos passam, com o avanço do processo erosivo, a 

constituírem paleoterraços em posição topográfica superior aos aluviões mais recentes.  

Depósitos coluviais ocorrem localmente em encostas e são provenientes de movimentos de 

massas. Sua formação iniciou no período Quaternário e permanece ocorrendo devido ao avanço 

do intemperismo, erosão e retrabalhamento dos sedimentos e rochas preexistentes 

 

 

Figura 143: Ilustra as características de pequeno aluvião quaternário a oeste no município de Curitiba, 

próximo à Rua Eduardo Sprada. Coordenadas da foto: Latitude 25°27´06,12´´ e 49° 19´27,50``. 

 

Formação Guabirotuba 

 

Ocorre nas regiões de Curitiba e Tijucas do Sul e sua deposição se deu após sucessivas fases 

erosivas que desenvolveram a superfície do Alto Iguaçu, seguida por uma fase erosiva de clima 

úmido que dissecou esta superfície. Posteriormente iniciou-se a deposição em ambiente semi 

árido, com chuvas torrenciais formando depósitos tipo playa-lake constituídos por argilitos, 

arcósios, depósitos rudáceos e margas. 

 

Embasamento 
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Formado por rochas ígneas e metamórficas com idades variando do Arqueano ao Proterozóico, 

é localmente recoberto por sequências vulcano-sedimentares, sedimentares e sedimentos 

inconsolidados. 

As rochas mais antigas, de alto grau metamórfico, afloram na porção sudeste, e as de baixo grau 

na porção norte-noroeste. No Proterozóico e Cambriano, início do Paleozóico, manifestações 

magmáticas originaram as rochas granitoides. No Mesozóico ocorreram intrusões de rochas 

carbonatíticas, alcalinas e básicas.  

 

Principais unidades geológicas do Escudo 

 

 

Figura 144: Ilustra o embasamento cristalino mapeado no Estado do Paraná. Fonte: Serviço Geológico do 
Paraná – MINEROPAR. 

 

 

Figura 145: Ilustra o embasamento cristalino em perfil no Estado do Paraná. Fonte: Serviço Geológico do 
Paraná – MINEROPAR, 2005.  

 

História evolutiva 
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O Embasamento Cristalino compreende um mega cinturão formado no final do Pré-Cambriano, 

pela colisão de blocos continentais e microcontinentais. 

Nas margens dos blocos formaram-se bacias sedimentares, com preenchimento posteriormente 

metamorfisado, deformado e deslocado em dois ciclos maiores, que representam as faixas 

metamórficas com características de terrenos alóctones dentro do cinturão. As porções 

afastadas das margens deformadas ou as coberturas tardicolisionais, apesar de deformadas, 

permaneceram como coberturas autóctones. Ao final originaram-se bacias de extensão nos 

blocos ativados e margens orogênicas. 

O modelo geotectônico que explica a evolução regional considera uma ruptura continental mais 

antiga que 1.400 milhões de anos, com formação de riftes continentais, progredindo para bacias 

marginais adjacentes à litosfera oceânica, atual Grupo Setuva, seguido pela formação de bacias 

de retroarco relacionadas ao surgimento de arcos vulcânicos. 

Há 1.100 milhões de anos, sofreu intensa deformação e metamorfismo da fácies xisto verde a 

anfibolito, associado a forte convergência, subducção oceânica e colisão tipo arco-continente. 

Há cerca de 1.000 milhão de anos teve início a formação do Grupo Açungui com a retomada do 

regime extensional, forte subsidência, sedimentação terrígena e carbonática e intrusões básicas, 

em pequenas bacias oceânicas, seguida por espessa sedimentação em bacias de ante-arco. 

Um evento glacial global, há 850 milhões de anos, culminou com um ciclo de regressão 

generalizada. Seguiu-se nova retomada da subsidência com espessa sedimentação carbonática 

e intrusões básicas, evoluindo para terrígena e terrígeno-psamítica. Todo o conjunto foi 

submetido à intensa deformação por cavalgamento e metamorfismo restrito, raramente 

ultrapassando a zona da clorita, refletindo o fechamento da bacia tipo mediterrâneo e 

deslocamento do prisma sedimentar sobre o continente. Como consequência, desenvolveram-

se bacias flexurais com depósitos marinhos, e os primeiros icnofósseis conhecidos (Vendiano, 

600 milhões de anos). 

Um novo evento de convergência, com intensa tectônica vertical (550-600 milhões de anos), 

consolidou a sutura intercontinental, ocorrendo então o mais intenso fenômeno de 

granitogênese. Posteriormente ao colapso do cinturão orogenético em regime extensional, nova 

granitogênese representada pelos granitos pós-orogênicos alcalinos (550-490 milhões de anos), 

sucedida pela formação de riftes orogênicos localizados (500-450 milhões de anos) com 

formação de espessos pacotes sedimentares e vulcânico félsicos. 
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Figura 146: Afloramentos de biotita gnaisse e quartzitos entremeados, pertencentes ao Complexo 
Gnáissico Migmatítico de idade do arqueano ao proterozóico superior.  Coordenadas da foto: Latitude 

25°30´33,60´´ e 49° 20´23,90``. 

 

Principais domínios geológicos do Escudo 

 

Domínio Luís Alves  

 

Formado durante o Arqueano-Proterozóico Inferior e metamorfisado em alto grau durante o Ciclo 

Transamazônico (2,2 a 1,8 bilhões de anos), é constituído por rochas ígneas félsicas, 

intermediárias e ácidas, representadas por ortognaisses granulíticos, bandados a maciços, de 

composição tonalito-granodiorítica. Contém frequentes contribuições plutônicas de ambiente de 

arco insular representadas por rochas básicas granulitizadas. Subordinadamente ocorrem 

migmatitos, metaultramáficas, granulitos piroxeníticos, quartzitos, gnaisses kinzigíticos e 

formações ferríferas. O metamorfismo de alto grau deu-se no início do Proterozóico, Inferior, 

entre 2,0 e 1,8 bilhões de anos. Abrange o Complexo Granulítico Serra Negra e parte do 

Complexo Máfico Ultramáfico de Piên.  

Ao norte e noroeste esse domínio foi cavalgado pelo Domínio Curitiba. A nordeste e leste, é 

limitado pelo Batólito Paranaguá por falhas transcorrentes e de cavalgamento e, ao sul, adentra 

o Estado de Santa Catarina 

 

Domínio Curitiba 

 

Formado durante o Proterozóico, entre 2,1 bilhões e 580 milhões de anos, aflora na porção 

centro-sudeste e noroeste do compartimento. Consiste em uma sequência de rochas que 

perderam suas características originais, tectono-fácies, formadas em diversos ambientes 

sedimentares. Corresponde à base das rochas da Faixa Apiaí, Grupos Setuva e Açungui, 

deslocadas sobre o Domínio Luís Alves.  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 232 de 549 

Predominam as rochas gnáissicas - biotita-anfibólio gnaisses e migmatíticas-mesossoma de 

biotita-anfibólio gnaisses e leucossoma de composição tonalítica-granodiorítica, associadas a 

anfibolitos, gnaisses graníticos, núcleos de gnaisses granulíticos e rochas máfica-ultramáfica 

toleíticas - metaperidotitos, serpentinitos, xistos magnesianos, metapiroxenitos e corpos de 

gabros. A foliação NE-SW constitui o principal padrão estrutural, marcado pelo achatamento e 

estiramento dos minerais. Compreende os complexos Apiaí-Mirim, Turvo-Cajati e Pré-Setuva. O 

Complexo Apiaí-Mirim ocorre na porção mais basal do Proterozóico Médio. O Complexo Pré-

Setuva é subdividido em Suíte Granítica Foliada, Formação Rio das Cobras, Suíte Gnaíssica 

Morro Alto e Complexo Gnaíssico Migmatítico Costeiro. 

 

Grupo Setuva 

 

Formado no Proterozóico Médio - 1.800 a 1.000 milhões de anos - tem como característica o 

posicionamento em núcleos de anticlinais ou antiformes. Este grupo é subdividido nas formações 

Perau e Água Clara.  

 

Formação Perau 

 

É uma sequência vulcano-sedimentar metamorfisada no grau fraco a médio e 

retrometamorfisada. O ambiente formacional é marinho desde litorâneo, passando por águas 

rasas até profundas. É constituída por quartzitos, rochas calcossilicatadas, mármores, quartzo-

mica xistos, xistos carbonosos, rochas metavulcânicas e formações ferríferas. Nesta formação 

ocorrem mineralizações de chumbo-zinco com prata e barita. Tem como principal feição 

estrutural a xistosidade associada com deformação dúctil de baixo ângulo, direção nordeste e 

vergência sudeste.  

 

Formação Água Clara 

 

É uma sequência vulcano-sedimentar, metamorfisada no grau fraco e retrometamorfisada. 

Depositada em ambiente marinho de água rasa até profunda, preserva estruturas 

estromatolíticas de algas fossilizadas. É constituída por rochas metavulcânicas básicas e 

intermediárias, xistos manganesíferos, quartzo-mica xistos, metamargas, formações ferro-

manganesíferas e calcários calcíticos. 

 

Grupo Açungui 

 

Formado no Proterozóico Superior - 1.000 a 570 milhões de anos, o Grupo Açungui é constituído 

pelas formações Capiru, Votuverava, e Sequência Antinha da Bacia Açungui e Formação 

Itaiacoca e Sequência Abapã da Bacia Itaiacoca. Como os conjuntos situam-se dentro de fatias 
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tectônicas removidas de suas posições iniciais e reempilhadas de forma aleatória, a atual 

estratigrafia do Grupo Açungui não é original, mas o resultado da justaposição de escamas 

tectônicas altamente heterogêneas e descontínuas (ref. bib).  

A Bacia Açungui é do tipo retroarco, situada entre um arco magmático posicionado originalmente 

a oeste ou noroeste, representado atualmente pelo Maciço Granítico Três Córregos, e uma área 

continental a sudeste, representada pelo embasamento cristalino. O fechamento se deu por uma 

compressão noroeste-sudeste, durante o Proterozóico Superior, que foi responsável pela 

tectônica de cavalgamento, com transporte de massa para sul-sudeste, e mais tarde, pelas 

dobras do Sistema de Dobramento Açungui e pela tectônica transcorrente lateral direita.  

O metamorfismo que atingiu o Grupo Açungui ocorreu durante o primeiro evento de deformação, 

e os granitos intrudidos parecem ser contemporâneos à movimentação das falhas 

transcorrentes, com idades em torno de 500 milhões de anos.  

 

 

Bacias vulcano-sedimentares e sedimentares paleozoicas 

 

Grupo Castro 

 

Recoberto a oeste pela Formação Furnas, e a leste por falhamento oblíquo, se justapõe com as 

unidades proterozoicas - Complexo Granítico Cunhaporanga e cambrianas - granitos Serra do 

Carambeí e Joaquim Murtinho. Formado no Ordoviciano, durante a transição entre o final do 

Ciclo Brasiliano e a cratonização da Plataforma Sulamericana, em bacia molássica, pós- 

orogênica, pós-colisional ou tardia de origem transtensional. Não apresenta metamorfismo ou 

deformação compressional expressiva. Constituído por andesitos intercalados com riolitos, 

ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas, forma uma associação ácida e intermediária, com 

ocorrências subordinadas de conglomerados de leques aluviais. Contemporâneos ou posteriores 

a esta associação ocorrem arenitos arcosianos, siltitos e lamitos de fácies de planície de 

inundação e lagos, com contribuição vulcânica na forma de cinzas e bombas.  Posteriormente 

ocorreu outra fase de vulcanismo, mais ácido, constituída por riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, 

tufos e brechas piroclásticas, seguida por deposição de conglomerados polimíticos de leques 

aluviais. Contém mineralizações de ouro associadas a domos riolíticos e falhas. 

 

Formação Camarinha 

 

Sequência sedimentar molássica ocorre à noroeste de Campo Largo, junto à Falha da Lancinha 

e à Bacia do Paraná. Suas rochas exibem contatos normais e tectônicos com o Grupo Açungui.  

O contato com a Formação Furnas sobrejacente é bem definido, com uma inconformidade 

angular separando as duas formações. É constituída por siltitos, conglomerados polimíticos, 

arcósios e argilitos, com passagens rítmicas entre si. Apesar de não exibir metamorfismo e 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 234 de 549 

recristalização, mostra-se dobrada em estruturas dos tipos anticlinal e sinclinal com eixos 

mergulhantes para nordeste. 

 

Formação Guaratubinha 

 

Perturbada por intenso falhamento, consiste em um conjunto de rochas sedimentares e 

vulcânicas, repousando em discordância angular sobre migmatitos e granitos do Complexo 

Cristalino. Composta por conglomerados, arcósios, siltitos, argilitos, brechas vulcânicas, tufos, 

lavas riolíticas e andesitícas, cujas relações estratigráficas não estão claramente definidas. É 

seccionada por diques de microgranitos, riolitos pórfiros e felsitos. 

Rochas granitóides 

As rochas granitóides estão relacionadas com as fases de evolução da tectônica colisional 

proterozóica. 

 

Tabela 41: Fases de granitogênese e principais corpos granitoides 

Fase Idade* Descrição 

pré-colisional 800-700 

Complexos Cunhaporanga e Três Córregos, migmatitos e 

granitos de anatexia brasilianos em ambiente de arco 

magmático. 

sin a 

tardicolisional 
700-600 

Granitos gerados por fusão da crosta continental: Serra 

da Prata, Costeiro, Batólito Paranaguá, na região 

litorânea e Morro Grande e Banhado no Primeiro 

Planalto. 

tardi a pós-

colisional 
600-500 

Intrusões dos corpos concordantes e alongados, 

monzograníticos a álcali-sienogranitos no domínio de 

retroarco, compreendendo os granitos Cerne, Passa Três 

e Piedade. 

pós-colisional 550-500 

Corpos discordantes e arredondados, álcali-graníticos, 

representados pelos granitos Graciosa, Marumbi, Morro 

Redondo e Anhangava na Serra do Mar, e os alaskitos, 

na faixa noroeste do compartimento, denominados 

granitos Francisco Simas, Joaquim Murtinho e Carambeí. 

*Milhões de anos  

 

Diques de Rochas Básicas 
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Relacionadas com a evolução estrutural da Bacia do Paraná, na fase de magmatismo basáltico 

e intrudidos nas fraturas distensivas nordeste, estas manifestações básicas são formadas por 

diques de diabásio e diorito, sendo notável o enxame destes, na faixa central do compartimento 

I, com direção geral noroeste-sudeste, associados à estrutura denominada Arco de Ponta 

Grossa. 

Rochas Alcalinas e Carbonatitos 

As rochas alcalinas e carbonatitos são representados por dezenas de corpos, a maioria deles 

constituídos por pequenos diques e plugs. Os corpos mais expressivos são os maciços alcalinos 

do Banhadão e Tunas e os carbonatitos de Mato Preto e Itapirapuã. Suas encaixantes são rochas 

granitóides do Complexo Três Córregos e metassedimentares do Grupo Açungui. As 

manifestações alcalino-carbonatíticas correspondem a duas fases intrusivas distintas com idades 

de 110-100 milhões de anos e 73-67 milhões de anos. A fase mais antiga é constituída por corpos 

essencialmente alcalinos, seguida pela fase carbonatítica. Os fonolitos estão associados com 

ambas as fases. 

 

5.2.4.2 Geomorfologia 

 

A maior parte do território de Curitiba está sob uma bacia sedimentar. Esta caracterização do 

solo constitui a Formação Guabirotuba, onde as sedimentações apresentam a composição de 

argilas rijas em seu estado natural, bem como é altamente plástica e fissurada.  

A região de interesse situa-se no Primeiro Planalto Paranaense. Estende-se para os demais 

municípios da Região Metropolitana da Capital, apresentando um relevo relativamente suave. 

No mapa a seguir pode ser visualizada a geomorfologia da área de influência direta do 

empreendimento, definida como o município de Curitiba. 
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Figura 147: Visualiza-se na região metropolitana de Curitiba um relevo predominantemente suave 
ondulado. Coordenadas da foto: Latitude 25°23´20,30´´ e 49° 11´35,70``. 

 

Pode-se subdividir a área em três aspectos morfológicos, intimamente correlacionados com as 

litologias sobre as quais foram esculpidos:  

1) regiões planas, onde aflora a Formação Guabirotuba;  

2) colinas baixas arredondadas, modeladas sobre os migmatitos e  

3) planícies aluviais do rio Iguaçu e de seus principais afluentes. 

Outro modelo do relevo da região são os efeitos da tectônica quebrável que afetou as rochas ali 

existentes. Falhas e diaclases governaram o avanço da erosão no processo de dissecação das 

rochas em geral e de remoção da cobertura sedimentar. 

 

5.2.5 PEDOLOGIA 

 

Os solos encontrados nas áreas diretamente afetadas e de influência direta do empreendimento 

foram caracterizados através de levantamentos de campo, consultas a cartas topográficas, 

fotografias aéreas e imagens de satélite, sendo utilizado também como material de pesquisa o 

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento No.96 da Embrapa Solos, 2006 – Solos do Estado do 

Paraná. 

O diagnóstico de solos existentes nesta região foi realizado seguindo-se como base o  

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS, 2006 – Embrapa Solos. Este sistema é 

caracterizado por ser multicategórico, hierárquico e aberto, sendo estruturado em seis níveis 

categóricos. Neste estudo foram considerados os dois primeiros níveis para classificação dos 

solos, sendo eles: 
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 1º Nível – Ordens ; 2º Nível – Subordens  

 

As Ordens de solos (13 classes ao todo) são definidas devido a critérios relacionados com o 

processo de formação dos solos, com propriedades passíveis de identificação em campo. As 

subordens são separadas por características que possam refletir a atuação de processos 

secundários de formação ou que ressaltem a ausência de diferenciação entre horizontes ou 

resultantes da própria formação do solo que tenham algum efeito na importância agrícola.   

Os demais níveis (3º- Grandes Grupos, 4º- Subgrupos, 5º- Famílias e 6º- Séries) estão 

relacionados a um detalhamento químico dos mesmos, não sendo determinantes para a 

finalidade do presente diagnóstico. 

As informações de solo são de suma importância na avaliação ambiental, pois os diferentes tipos 

de solos remetem a informações relacionadas às suas características de formação, podendo 

fornecer informações como presença constante de água, formações aluviais, susceptibilidade a 

processos erosivos, resistência do sistema (solo + microfauna) a contaminação química, 

capacidade de recuperação natural dos mesmos, etc. 

O estado do Paraná contempla 8 classes de solos em nível de ordem, sendo dominante no 

mapeamento de solos a classe Latossolos com 30,76%, seguido dos Neossolos (22,22%), 

Argissolos (15,53%), Nitossolos (15,18%), e Cambissolos com 10,63%, que configuram quase a 

totalidade da área do estado, e demais classes que apresentam menor expressão, sendo elas, 

Espodossolos, Gleissolos, Organossolos. 

 

5.2.5.1 Caracterização da Área de Influência Direta 

 

Na região leste do estado do Paraná, abrangendo também a Área de Influência Direta do 

empreendimento em questão, definida como o município de Curitiba, ocorrem a nível de solo 

seis ordens e suas respectivas subordens, dentre elas estão: 

 Argissolo vermelho-amarelo,  

 Cambissolo Háplico,  

 Cambissolo Húmico  

 Gleissolo Melânico  

 Latossolo Bruno 

 Latossolo Vermelho 

 Neossolo Litólico  

 Organossolo Mésico 

No mapa apresentado a seguir pode ser visualizada a pedologia na ÁID do empreendimento. 
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Estes solos estão inseridos geograficamente no perímetro de influência direta do trecho 

proposto.    

No município de Curitiba aproximadamente 20% da área é composta por solos aluviais  formados 

por areias e argilas orgânicas que apresentam baixa resistência e grande quantidade de água. 

A Formação Guabirotuba, principal unidade sedimentar da Bacia de Curitiba, encontrada em 

35% do município, é formada principalmente por argilas fissuradas, que soltam blocos quando 

expostas por muito tempo. O restante do município (45%) é composto por solos residuais  

formados pela alteração da rocha que se encontra abaixo (Talamini, 2002). 

As diferentes classes de solos ocorrentes nas áreas diretamente afetadas e de influência direta 

são descritos abaixo, sendo ilustrados graficamente através do Mapa de Solos apresentado na 

sequência. 

 

 Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) 

 

São solos constituídos por material mineral ou argila de atividade baixa e horizonte B textural 

imediatamente abaixo de horizonte A ou E. Os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) são solos 

desenvolvidos do Grupo Barreiras de rochas cristalinas ou sob influência destas. Apresenta 

horizonte de acumulação de argila, B textural (Bt), com cores vermelho-amareladas devido à 

presença da mistura dos óxidos de ferro hematita e goethita. No caso dos Argissolos Vermelho-

Amarelos, que são os de ocorrência na região do entorno, a cor é de matiz 5YR ou mais vermelho 

e mais amarelo que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (Embrapa, 1999). 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 

enérgicas transformações no material constitutivo, os solos são virtualmente destituídos de 

minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo. São solos profundos à 

muito profundos, bem estruturados e bem drenados. Há predominância do horizonte superficial 

A do tipo moderado e proeminente, apresentam principalmente a textura média/argilosa, e baixa 

a muito baixa fertilidade natural, com reação fortemente ácida e argilas de atividade baixa.  

 

 
Tabela 42: Resumo das Características do Argissolo Vermelho-Amarelo. 

Ph M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

3,5 – 5,1 
25 – 33 
g/dm3 

0,2 – 4,0 
cmolc kg-1 

5<35% 
2,7 – 7,2 
cmolc /kg 

5<22 
meq/100g 

 

Do ponto de vista de propriedades físicas, cabe citar a diferença de permeabilidade entre os 

horizontes A e B, o que favorece a erosão quando ocorrem chuvas intensas. Para a realização 

de obras nas áreas ocorrentes deste tipo de solo devem ser previstos controles ambientais para 

evitar a erosão do solo, como cobertura com mantas ou uso de barreiras físicas. 
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Figura 148: Ocorrência de Argissolo Vermelho-Amarelo na AID - perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 
 

 Cambissolo Háplico (CX) 

 

Os Cambissolos Háplicos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos casos não 

satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes Vertissolos, 

Chernossolos, Plintossolos, Organossolos. Têm sequência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com 

ou sem R. 

São identificados normalmente em relevos forte ondulados ou montanhosos, que não 

apresentam horizonte superficial A Húmico. Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico possui 

textura argilosa, epieutrófico, fase campo subtropical, relevo ondulado do tipo suave com 

vertentes curtas. São solos que apresentam baixa atividade das argilas, baixa saturação de 

bases, alta saturação com alumínio, médios a altos teores de matéria orgânica e textura argilosa 

(> 35% de argila).  

As características destes solos variam muito de um local para outro, fazendo parte desta classe, 

solos rasos a profundos, e em diferentes condições de drenagem. As propriedades químicas 

destes solos são apresentadas na tabela abaixo. 

 

 
Tabela 43: Resumo das Características do Cambissolo Háplico. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 
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4,3 – 5,3 
5 – 25 
g/dm3 

0,2 – 2,5 
cmolc kg-1 

2>32% 
0,2 - 0,6 

cmolc /kg 
<24 

meq/100g 

 

 
Figura 149: Ocorrência de Cambissolos Háplicos na AID – perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 
 

 

Este tipo de solo ocorre em áreas com relevo com declives acentuados, sendo esta 

características uma possível potencializadora de processos erosivos. Quando verificada tal 

possibilidade, deve ser providenciado o uso de barreiras físicas para contenção de escoamentos 

superficiais.  

Apresenta também pequena profundidade e ocorrência de pedras na massa do solo, sendo estes 

aspectos que poderão influenciar as etapas de escavação das valas. 

 

 Cambissolos Húmicos (CH) 

 

Os Cambissolos Húmicos são caracterizados pela presença do horizonte A superficial húmico, 

de coloração escura, resultante da decomposição da camada rica em matéria orgânica, sua 

espessura é inferior a 40 cm, o horizonte B se caracteriza como incipiente. São solos ácidos, 

geralmente possuem alto teor de alumínio trocável, baixa saturação por bases, e baixa 

disponibilidade de nutrientes devido à acidez. Estão associados a climas frios de altitude ou clima 

subtropical do Sul do Brasil, e com relevo acidentado. Em geral são solos pouco profundos, 
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chegando a 1,5 m de profundidade. As propriedades químicas destes solos são apresentadas 

na Tabela 44. 

  

Tabela 44: Resumo das Características do Cambissolo Húmico. 

 

 

 
Figura 150: Ocorrência de Cambissolo Húmico na AID - perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 
 

 

 Latossolo Bruno (LB) 

 

Os Latossolos Brunos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 

hístico, apresentam cores amarelas avermelhadas (brunadas) com enriquecimento de matéria 

orgânica na superfície, argilosos e muito argilosos, desenvolvidos em condições de clima 

subtropical e derivados de rochas basálticas e riodacíticas do Sul do Brasil, apresentando 

horizonte superficial húmico ou teores de carbono orgânico superiores a 1% até 70 cm ou mais 

de profundidade. A textura é argilosa ou muito argilosa ao longo do perfil, sendo que o horizonte 

A (superficial) é relativamente escuro, ocorrendo sobrejacente ao horizonte de cor brunada. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

4,2 –5,1 
27- 52 

g/dm3 

1,0 - 3,4 

cmolc kg-1 
2<31% 

~5,0 

cmolc /kg 

6-14 

meq/100g 
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Ocorrem principalmente nas áreas elevadas dos planaltos do Sul do Brasil, onde a altitude 

supera 800 m (clima frio e úmido). 

São solos profundos e muito porosos em condições naturais, não apresentando potencial 

erosivo. Porém, quando descobertos ou intensamente mecanizados, sua estrutura pode ser 

destruída, levando à redução da porosidade do solo e formando uma camada compacta, 

dificultando assim a infiltração de água e possibilitando processos erosivos. 

 

Tabela 45: Resumo das Características do Latossolo Bruno. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

5,0 – 6,5 
<30 % 

g/dm3 

0,8-6,8 

cmolc kg-1 
7<35% 

0,9 – 5,0 

cmolc /kg 

5<25 

meq/100g 

 

 

Figura 151: Ocorrência de Latossolo Bruno na AID - perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 
 

 

 Latossolos vermelhos 

São solos constituídos por material mineral, horizontes B latossólico, muito expesso 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 

hístico. Os latossolos vermelhos apresentam coloração acentuada devido aos teores mais altos 
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e à natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário, possuem ambientes bem 

drenados, e características de cor, textura e estrutura uniformes ao longo do perfil, são solos 

muito profundos, normalmente superiores a 2 m. São, em geral, solos ácidos, com baixa 

saturação por bases, distróficos ou alumínicos. Os latossolos são muito intemperizados, com 

pequena reserva de nutrientes para as plantas, representados normalmente por sua baixa a 

média capacidade de troca de cátions. Em geral são solos  profundos e porosos.  

 

 

Tabela 46: Resumo das Características do Latossolo Vermelho. 

 

Algumas limitações identificadas referem-se à baixa quantidade de água disponível às plantas e 

a susceptibilidade à compactação, que pode indicar possibilidade de ocorrência de processos 

erosivos. Esta susceptibilidade, é mais comum nos Latossolos Vermelhos de textura argilosa, 

podendo ocorrer também nos solos de textura média, se o teor de areia fina for elevado. Os 

latossolos apresentam tendência a formar crostas superficiais, possivelmente, devido à 

floculação das argilas que passam a comportar-se funcionalmente como silte e areia fina. A 

fração silte desempenha papel importante no encrostamento, o que pode ser evitado, mantendo-

se o terreno com cobertura vegetal. 

 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

4,3 – 5,3 
20 – 40 

g/dm3 

1,0 - 4,0 

cmolc kg-1 
< 17% 

0 - 5,0 

cmolc /kg 

7-8 

meq/100g 
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Figura 152: Ocorrência de Latossolo Vermelho na AID - perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 Gleissolos melânicos (GM)  
 

Compreende solos hidromórficos, constituídos por material mineral com horizonte H hístico com 

menos de 40 cm de espessura, ou horizonte A húmico, proeminente ou chernozêmico. São solos 

com expressiva gleização, resultante de processos de intensa redução de compostos de ferro, 

em presença de matéria orgânica com ou sem alternância de oxidação, por efeito de flutuação 

de nível do lençol freático, em condições de regime de excesso de umidade permanente ou 

periódico, o que implica na manifestação de cores acinzentadas. Apresenta horizonte A escuro 

relativamente espesso e, logo abaixo, uma camada de cor acinzentada com ou sem mosqueado 

ou variegado.  

Os solos desta classe encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, salvo 

se artificialmente drenados. Ocorrem sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou 

arbórea. 

São solos que ocasionalmente podem ter textura arenosa, somente nos horizontes superficiais, 

desde que seguidos de horizonte glei de textura franco arenosa ou mais fina. Comumente, 

desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água e em materiais 

colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de 

relevo plano de terraços fluviais, lacustres ou marinhos, como também em materiais residuais 

em áreas abaciadas e depressões.  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 247 de 549 

A principal limitação são os solos rasos e de má drenagem, que facilitam processos de 

desestruturação do solo, influenciando em atividades de escavação ou mesmo na estabilidade 

do solo após cobertura das valas; 

 

Tabela 47: Resumo das Características do Gleissolo Melânico. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

4,0 – 5,7 
12 – 58 

g/dm3 

1,0 - 17,0 

cmolc kg-1 
10< 65% 

0 - 8,0 

cmolc /kg 

15-30 

meq/100g 

 

 

Figura 153: Ocorrência de Gleissolo Melânico na AID - perfil do solo. 

Fonte: Geo Consultores, 08 de fevereiro de 2017. 
 

 
 

 Neossolo Litólico (RL) 
 

Estes solos ocorrem na região do empreendimento em associação aos cambissolos háplicos. 

Esta classe compreende solos pouco evoluídos, sem horizonte B diagnóstico. Os neossolos 

litólicos, são solos com horizonte A diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr e, 

que apresentam um contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite um horizonte B, 

em início de formação com espessura não superior a 10 cm (Embrapa, 1999). São formados a 

partir de diferentes materiais de origem, compreendendo granitos, arcósios, riolitos, siltitos e 

arenitos, entre outros.  
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As características morfológicas destes solos restringem-se praticamente às do horizonte A, o 

qual varia, em média, de 15 a 40 cm de espessura, sendo que a cor, textura, estrutura e 

consistência dependem do tipo de material que deu origem ao solo. São também bastante 

heterogêneos no que se refere aos atributos físicos, químicos e mineralógicos. É comum a 

ocorrência de proporção significativa de fragmentos de rocha, pedras e cascalhos no corpo do 

solo ou à superfície dos mesmos. Normalmente estando associados a relevos mais declivosos. 

A Associação de Neossolo Litólico + Cambissolo Háplico Tb, caracteriza-se como sendo ambos 

distróficos típicos, de relevo forte, ondulado e montanhoso. Apresentam baixa saturação por 

bases, alta saturação com alumínio, possuem elevados teores de matéria orgânica e são de 

textura argilosa ou média (> 30% de argila). 

As limitações ao uso estão relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha e aos declives 

acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos. Estes fatores elevam o risco de 

erosão e influenciam nas atividades de escavação e instalação da rede de distribuição do gás 

natural. 

 

Tabela 48: Resumo das Características do Neossolo Litólico. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

4,0 – 5,0 
34 – 50 

g/dm3 

0,7 - 2,7 

cmolc kg-1 
< 15% 

4,8 - 11,0 

cmolc /kg 

15-25 

meq/100g 

 

 
 Organossolos Mésico (OX) 

 

Esta classe compreende solos pouco evoluídos, com horizontes de constituição orgânica (H ou 

O), de coloração preta, cinzenta muito escura ou brunada, resultantes de acumulação de restos 

vegetais, em graus variáveis de decomposição, em condições de ambientes úmidos, ou de 

drenagem restrita. Estes solos se desenvolveram sob condições de permanente encharcamento, 

com lençol freático à superfície, ou próximo dela, durante a maior parte do ano. Constam, 

basicamente, de um horizonte hístico (horizonte H) sobre camadas orgânicas, satisfazendo os 

requisitos mínimos de espessura (40cm) e teor de carbono com 12% ou mais de carbono 

orgânico (expresso em peso) se a fração mineral tiver 60% ou mais de argila; 8% ou mais de 

carbono orgânico se a fração mineral não tiver argila; e, proporções intermediárias de carbono 

orgânico para teores intermediários de argila. 

Usualmente são solos fortemente ácidos, pouco profundos, com perfil médio de até 80 cm a partir 

da superfície. Apresentam alta capacidade de troca de cátions e baixa saturação por bases, com 

esporádicas ocorrências de saturação média ou alta. Ocorrem normalmente em áreas baixas de 

várzeas, depressões e locais de surgentes, sob vegetação hidrófila ou higrófila, do tipo 

campestre ou florestal. Ocorrem também em áreas que estão saturadas com água por poucos 
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dias (menos de 30 dias consecutivos) no período das chuvas. Em ambientes úmidos 

altimontanos, as baixas temperaturas favorecem o acúmulo de material orgânico pela redução 

da atividade biológica. 

Apresentam restrições relacionadas aos ambientes de ocorrência, e a condição drenagem 

imperfeita do solo, sendo mais suscetível a erosão e desestabilização do solo, também 

relacionada a de abaixamento do nível da superfície do solo causada pela retração do material 

típica destes solos.  

Nas etapas de escavação e abertura das valas e instalação da RDGN devem ser aplicadas 

práticas para o controle dos processos erosivos, devendo ser verificado também aspectos da 

estabilidade do local. 

 

Tabela 49: Resumo das Características do Organossolo Mésico. 

pH M.O S 
Saturação 

Bases (V%) 
Al3+ CTC 

4,0 – 4,5 
20 – 60 

g/dm3 

1,4 - 8,0 

cmolc kg-1 
< 10% 

3,9 -12,0 

cmolc /kg 

20-40 

meq/100g 

 

5.2.5.1.1 Resistência dos solos aos impactos ambientais 

 

Segundo Kämpf (2001) os solos podem ser classificados quanto a sua resistência aos impactos 

ambientais de uma atividade em função de parâmetros como profundidade, textura, mineralogia, 

drenagem, entre outros. Os parâmetros que definem esta resistência aos impactos ambientais 

são descritos na Tabela 50. 

.  

Tabela 50: Resistência dos solos aos impactos ambientais. 

FATOR DE 
RESISTÊNCIA A 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS. 

ALTA (A) MÉDIA (B) BAIXA (C) 
MUITO BAIXA 

(D) 

PROFUNDIDADE 
(ATÉ HORIZONTE 
R OU SAPRÓLITO) 

 150 cm ≥100 a 150 cm 50 a 100 cm ≤50 cm 

TEXTURA 
(DOMINANTE NO 
PERFIL) 

Argilosa (≥35% de 
argila) 

Média (15 a 35%) 
de argila) 

Arenosa (<15% 
argila) 

Arenosa (<15% 
argila) 

MINERALOGIA 
PREDOMINANTE 

Caulinita e óxidos 
de ferro 

Caulinita e óxidos 
de ferro 

Esmectita e/ou 
feições verticais 

Esmectita e/ou 
feições verticais 

GRADIENTE 
TEXTURAL 

Sem gradiente ou 
com gradiente 

gradual 

Com gradiente, se 
abrupto em 

profundidade < 
100 cm 

Com gradiente 
abrupto em 

profundidade 
≥100 cm 

Com ou sem 
gradiente 
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FATOR DE 
RESISTÊNCIA A 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS. 

ALTA (A) MÉDIA (B) BAIXA (C) 
MUITO BAIXA 

(D) 

DRENAGEM 
NATURAL 

Bem ou 
moderadamente 

drenado 

Forte ou 
acentuadamente 

drenado 

Imperfeita ou 
excessivamente 

drenado 

Mal ou muito 
mal drenado 

LENÇOL 
FREÁTICO (OU EM 
PROFUNDIDADE) 

Ausente (ou > 
180 cm) 

Ausente (ou de 
100 a 180 cm) 

<100 cm Superficial 

LENÇOL D’ÁGUA 
SUSPENSO 

Ausente Ausente Presente Presente 

ERODIBILIDADE 
Ligeira a 

moderada 
Moderada a forte Forte 

Forte a muito 
forte 

PEDREGOSIDADE 
(% DA MASSA DO 
SOLO) 

Não pedregosa a 
moderadamente 
pedregosa (<3%) 

Pedregosa (3 a 
15%) 

Muito pedregosa 
(≥15 a 50%) 

Extremamente 
pedregosa 

(>50%) 

ROCHOSIDADE 
(DA SUPERFÍCIE 
DO TERRENO) 

Não rochosa 
(<2%) 

Ligeiramente 
rochosa (2 a 10%) 

Moderadamente 
rochosa (≥10 a 

25%) 

Rochosa a 
extremamente 

rochosa (>25%) 

RISCO DE 
INUNDAÇÃO 

Nulo Nulo Raro Raro 

RELEVO LOCAL Plano a ondulado Ondulado Forte ondulado 
Forte ondulado 
a montanhoso 

DECLIVIDADE <12% ≥12 a 20% ≥ 20 a 45% >45% 

Fonte: Adaptado de Kämpf, 2009. 

 

Os solos classificados como de alta resistência a impacto ambiental (Classe A) são aqueles com 

boa drenagem, profundos, pouco ou nenhum gradiente textural, sem risco de inundação, 

argilosos, localizados em relevo plano ou suave ondulado, geralmente correspondendo a solos 

das classes Latossolos, Nitossolos, Argissolos sem gradiente abrupto e alguns Cambissolos. 

Os solos de média resistência (Classe B) diferenciam-se dos anteriores por apresentarem textura 

mais arenosa, gradiente textural mais pronunciado ou menos profundidade, geralmente 

correspondendo às Classes Cambissolos, Argissolos com gradiente abrupto em profundidade 

menor que 100 cm e Latossolos mais arenosos (textura média). Já os solos de baixa resistência 

(Classe C) podem apresentar diversas limitações, como o predomínio de argilominerais 

esmectiticos, ou ter drenagem imperfeita ou excessiva, ou são mais rasos, ou tem maior risco de 

inundação ou situam-se em áreas mais declivosas, geralmente correspondendo às classes 

Vertissolos, Argissolos com gradiente textural abrupto em profundidade maior que 100 cm, 

Chernossolos, Luvissolos, Neossolos Quartzarenicos Órticos Neossolos Regolíticos e 

Plantossolos. Aqueles solos classificados como de muito baixa resistência (Classe D) 

apresentam forte restrição quanto ao menos um dos fatores limitantes, compreendendo 

principalmente as classes Gleissolos, Neossolos Quartazericos Hidromórficos, Neossolos 

Litólicos, Neossolos Flúvicos e Organossolos. 

De modo geral, os solos da região de Curitiba, são solos de textura argilosa e bem estruturados, 

e o nível de drenagem varia conforme as modificações de relevo. Os ramais atravessarão áreas 
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com predomínio principalmente das classes Cambissolo Háplico e Latossolo Vermelho, que são 

solos com media resistência a impactos ambientais. Os Gleissolos Melânicos também fazem 

parte da composição do solo de forma expressiva, estando associados às áreas de relevo planas 

da cidade. Estes se enquadram na categoria de muito baixa resistência o que facilita processos 

de desestruturação do solo, devido à má drenagem e difícil percolação da água no solo. Desta 

forma, devem ser adotadas medidas de controle e prevenção de processos erosivos, evitando-

se a exposição deste material por períodos prolongados sem cobertura vegetal, e utilizando 

drenagem artificial nas áreas deficitárias. Compõem ainda a área de influência direta os 

Argissolos Vermelho-Amarelo e Latossolo Bruno, que se apresentam como solos de alta 

resistência a impactos ambientais. As classes organossolos mésico e neossolo litólico, possuem 

muito baixa resistência a impactos, porém são encontrados somente em associação a outros 

solos de maior resistência e também em menor escala na área do empreendimento, não 

implicando em maiores restrições as condições do solo. 

 

5.2.5.2 Considerações Finais 

 

A tipologia dos solos foi confirmada com verificações in loco, sendo algumas vezes necessário 

afastar-se da via onde se pretende instalar o empreendimento para a localização destes pontos. 

Cabe citar também que os pontos de verificação foram, em sua maioria, definidos em locais 

menos urbanizados, como nas regiões periféricas do município, onde os mesmos se encontram 

menos alterados. 

Observou-se que nas vias em regiões mais adensadas e urbanizadas os aspectos naturais dos 

solos se encontram descaracterizados, uma vez que nestas áreas foram realizadas diversas 

obras de aterro com materiais provenientes de outras áreas do município. 

Por fim, deve ser considerado o aspecto urbanizado da área de influência, onde mesmo não 

sendo possível identificar com precisão a característica dos solos, o mesmo é um recurso que 

apresenta sensibilidade ambiental e poderá ser exposto à processos erosivos e poluição por 

produtos utilizados nas obras. 
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5.2.6 CONFORTO ACUSTICO 

 

A medição de nível de pressão sonora (ruído) foi realizada com intuito de diagnosticar o ruído no 

município de Curitiba visando verificar possíveis alterações futuras causadas pelas atividades de 

implantação da RDGN.   

 

1.1.1.5 Metodologia 

 

As medições foram realizadas em diversos pontos do município de Curitiba com diferentes 

zoneamentos visando a caracterização do ruído em locais com predominância de residenciais, 

comércios, indústrias ou mistos. 

Os métodos de análise obedeceram aos procedimentos ditados pela NBR 10.151:2000, 

“Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 

Procedimento”. Nas medições foi respeitada a altura mínima de 1,2 metros acima do solo e o 

mínimo de 2,00 metros de distância de paredes ou outras superfícies refletoras.   

As medições foram gravadas durante 5 minutos no próprio medidor de nível sonoro 

(decibelímetro), para cada ponto. Ao longo das medições, foram registrados os valores do nível 

mínimo (Lmin) e nível máximo (Lmax) ponderados na escala A e em resposta rápida (fast), além 

do nível equivalente contínuo (Leq). O Leq é definido pela NBR 10.151:2000 como o nível obtido 

a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) durante o intervalo 

de medição. Sendo assim, um parâmetro indicativo do ruído médio, e que deve ser utilizado para 

a comparação com os padrões e limites estabelecidos nas legislações. 

O ruído foi medido com o decibelímetro digital modelo DEC – 490, IEC 61672-1, Classe 2, nº 

140627044, ilustrado na Figura 154.  

 

 

Figura 154: Decibelímetro Digital. 
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Fonte: Instrutherm. 

 

A avaliação das condições do tempo foi realizada por observação direta. 

Para a definição do horário das medições foi considerada a Lei Nº 10.625 de 19 de dezembro de 

2002 "dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público” A lei em 

questão define o horário diurno como o compreendido entre 07h01 e 19h00, vespertino entre 

19h01 e 22h00 e noturno entre 22h01 e 07h00. 

As medições foram realizadas apenas no horário diurno, considerando que as atividades da 

COMPAGAS se iniciam geralmente às 08h30 e finalizam até 18h00. 

 

Para avaliação dos resultados obtidos, tomou-se como base a Resolução do CONAMA N° 

01/1990, a qual dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

onde se cita:  

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com 

níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

De acordo com a NBR 10.151:2000, o método de avaliação de ruído baseia-se em uma 

comparação entre o nível de pressão sonora medido e o nível de critério de avaliação – NCA. 

Os valores de NCA são definidos de acordo com a área na qual o empreendimento se encontra 

instalado e o período de execução de suas atividades (diurno e noturno), conforme demonstra a 

Tabela 51. 

 

Tabela 51: Nível de critério de avaliação (NCA) de ruído permitidos para ambientes externos, em dB(A). 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO 
Áreas de sítios e fazendas 40 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 
Área mista, predominantemente residencial 55 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 
Área mista, com vocação recreacional 65 
Área predominantemente industrial 70 

 

Considerando a legislação específica municipal, os resultados foram comparados com os limites 

máximos permitidos em cada área estabelecidos pela Lei Nº 10.625 de 19 de dezembro de 2002, 

a qual adota a classificação de uso do solo da Lei Complementar 9800 de 29 de março de 2000 

a qual dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Curitiba.  

Os limites da referida lei variam de 45 dB (A) (zonas residenciais, entre outros) à 70 dB ( A) 

(zonas industriais, entre outras), como observado na tabela abaixo. 
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Figura 155: Limites máximos permissíveis de ruído segundo a Lei Complementar Nº 10.625/2002. 

 

1.1.1.6 Caracterização dos Pontos 

 

Para as medições de ruído foram determinados 17 pontos (P01 à P17) no entorno do 

empreendimento, os quais foram definidos observando a localização das residências e possíveis 

receptores dos ruídos, objetivando  assim  uma melhor  caracterização  e  avaliação da  influência  

da empresa no conforto acústico da área. Realizou-se também análise em um ponto onde era 

realizada uma obra da COMPAGAS. Na figura abaixo pode ser verificada a localização dos 

pontos. 
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Figura 156: Localização dos pontos de medição de ruído. 

Fonte: Editado em Google Earth, 2016. 

 

A descrição dos pontos e respectivas coordenadas são apresentadas na Tabela 52. 

 

Tabela 52: Coordenadas e descrição dos pontos de medição de ruído. 

PONTO COORDENADAS DESCRIÇÃO 

P01 669420.37 m E | 7169731.90 m S 
BR 116, em frente à galpões industriais. Ruído de 

tráfego constante. 

P02 674461.15 m E | 7173434.09 m S 
Em frente à prédio residencial e posto de gasolina. 

Área mista, com residências e comércios. Via 
movimentada com tráfego de veículos constante. 

P03 674846.34 m E | 7177269.29 m S 
Em frente à prédios comerciais. Área mista, 

predominantemente comercial. 
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P04 674589.51 m E | 7180629.83 m S 
Em frente à prédios comerciais. Área 

predominantemente comercial e industrial. 

P05 676038.00 m E | 7187096.00 m S 
Próximo ao Colégio Positivo. Área mista, comercial 

e residencial. 

P06 675243.10 m E | 7188945.13 m S  
Em frente à edifício residencial. Área 

predominantemente residencial. 

P07 677343.58 m E | 7189758.54 m S 
Em frente à clínica veterinária e residência. Área 

mista, com comércios e residências. 

P08 678667.58 m E | 7192439.35 m S 
Em frente à escola. Área mista, com comércio e 

residências. 

P09 674274.78 m E | 7193071.19 m S 
Em frente à residência. Área mista, 

predominantemente residencial. 

P10 674223.95 m E | 7187793.59 m S 
Em frente ao tribunal de justiça. Área mista, 

comercial e residencial. 

P11 667057.44 m E | 667057.44 m E 
Em frente à escola estadual. Área mista, comercial 

e residencial. 

P12  671492.16 m E | 7184491.40 m S 
Próximo ao Colégio Dom Bosco. Área mista, 

residencial e comercial. 

P13 663188.42 m E | 7185654.45 m S  
Em frente à residência. Local com poucas 

atividades, próximo de área industrial. 

P14 664537.35 m E | 7184073.19 m S 
Em frente à serralheria. Área industrial, próximo à 

rodovia BR 376. 

P15 669071.92 m E | 7182025.20 m S 
Em frente à prédios residenciais. Área mista, 

comercial e residencial. 

P16 665280.05 m E | 7180302.36 m S 
Em frente à residências e comércio. Área mista, 

predominantemente residencial. 

P17 670386.25 m E | 7177928.56 m S 
Em frente à residências. Área mista, 

predominantemente residencial. 

Ponto 
Obra 

669969.91 m E | 7185722.54 m S 
Em frente à escola de natação. Área 

predominantemente residencial. 

 

As vistas in situ dos pontos são apresentadas nas figuras abaixo: 
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Figura 157: P01 
Figura 158: P02 

 

Figura 159: P03 

Figura 160: P04 
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Figura 161: P05 

 

Figura 162: P06 

 

Figura 163: P07 

 

Figura 164: P08 
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Figura 165: P09 

 

Figura 166: P10 

Figura 167: P11 

 

 

 

Figura 168: P12 
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Figura 169: P13 

Figura 170: P14 

 

Figura 171: P15 

 

Figura 172: P16 
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Figura 173: P17 

 

 

 

Figura 174: Ponto de medição de ruído em frente de obra da COMPAGAS. 

 

1.1.1.7 Avaliação dos Resultados 

 

As medições foram realizadas nos dias 07 e 08 de fevereiro, no período diurno, em dia de 

semana com atividades normais, durante 5 minutos em cada ponto.  

Durante as medições de ruído o tempo se apresentava estável, com sol e poucas nuvens. 

Encontrava-se com vento fraco (folhas balançando). 

A tabela abaixo apresenta os resultados das medições realizadas com os níveis mínimos, 

máximos e o nível equivalente contínuo (Leq) de pressão sonora. Os valores em vermelho 

caracterizam os resultados com valores acima do limite máximo permitido para o local. Conforme 

citado anteriormente, foram considerados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Nº 

10.625/2002. 
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Cabe ressaltar que para serviços de construção civil é definido um limite de 90 dB (A), permitido 

somente de segunda a sexta-feira, no período diurno. Demais horários e nos sábados, domingos 

e feriados devem ser respeitados os limites previstos para cada zoneamento. Portanto, apesar 

dos limites restritivos previstos pelas legislações federais e municipal, considera-se que o 

empreendimento em estudo se enquadra em obras de construção com um limite de emissão de 

ruídos de 90 dB (A). 

 

Tabela 53: Resultados da medição do nível de pressão sonora em dB (A). 

PONTO HORÁRIO 
LMin 

dB (A) 

LMax 

dB (A) 

Leq 

dB (A) 
Zoneamento 

Lei N° 

10.625/2002 dB (A) 

Diurno 

P01 16:12:52 58 84 74 ZS - 2 70 

P02 17:41:41 63 90 71 SEHIS 60 

P03 18:18:56 60 86 69 ZR – 2 55 

P04 9:44:46 51 72 60 SE-LV.1 60 

P05 18:56:21 59 92 68 ZR – 3 55 

P06 08:41:56 55 84 66 ZR – 4 60 

P07 15:18:26 49 83 60 ZR – 4 60 

P08 15:53:26 52 88 64 ZR – 2 55 

P09 17:16:46 55 81 66 ZR – 2 55 

P10 18:09:21 54 90 66 SE – CC 60 

P11 11:12:41 56 83 67 ZR-SF 60 

P12 13:58:26 51 82 68 ZR – 4 60 

P13 13:38:01 41 65 44 Z-CON 60 

P14 12:09:06 55 79 60 ZES 70 

P15 13:16:01 57 88 66 ZR – 3 55 

P16 12:30:50 45 82 58 Z-CON 60 

P17 14:39:40 43 78 61 ZR – 3 55 

Ponto 
Obra 

10:21:11 57 91 73 SE-NC 65 
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Conforme apresentado na Tabela 53, os pontos P01, P02, P03, P08 à P12, P16 e o Ponto 

localizado na obra apresentaram valores de nível de pressão sonora equivalente contínuo (Leq) 

acima do limite máximo determinado pela Lei municipal N° 10.625/2002. Em todos os pontos, o 

tráfego de veículos foi o maior influenciador para os níveis de ruído apresentados.  

Cabe citar o ponto de análise onde estava sendo realizado a obra da COMPAGAS. Como pode 

ser observado nas figuras abaixo, no dia da análise não estavam sendo utilizados aparelhos que 

poderiam produzir ruído, porém, neste ponto foi verificado um dos maiores níveis de pressão 

sonora levantados no município. Pela observação da área no momento da análise, concluiu-se 

que o tráfego intenso foi o responsável por tal resultado.  

 

 

Figura 175: Escavação para abertura da vala por método manual. 

 

 

Figura 176: Registro do levantamento da pressão sonora. 
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Na figura abaixo pode ser verificado o intenso tráfego no local. 

 

Figura 177: Detalhe para os veículos trafegando na via. 
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5.3 MEIO BIOTICO 

 

5.3.1 FLORA 

 

5.3.1.1  Apresentação 

 

A Companhia Paranaense de Gás - COMPAGAS, encontra-se com demanda de expansão 

dentro de suas estruturas de transporte de gás. Dentre as obras necessárias no município de 

Curitiba, estudado por regionais de acordo com a divisão da Prefeitura Municipal, há demanda 

de expansão da mesma em todas as 10 regionais existentes, sendo estas: Santa Felicidade, Boa 

Vista, Matriz, Portão, CIC, Cajuru, Boqueirão, Tatuquara, Pinheirinho e Bairro Novo. 

O presente Estudo de Impacto Ambiental-EIA, inclui a caracterização da região do 

empreendimento, no que se refere ao impacto no recobrimento vegetal remanescente, por meio 

de levantamentos primários e secundários afim de avaliar a situação da obra em relação às áreas 

de preservação permanente, o estágio sucessional da vegetação conforme a Resolução 

CONAMA Nº 2, de 18 de março de 1994 e o levantamento das espécies com interesse 

conservacionistas segundo a Portaria MMA Nº 443, de 17 de dezembro de 2014 e a  

 

5.3.1.2 Objetivos 

 

Este levantamento tem por finalidade principal quantificar e qualificar a cobertura florestal nativa 

existente ao longo dos novas ramais a serem implantados, objetivando estimar as características 

ecológicas, fitossociologicas e dendrométricas da vegetação, classificando-a quanto ao seu grau 

de conservação conforme a legislação atual, especialmente os parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA Nº 2, de 18 de março de 1994, que definem vegetação primária e 

secundária da vegetação do Bioma Mata Atlântica no Estado do Paraná. 

Nesse contexto pretende-se determinar as áreas com maior relevância ecológica visando a 

possibilidade de obras não destrutivas ou viabilização de outros locais controlando a supressão 

vegetal do empreendimento. 

Além disso buscou-se identificar as espécies vegetais ameaçadas de extinção, raras ou 

endêmicas com base nas Listas Oficiais de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no âmbito 

Nacional e Estadual, regidos pela Portaria MMA nº 443 de 2014 e a POP 005 - Lista Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná, 20 de junho de 2008, respectivamente. 
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5.3.1.3 Metodologia 

 

O estudo foi realizado na cidade de Curitiba, município brasileiro, capital do estado do Paraná, 

localizado a 934 metros de altitude no primeiro planalto paranaense, a aproximadamente 110 

quilômetros do Oceano Atlântico. Sua localização geográfica encontra-se na latitude de 25º 25' 

48'' sul e longitude de 49º16'15'' oeste. Possui um clima subtropical, com pluviosidade média de 

1500 mm/ano e presença de geadas no inverno. Segundo estimativa populacional calculada para 

1º de julho de 2015, é a cidade mais populosa do Paraná e da região Sul e a oitava mais populosa 

do país, com 1.851.215 habitantes. (IBGE, 2010). Além disso, é conhecida como “Cidade 

ecológica” e “Cidade modelo”. (PREFEITURA DE CURITIBA, 2015). 

A empresa contratante disponibilizou o projeto geométrico da obra em questão, para subsidiar 

as avaliações deste diagnóstico ambiental. Desta forma, de posse do projeto geométrico, foi 

realizada uma saída de campo com a finalidade de avaliação das áreas do empreendimento. 

Contudo, abaixo serão descritos os procedimentos adotados para este inventário florestal e 

diagnóstico básico ambiental. 

O plano de amostragem foi estabelecido por meio da análise, em escritório, nas imagens de 

satélite da região, disponibilizados na rede mundial de computadores (Internet) pelo aplicativo 

computacional Google Earth e a análise, também, do mapa de vegetação do IBGE (2012). A 

partir desse levantamento prévio foram elencados 63 pontos de amostragem, abrangendo toda 

a vegetação interceptada pelo empreendimento, onde foram realizados os levantamentos 

florísticos e a caracterização do estágio sucessional e relevância ecológica, conforme Figura 178. 

A florística é o ramo da ciência que busca a quantificação e identificação da riqueza de espécies 

em comunidades ou fitofisionomias presentes na vegetação de uma área ou território. Os 

levantamentos florísticos, além de produzirem um conhecimento básico sobre a biota de uma 

região, são instrumentos de manejo e conservação das espécies vegetais. O conhecimento das 

espécies ocorrentes em uma área é uma ferramenta chave para inúmeros estudos aplicados, 

com ampla utilização em diferentes ramos da ciência botânica, como a fitogeografia, a ecologia 

vegetal, a etnobotânica e a taxonomia vegetal. A metodologia mais utilizada para os 

levantamentos florísticos é o método de caminhamento (Filgueiras, 1994), no qual o pesquisador 

percorre a área de interesse coletando e anotando todas as espécies ocorrentes, sendo esta 

empregada neste estudo. 
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Figura 178: Pontos de amostragem elencados ao longo dos ramais de expansão por regionais. 
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Ainda durante as incursões a campo procurou-se caracterizar a vegetação quanto ao porte e 

estado de regeneração, de acordo com a Resolução do CONAMA Nº02/94, a qual “Define 

formações vegetais primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade 

de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do 

Paraná. 

Para atender aos critérios desta resolução, foram avaliados alguns indicadores técnicos como: 

regeneração das árvores do dossel, presença de gramíneas, lianas lenhosas e lianas herbáceas, 

epífitas, amplitude de alturas, amplitude diamétrica, vida média das árvores, velocidade de 

crescimento das árvores do dossel, entre outros. A avaliação ocorreu de forma visual, em que 

os indicadores foram analisados individualmente para cada ponto de amostragem e anotadas 

em planilha de campo conforme a Tabela 54. 

 

Tabela 54: Modelo de planilha utilizada para coleta de dados e definição dos estágio sucessionais. 

PONTO AMOSTRAL  

PARÂMETROS INICIAL X MÉDIA X ACANÇADA  X 

Nº Estratos 1  1 a 2  >2   

Nº Espécies lenhosas 1 a10  5 a 30  >30   

Área basal (m²/há) 8 a 20  15 a 35  >30   

Altura do dossel Até 10  8 a 17  >30   

Média do DAP 10  25  40   

Distribuição do DAP 5 a 15  10 a 40  20 a 60   

Cresc arvores do dossel Rápido  Moderado  Lento   

Vida média das arvores Curta  Média  Longa   

Amplitude diamétrica Pequena  Média  Grande   

Amplitude de altura Pequena  Média  Grande   

Epífitas Raras  Poucas  Abundante   

Lianas Herbáceas Abundantes  Poucas  Raras   

Lianas lenhosas Ausente  Rara  Presente   

Gramíneas Abundantes  Poucas  Raras   

Regeneração das árvores do dossel Ausente  Pouca  Intensa   
 Florística e observações: 
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5.3.1.4 Caracterização da Vegetação do Estado do Paraná 

 

O Brasil é representado por seis Biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e Mata 

Atlântica, o estado do Paraná encontra-se 98% inserido na região de mata atlântica e 2% no 

cerrado. O Paraná detém em seu território as principais unidades fitogeográficas ocorrentes no 

país. Originalmente 83% de sua superfície eram cobertos por florestas, e os 17% restantes eram 

ocupados por formações não-florestais (campos e cerrados), completados por vegetação 

pioneira de influência marinha (restingas), fluviomarinha (mangues) e flúviolacustre (várzeas), e 

pela vegetação herbácea do alto das montanhas (campos de altitude e vegetação rupestre) 

(Maack, 1968). Cinco grandes unidades fitogeográficas destacam-se no Paraná (Roderjan et al., 

1993). Na porção leste do Estado situa-se a região da Floresta Ombrófila Densa (floresta 

atlântica), estando presente em grandes extensões da Serra do Mar e na Planície Litorânea, é 

influenciada diretamente pelas massas de ar do oceano Atlântico e pelas chuvas relativamente 

intensas e bem distribuídas ao longo do ano. Na região central do estado, no planalto, está 

localizada a Floresta Ombrófila Mista (floresta com araucária), sua composição florística é 

influenciada pelas baixas temperaturas e geada no inverno, com chuvas bem distribuídas ao 

longo do ano. As regiões norte e oeste do estado compreendem a região da Floresta Estacional 

Semidecidual (floresta estacional), onde a flora está adaptada a períodos de baixa precipitação 

pluviométrica, quando 20 a 50% das árvores do dossel da floresta perdem suas folhas. As áreas 

de Estepe (campos) estão localizadas geralmente na parte mais elevada dos planaltos 

paranaenses, a qual abrangem cerca de 14% dá área do estado. E por fim, a Savana (cerrado) 

localiza-se nas regiões norte e nordeste, ocupando cerca de 1% da superfície.  

 

Floresta Ombrófila Densa 

 

Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos - subformas de vida macro e 

mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que o diferenciam das outras 

classes de formações. Esta representa a unidade mais heterogênea e complexa do sul do país, 

de grande força vegetativa, capaz de produzir naturalmente de curto a médio prazos, incalculável 

volume de biomassa (Leite, 1994). Estima-se que seja representada por mais de 700 espécies 

arbóreas, sendo a maioria exclusiva desta unidade vegetacional. A característica ombrotérmica 

da Floresta Ombrófila Densa está associada a fatores climáticos tropicais de elevadas 

temperaturas (médias de 25o C) e de alta precipitação, bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 

dias secos), o que determina uma situação bioecológica praticamente sem período seco. 

  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 273 de 549 

Floresta Ombrófila Mista 

 

A designação Floresta Ombrófila Mista advém da classificação fitogeográfica empregada pelo 

IBGE, pelo fato de haver associação entre coníferas e folhosas. Esta floresta, também conhecida 

como “mata-de-araucária”, é um tipo de vegetação do Planalto Meridional, onde ocorria com 

maior frequência. A Floresta Ombrófila Mista é caracteristicamente dominada pela espécie 

Araucária angustifolia (Bertol.) Kuntze, que forma um estrato dominante e contínuo acima de 30 

metros de altura, podendo ocorrer indivíduos emergentes acima de 40 metros (RODERJAN et 

al., 2002). A presença da araucária está associada às baixas temperaturas, sendo um fator 

fundamental para sua reprodução. Esta formação, preservada atualmente em poucas 

localidades, como o Parque Nacional do Iguaçu (PR), ocupava quase inteiramente o planalto 

acima de 500 m de altitude, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao 

norte do Estado de Santa Catarina e ao sul do Estado do Paraná, o pinheiro-brasileiro ou 

pinheiro-do-paraná estava associado à imbuia (Ocotea porosa Sistema fitogeográfico [Ness e 

Mart.] Barroso), formando agrupamentos bem característicos; atualmente grandes 

agrupamentos gregários foram substituídos pela monocultura de soja e trigo, intercaladas. 

 

Floresta Estacional Semidecidual 

 

O conceito ecológico deste tipo florestal é estabelecido em função da ocorrência de clima 

estacional que determina semideciduidade da folhagem da cobertura florestal. Na zona tropical, 

associa-se à região marcada por acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de verão; na 

zona subtropical, correlaciona-se a clima sem período seco, porém com inverno bastante frio 

(temperaturas médias mensais inferiores a 15o C), que determina repouso fisiológico e queda 

parcial da folhagem. Ao contrário das florestas ombrófilas, este tipo é constituído por fanerófitos 

com gemas foliares protegidas da seca por escamas (catáfilos ou pelos) e cujas folhas adultas 

são esclerófilas ou membranáceas deciduais (IBGE, 2012). A porcentagem das árvores 

caducifólias no conjunto florestal, e não das espécies que perdem as folhas individualmente, 

situa-se, ordinariamente, entre 20% e 50%. Seu tipo vegetacional é constituído por árvores 

emergentes que atingem entre 25 a 30 m de altura, sem formar cobertura superior contínua. 

Seus troncos são grossos e alongados, encimados por copa larga, destacando-se as espécies 

neste estrato a peroba, a maria-preta, grápia, alecrim e pau-marfim. Algumas dessas espécies 

perdem totalmente suas folhas durante o inverno, quando se torna visível um segundo estrato 

arbóreo, mas denso e perenifólio, com altura entre 15 e 20 m, formado principalmente por 

lauráceas, destacando-se a canela-preta e a canelaimbuia, dentre outras (FERRETTI et al., 

2006). No Brasil, podem ser distinguidas quatro formações da Floresta Estacional Semidecidual: 

aluvial, das terras baixas, submontana e montana. No Estado do Paraná são encontradas as 

formações aluvial, submontana e montana. 

 Estepe 
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Estepe é um termo adotado para nomear extensões territoriais destituídas de vegetação arbórea 

ou não cultivadas, ou seja, regiões desertas quanto ao uso e não necessariamente no sentido 

geobotânico, ainda que também o inclua (IBGE, 2012). No Planalto das Araucárias, a Estepe é 

submetida a clima pluvial subtropical sem período seco e coexiste com a Floresta Ombrófila 

Mista (com araucária), cujas espécies vão constituir-lhe capões e florestas-de-galeria. Por 

influência, principalmente, da altitude, suporta período frio (temperatura média mensal menor ou 

igual a 15° C) anual mais pronunciado, de até oito meses; enquanto o período quente 

(temperatura média mensal menor ou igual a 20° C) é reduzido ou ausente. As estepes do estado 

do Paraná são classificadas como Estepe Gramíneo lenhosa, sendo este o tipo de campo mais 

representativo do sul do Brasil (IBGE, 2012), apresentando abundância de pilosidade das folhas 

e colmos, o que sugere ser adaptação à inclemência climática, tanto por ação dos ventos frios e 

secos hibernais, quanto por intensificação de rigor estival, especialmente em solos de arenito, 

litólicos ou extremamente pedregosos.  

 

Savana 

 

O Cerrado caracteriza-se como uma formação do tipo savana tropical, com destacada 

sazonalidade, apresentando fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e 

campestres (RIBEIRO; WALTER, 1998) possui formação caracteristicamente xeromorfa 

preferencialmente de clima estacional (mais ou menos 6 meses secos. Em sentido fisionômico, 

floresta representa áreas com predominância de espécies arbóreas espalhadas sobre um estrato 

graminoso, sem a formação de dossel contínuo. A vegetação das Savanas é caracterizada por 

desenvolver crescimento de raízes profundas para captação de água e, segundo Roderjan et al. 

(2002), os fustes são tortuosos e as cascas bastante grossas e fissuradas, raramente 

ultrapassando 10 metros de altura. As folhas geralmente são grandes, coriáceas e ásperas, 

adaptações às condições edafo-climáticas. Dentre as arbóreas são típicas Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville, Anadenanthera peregrina (L.) Speg. (Mimosaceae), Couepia 

grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. (Crysobalanaceae), Tabebuia ochracea (Cham.) 

Standl. (Bignoniaceae), Lafoensia densiflora Pohl (Lythraceae), Annona crassiflora Mart. 

(Anonaceae), Caryocar brasiliense Cambess. (Caryocariaceae), Vochysia tucanorum Mart., 

Qualea cordata (Mart.) Spreng. (Vochysiaceae), Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl. 

(Ochnaceae) e Roupala montana Aubl. (Proteaceae), entre outras, com fustes tortuosos e cascas 

grossas e fissuradas, e raramente ultrapassando 10 metros de altura. Espécies herbáceas e 

arbustivas, amplamente distribuídas, formando comunidades puras ou associadas às arbóreas, 

são representadas por Poaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Amaranthaceae, Apocynaceae, 

Asteraceae, Rubiaceae, Cyperaceae e Melastomataceae, entre outras (Uhlmann, 1996). 
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5.3.1.5 Resultados 

 

5.3.1.6 Enquadramento Fitogeográfico 

 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil, do IBGE (2012), esta área localiza‐

se na Região Fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista, formação Montana, sendo esta 

exclusiva do Planalto  Meridional  Brasileiro, ocorrendo em disjunções em áreas elevadas mais 

ao norte nas serras do Mar e da Mantiqueira (Figura 179). 

 

 

Figura 179: Mapa das Regiões Fitoecológicas no estado do Paraná, segundo Manual Técnico da 
Vegetação Brasileira do IBGE, 2012. 
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5.3.1.7 Enquadramento Fisionômico e Relevância Regional da Flora e Vegetação 

 

A Floresta com Araucária, também denominada Floresta Ombrófila Mista, cobria originalmente 

cerca de 175.000 km² na Região Sul do Brasil, dos quais restam atualmente apenas 20.000 km². 

Ocupam os mais diferentes tipos de relevos, solos, litologias e sitações afastadas das influências 

marítimas (Leite & Klein, 1990). Por volta de 1900, essa unidade fitoecológica era estimada em 

16,07 milhões de hectares, correspondendo a 83,4% do total dos Estados de Santa Catarina e 

Paraná. Em 1950, o total já não ultrapassava 7,8 milhões de hectares, menos da metade da 

cobertura original. Em 1970, a cobertura nativa era inferior a 20,0% (BRASIL, 1991). 

O Estado do Paraná apresentava originalmente 84,7% de sua área total coberta por florestas, 

porém atualmente restam apenas 8,9%. A Floresta Ombrófila Mista, com 37% da área inicial, 

encontra-se hoje reduzida a apenas 1% (TERRA, 1999). As atividades que mais contribuíram 

para a redução da área dessas florestas, foram a intensa e descontrolada exploração de madeira 

que se iniciou com a colonização alemã e italiana e os desmatamentos para a expansão da 

agricultura. Nesse contexto, devido à degradação que a área estudada foi submetida no passado, 

onde o desenvolvimento urbano e o contínuo processo de ocupação substituíram a cobertura 

natural do solo por edificações e pavimentação, a vegetação natural, no geral encontra‐se 

bastante descaracterizada, porém, em alguns locais, apresenta ainda a fitofisionomia original 

desta região.  

Adaptando-se a flora regional à nomenclatura vegetal brasileira elaborada pelo IBGE (1992), o 

enquadramento das unidades fitoecológicas observadas é Floresta Ombrófila Mista em estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração, florestas e/ou arborização urbana e áreas antrópicas. 

As espécies botânicas identificadas nas tipologias vegetais presentes na ADA do 

empreendimento são apresentadas na Tabela 55. São 40 espécies pertencentes a 23 famílias, 

entre arbóreas, arbustivas, herbáceas e epífitas. 

 

Tabela 55: Listagem florística das espécies encontradas na área diretamente afetada do 

empreendimento. 

Família Espécie 

Auracariaceae Araucaria angustifolia 

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 

Asteraceae Gochnatia polymorpha 

Bignoniaceae Jacaranda puberula 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis 

Fabaceae Parapiptadenia rigida 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis 

Fabaceae Dalbergia sp. 
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Família Espécie 

Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus 

Fabaceae Machaerium paraguariense 

Fabaceae Senna multijuga 

Lauraceae Ocotea puberula 

Lauraceae Ocotea pulchella 

Lauraceae Nectandra lanceolata 

Meliaceae Cedrela fissilis 

Malvaceae Luehea divaricata 

Melastomataceae Miconia sp. 

Moraceae Morus nigra 

Moraceae Ficus cestrifolia 

Myrtaceae Calyptrantes concinna 

Myrtaceae Eugenia uniflora 

Myrtaceae Eugenia uruguayensis 

Myrtaceae Psidium cattleianum 

Primulaceae Myrsine coriaceae 

Oleaceae Ligustrum lucidum 

Podocarpaceae Podocarpus lambertii 

Proteaceae Roupala montana 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma 

Rosaceae Prunus brasiliensis 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 

Salicaceae Casearia decandra 

Salicaceae Xylosma pseudosalzmanii 

Sapindaceae Allophylus edulis 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum 

Sapindaceae Cupania vernalis 

Bromeliaceae Tillandsia sp. 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides 

 

5.3.1.7.1 Estágio Inicial de Regeneração 

 

Nesta região dominada pela influência da Floresta Ombrófila Mista, os estágios iniciais da 

sucessão, em geral se caracterizaram pelo predomínio de espécies de Poaceae e Asteraceae, 

com alguns indivíduos arbóreos esparsos, que formam até cerca de 3 a 4 anos as fases de 

capoeirinha; dependendo da situação em que o solo foi abandonado, quanto mais depauperado, 

maior o tempo para regeneração, marcada pela dominância de poucas espécies de ciclo curto. 

Os pontos que tiveram maior número de parâmetros enquadrados nesse estágio foram 5, 6, 16, 

21, 25 e 31, conforme Figura 180 até Figura 189. 
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Figura 180: Ponto amostral número 5, Regional  
Bairro Novo. 

Figura 181: Ponto amostral número 5, Regional  
Bairro Novo. 

 

Figura 182: Ponto amostral número 6, Regional 
Bairro Novo. 

 

Figura 183: Ponto amostral número 6, Regional 
Bairro Novo. 
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Figura 184: Ponto amostral número 16, Regional 
Tatuquara. 

Figura 185: Ponto amostral número 16, Regional 
Tatuquara. 

Figura 186: Ponto amostral número 22, Regional 
CIC. 

Figura 187: Ponto amostral número 22, Regional 
CIC. 

Figura 188: Ponto amostral número 25, Regional 
Pinheirinho. 

 

Figura 189: Ponto amostral número 31, Regional 
Boqueirão. 
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5.3.1.7.2 Estágio Médio de Regeneração 

 

A cobertura vegetal natural presente na região em estudo encontra‐se bastante fragmentada, 

devido principalmente à expansão urbana e ocupação e uso do solo, no entanto pode‐se ainda 

encontrar maciços florestais  de  tamanhos  variados, contendo vegetação típica da Floresta  

Ombrófila Mista, caracterizado em estágio de sucessional Secundário Médio.  

A estrutura vertical no estágio Médio, ou Intermediário, da Floresta Ombrófila Mista Montana 

forma de três a quatro estratos arbóreos, variando de sete a 22 metros de altura. As espécies 

arbóreas mais comumente observadas nesse estágio de sucessão são pinheiro‐do‐paraná 

(Araucaria angustifolia), canela‐guaica (Ocotea puberula), gabiroba (Campomanesia 

xanthocarpa), guaçatunga (Casearia decandra), jerivá (Syagrus romanzoffiana) e miguel‐pintado 

(Matayba elaeagnoides). 

Os pontos que tiveram maior número de parâmetros enquadrados nesse estágio foram 1, 2, 4, 

7, 10, 15, 18, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 42, 44, 53, 54, 56 e 57 conforme Figura 190 até Figura 199. 

 

Figura 190: Ponto amostral número 1, Regional 
Bairro Novo. 

Figura 191 Ponto amostral número 1, Regional 
Bairro Novo. 

Figura 192: Ponto amostral número 2, Regional 
Bairro Novo. 

Figura 193: Ponto amostral número 2, Regional 
Bairro Novo. 
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Figura 194: Ponto amostral número 4, Regional 
Bairro Novo. 

 

Figura 195: Ponto amostral número 7, Regional 
Bairro Novo. 

Figura 196: Ponto amostral número 18, Regional 
Tatuquara. 

Figura 197: Ponto amostral número 15, Regional 
Tatuquara. 

 

Figura 198:Ponto amostral número 26, Regional 
CIC. 

Figura 199: Ponto amostral número 37, Regional 
Cajuru. 
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Estágio Avançado de Regeneração 

 

Os pontos que tiveram maior número de parâmetros enquadrados nesse estágio foram 8, 43 e 

52 conforme Figura 200 até Figura 207. Desta forma, considera-se as áreas com maior 

relevância de interesse conservacionista, onde o empreendimento deve minimizar e até mesmo 

evitar, qualquer impacto ao meio biótico. Essa relevância justifica-se pela importância do 

fragmento em termos de representatividade das florestas que ocupavam, em décadas passadas, 

grande parte do município. 

 

 

 

Figura 200: Ponto amostral número 43, Regional 
Santa Felicidade. 

 

Figura 201: Ponto amostral número 43, Regional 
Santa Felicidade. 

 

Figura 202: Ponto amostral número 43, passando 
pelo Parque Tingui. 

 

Figura 203: Ponto amostral número 43, passando 
pelo Parque Tingui. 
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Figura 204: Ponto amostral número 52, Regional 
CIC. 

 

Figura 205: Ponto amostral número 52, com 
presença da espécie ameaçada de extinção 

Dicksonia sellowiana. 

 

 

Figura 206: Ponto amostral número 52, Regional 
CIC. 

 

Figura 207: Ponto amostral número 52, com 
presença de corpo hídrico caracterizando Área de 

Preservação Permanente. 

 

 

Floresta/ Arborização Urbana 

 

A vegetação das cidades são totalmente descaracterizadas do que acontece no ambiente 

natural, devido à própria descaracterização que o meio natural sofreu para que as cidades 

surgissem. Sendo assim, o termo floresta urbana é mais abrangente por considerar todo e 

qualquer vegetal e incorporador por considerar tanto a relação entre a própria vegetação e desta 
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com o meio abiótico. Assume-se assim o conceito de que a floresta urbana é formada por cada 

componente de vegetação que integra a paisagem urbana. (GRISE, 2015). 

A cidade de Curitiba é positivamente qualificada quanto à urbanização urbana, sendo conhecida 

como “Cidade Ecológica” por suas ações voltadas ao meio ambiente e áreas verdes (Figura 208 

até Figura 227). Recentemente têm ocorrido uma ampliação da consciência mundial a respeito 

da importância das florestas urbanas na qualidade do ambiente e da vida urbana. A vegetação 

em áreas urbanas está sendo cada vez mais reconhecida como um componente social e 

economicamente importante na efetividade dos planejamentos urbanos. Desta maneira, as 

florestas urbanas são fatores essenciais da infraestrutura de uma cidade, sendo de 

responsabilidade dos governos seu correto planejamento para o benefício de toda a população 

(MONTEIRO, 2015). 

 

 
Figura 208: Ponto amostral número 3, Regional 

Bairro Novo. 
Figura 209: Ponto amostral número 3, Regional 

Bairro Novo. 

Figura 210: Ponto amostral número 11, Regional 
Tatuquara. 

Figura 211:Ponto amostral número 12, Regional 
Tatuquara. 
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Figura 212: Ponto amostral número 14, Regional 
Tatuquara. 

 
Figura 213: Ponto amostral número 17, Regional 

Tatuquara. 

Figura 214: Ponto amostral número 19, Regional 
Tatuquara. 

Figura 215: Ponto amostral número 20, Regional 
Tatuquara. 

Figura 216: Ponto amostral número 21, Regional 
Tatuquara. 

Figura 217: Unidade de Conservação próximo ao 
ponto 21, Regional Tatuquara. 
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Figura 218: Ponto amostral número 23, Regional 
CIC. 

Figura 219: Ponto amostral número 23, Regional 
CIC. 

 
Figura 220: Ponto amostral número 24, Regional 

CIC. 
Figura 221: Ponto amostral número 27, Regional 

CIC. 

Figura 222: Ponto amostral número 30, Regional 
Boqueirão. 

 
Figura 223: Ponto amostral número 32, Regional 

Boqueirão. 
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Figura 224: Ponto amostral número 33, Regional 

Boqueirão. 

 
Figura 225: Ponto amostral número 34, Regional 

Boqueirão. 

 
Figura 226: Ponto amostral número 41, Regional 

Matriz. 

 
Figura 227: Ponto amostral número 50, Regional 

Boa Vista. 

 

 

Áreas antrópicas 

 

Reflorestamentos para produção de fibras, energia e madeira podem ser encontrados ao longo 

da região,  além  de  pomares  domésticos  e  comerciais. Um dos pontos amostrais, teve o 

acesso restringido, por estar inserido nos limites de propriedade de uma empresa, desta forma 

em conversa com lindeiros e visualização a distância (Figura 228), assim como já previsto na 

imagem de satélite, trata-se de um pequeno talhão de Eucalyptus sp. 
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Figura 228: Ponto amostral número 13, Regional Tatuquara. 

 

 

5.3.1.8 Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

Entre as espécies que constam na Lista Oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção (IBAMA,  2014) e na Lista Oficial de Espécies da  

observadas  na  ADA  do  empreendimento,  estão  pinheiro‐do‐paraná  (Araucaria  angustifolia), 

cedro (Cedrela fissilis) (cedro) e xaxim (Dicksonia sellowiana). Antigamente, antes da exploração 

irracional e desenfreada da cobertura florestal do Paraná ocorrida 

principalmente  no  século  passado,  estas  espécies  florestais,  além  da  imbuia  (Ocotea  po

rosa),  que  também consta nas duas listas citadas anteriormente, e da Canela sassafrás (Ocotea 

odorifera) presente nas listas oficiais de espécies ameaçadas de 

extinção,  e  que  por  sinal  não  foram  detectadas  nesta  amostragem,  eram  muito  comuns  

na  região. 

 

5.3.1.9 Áreas de Preservação Permanente 

 

Durante as expedições de campo também foram observados as travessias de corpos hídricos 

determinando assim as Áreas de Preservação Permanente interceptadas pelo empreendimento. 

Em observação as APP’s presentes na ADA, também pode-se notar a degradação ocorrida pela 

proximidade do ambiente urbano. Não será necessário intervenções com relação ao passivo 

ambiental gerado a partir da atividade de supressão da vegetação nestes pontos, servindo 

apenas como caracterização e conhecimento das áreas. A localização das APP’s ao longo do 

traçado do empreendimento é apresentada na Figura 229. 
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Figura 229: Travessia em Áreas de Preservação Permanente - APP's. 

 

No mapa a seguir são apresentadas também as áreas de Unidades de Conservação do 

município de Curitiba. 
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5.3.1.10 Considerações Finais 

 

A classificação dos pontos de amostragem, de acordo com seu grau de conservação ambiental 

e consequente interesse ecológico, deve servir como base para a determinação da forma de 

instalação de cada ramal, buscando a opção menos impactante em relação ao meio ambiente e 

consequentemente em relação aos componentes da flora.  
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5.3.2 FAUNA 

 

Segundo o ICMBio (2017), o Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio de 

biodiversidade do mundo: são mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 

8930 espécies vertebrados (734 mamíferos, 1982 aves, 732 répteis, 973 anfíbios, 3150 peixes 

continentais e 1358 peixes marinhos), das quais 1.173 estão listadas como ameaçadas de 

extinção, sendo uma obrigação do poder público e da sociedade protegê-las.  

Esta grande diversidade conta com diversos mecanismos legais e estruturais para sua proteção, 

sendo desta forma garantida a proteção a biodiversidade faunística do nosso país. Essa proteção 

legal abrange inclusive a Constituição Federal do Brasil (1988), além das diversas leis de 

proteção a fauna e a biodiversidade brasileira, como LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967 

(Lei de Proteção a Fauna), DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 que dispõe sobre 

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações e a LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, que 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências. Podemos citar ainda a LEI nº 7.173, de 14 de dezembro 

de 1983, dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos e dá outras 

providencias. 

Além das legislações apresentadas acima, e as demais em vigência cabe citar normativas, como 

a Instrução Normativa IBAMA nº. 146/2007 que determina a abrangência, procedimentos e 

critérios para a elaboração de estudos faunísticos componentes de estudos ambientais. Desta 

forma, empreendimentos que preveem grandes alterações ambientais em áreas naturais, 

preveem metodologias especificas de avaliação de impactos ambientais, bem como ações de 

manejo no caso de acompanhamentos e monitoramentos específicos relacionados a fauna 

silvestre.  

Podemos citar ainda, as Legislações e instituições regulamentadoras, que instituíram o processo 

de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira, sendo as espécies avaliadas e definidas 

como ameaçadas de extinção em ambiento federal, reconhecidas através das portarias 

PORTARIA Nº 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 e PORTARIA No 445, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 2014. Cabe citar a nível internacional a Lista Vermelha da União Internacional 

para a Conservação (IUCN red list), bem como para o estado abrangido por este estudo, 

podemos citar o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Paraná (2004). 

Levando-se em consideração a área de estudo, bem como as características ambientais da área 

prevista para a implantação do empreendimento, os levantamentos faunísticos realizados para 

a avaliação ambiental da fauna neste estudo, foi realizada sem a adoção de medidas de 

contenção, captura e coleta de fauna silvestre ou material biológico, que necessitariam de 

processo de obtenção de autorização especifica, conforme definido e regulamentado pela 

Instrução Normativa IBAMA nº. 146/2007. 
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Assim os levantamentos realizados para este estudo, não se deram de forma interventiva em 

nenhum grupo, que vissem a necessitar de autorização especifica para serem realizadas. Apesar 

disso, para cada grupo especifico (mastofauna, avifauna e herpetofauna) foram executadas 

metodologia especificas de detecção, visando identificar a maior diversidade possível de 

espécies dos grupos amostrados. Essas metodologias adotadas foram definidas segundo 

preconizado por literaturas técnicas específicas, utilizadas neste caso como base para os 

estudos e levantamentos, bem como para as revisões bibliográficas. 

Sendo assim, ao longo das áreas de influência do empreendimento, foram definidos locais 

inseridos na Área Diretamente Afetada (ADA) para aplicação das metodologias especificas de 

cada grupo. As áreas de influência direta (AID) foram diagnosticadas através de dados 

secundários, como bibliografias técnicas e com registros indiretos. O registro de espécies e 

indivíduos atropelados ou encontro com carcaças na área de influência direta, foram 

considerados como registros primários.  

Foram levados em conta fatores como proximidade com o local do empreendimento e seus 

impactos, assim como foi buscado o levantamento das comunidades faunísticas nas diferentes 

heterogeneidades locais e nos locais específicos para cada grupo. 

Desta forma, devido as características antrópicas das áreas previstas para a construção do 

empreendimento, se dão totalmente inseridas na zona urbana do município de Curitiba, os 

levantamentos primários foram executados em áreas de Preservação Permanente e Parques 

Públicos Municipais, locais estes que abrigam maior porção de vegetação nativa e podem abrigar 

integrantes da fauna silvestre brasileira e paranaense.  

Para caracterização foram realizados levantamentos primários no Parque Municipal do Tingui, 

Parque Passaúna, Bosque do Papa, Parque do Iguaçu, que inclui áreas verdes abrangidas pelo 

Parque Náutico e da porção próxima ao Zoológico municipal. 

Estes locais foram selecionados, tendo em vista as características do empreendimento, sua 

proximidade com este e a ausência de fragmentos de vegetação nativa abrangido pelo 

empreendimento, sendo estes locais considerados como potenciais, tendo em vista o registro e 

o encontro com integrantes da fauna nativa.  



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 295 de 549 

 
Figura 230: Vista de profissional realizando levantamentos na área de APP do Rio Barigui, situada no 
Parque municipal do Tingui.  

 

 
Figura 231: Vista de APP situada nos limites do Bosque do Papa. 

 

 
Figura 232: Vista parcial do Parque do Passaúna, área utilizada na amostragem de fauna. 
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Figura 233: Vista de Ardea alba (garça-branca-grande), registrada nas margens do lago situado no 

Parque Náutico. 

 

Tendo em vista as diferentes metodologias de levantamentos adotadas para cada grupo, bem 

como os diferentes hábitos e taxonomia, foram segmentados em quatro capítulos, abrangendo 

os diversos grupos de vertebrados terrestres, sendo estes mastofauna (mamíferos), avifauna 

(aves) e a herpetofauna, que abrange os anfíbios e répteis.  

Assim os resultados obtidos através dos levantamentos realizados, são apresentados nos 

capítulos a seguir. 

 

5.3.2.1 Mastofauna 

 

5.3.2.1.1 Introdução 

 

A classe dos mamíferos inclui um dos mais variados e difundidos grupos de animais vertebrados, 

possuindo grandes variações morfológicas e de ocupação de habitats. Podemos citar como 

exemplo de variação morfológica as diferenças entre um camundongo (Mus musculus) e a 

baleia-azul (Balaenoptera musculus) o maior mamífero existente. Os habitats ocupados variam 

igualmente, havendo mamíferos ocupando diversos ambientes, desde florestas úmidas, 

oceanos, regiões polares e até desertos (REIS et al. 2011; MMA, 2003).   

O Brasil é um país com grande riqueza de espécies de mamíferos, a revisão da Lista Anotada 

(PAGLIA et al, 2012) indica a ocorrência no Brasil de 701 espécies de mamíferos, distribuídos 

em 243 Gêneros, 50 Famílias e 12 Ordens.  

Atualmente vem havendo um considerável incremento de espécies descritas, principalmente 

dentro dos grupos de pequenos mamíferos terrestres e quirópteros, os primeiros incluídos dentro 

dos grupos de roedores e marsupiais. (SPONCHIADO, 2011; REIS et al. 2011). 
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Na região sul do Brasil, percebe-se um incremento no conhecimento mastozoológico nos últimos 

anos, no entanto, ainda é uma região pouco estudada quanto à distribuição de sua mastofauna 

(CÁCERES et al., 2008). Para o estado do Paraná, a única lista, contendo 152 espécies, foi 

publicada por Lange e Jablonski (1981). Mikich et al. (2004), através do livro vermelho da fauna 

ameaçada no estado, acrescentaram informações sobre a ocorrência de 28 novas espécies, 

totalizando 180 mamíferos ocorrentes no estado, os quais representam cerca de 25% dos 

mamíferos conhecidos no Brasil.  

Desta forma, este estudo apresenta os resultados obtidos, através da execução de levantamento 

de mastofauna, ocorrente no município de Curitiba, abrangida pelo empreendimento Ampliação 

do Sistema de Distribuição de Gás Natural, de propriedade da COMPAGAS, em série de 

levantamentos realizados para diagnóstico da fauna ocorrente na área de influência do 

empreendimento citado. 

 

5.3.2.1.2 Metodologia 

 

Para a composição destes estudos, não foram utilizadas técnicas de captura e contenção de 

animais silvestres, cujas atividades necessitariam de obtenção de Licença para realização de 

captura, coleta e transporte de animais silvestres e material biológico, relativas as atividades 

desenvolvidas durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, conforme 

preconizado na Instrução Normativa IBAMA nº. 146/2007 que determina a abrangência, 

procedimentos e critérios para a elaboração de estudos faunísticos componentes de estudos 

ambientais.  

Desta forma, devido as características ambientais do empreendimento, que prevê somente 

intervenções em áreas urbanas e urbanizadas, além de fortemente impactadas por ações 

antrópicas, não havendo intervenções em áreas naturais, que possam abrigar integrantes de 

fauna nativa de interesse conservacionista, foi definido que os levantamentos não se dariam 

através de técnicas que visassem a contenção, captura e coleta da mastofauna nativa.  

Desta forma os levantamentos de dados primários se deram de forma não interventiva, sendo os 

registros obtidos com os animais silvestres em liberdade, ou ainda no caso de encontro com 

carcaças de animais sendo neste estudo, considerados os registros obtidos através do encontro 

com carcaças e atropelamentos de animais nativos, na área diretamente afetada.   

Assim, para o levantamento de dados primários mamíferos ocorrentes nas áreas de influência 

do empreendimento, foram destinados dois dias de amostragens, realizados nos dias 20 a 22 de 

dezembro de 2016.  

Desta forma, foram percorridos diversos pontos abrangidos pela área do empreendimento, bem 

como sendo priorizada a circulação e transecções em áreas com presença de vegetação nativa, 

visando obter o máximo de registros possíveis, durante estes levantamentos. Desta forma, 
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durante estas transecções, quando possível, eram obtidos registros fotográficos dos indivíduos 

observados ou registrados, conforme ilustra a figura a seguir.  

 

 
Figura 234: Vista do técnico durante execução das transecções realizando registros fotográficos. Latitude 

25º 23’ 37,69”, Longitude 49º 18’ 17,29”. 

 

Tendo em vista as pequenas dimensões das áreas com presença de vegetação nativa, foram 

priorizados locais, onde a presença de vegetação se dava de forma mais continua. Desta forma, 

com a ausência de fragmentos de vegetação nativa abrangidos pelas áreas de influência do 

empreendimento, foram selecionadas para a execução destas metodologias, áreas públicas, 

como parques, praças, áreas verdes e áreas de Preservação Permanente. Estes locais foram 

percorridos durante período diurno e parte do noturno, com o objetivo de se obter o maior número 

de registros possíveis, pertencentes a este grupo.   

As metodologias utilizadas consistiram de métodos diretos e indiretos de investigação. Entre o 

método direto foi utilizada a metodologia de busca ativa, buscando o contato visual com a 

espécie, neste caso através da metodologia de transecção linear, descrito por Buckland et al. 

(1993) onde as áreas de amostragem foram percorridas lentamente, a fim de registrar a 

ocorrência de integrantes da mastofauna nativa.  

Concomitantemente com a busca ativa, nas transecções percorridas, buscaram-se 

preferencialmente locais favoráveis ao encontro com indícios e vestígios de integrantes da 

mastofauna, como pegadas e rastros, próximos a corpos hídricos, estradas, trilhas e caminhos. 

Além disso, este método fundamenta-se na procura de outros indícios, como o encontro de 

carcaças, material fecal, odores e se possível contato auditivo e/ou visual dos mamíferos.  

Foram selecionados pontos, conforme descrito na introdução do capitulo de fauna, onde foram 

realizadas buscas a indícios e vestígios, como fezes, pegadas, tocas e carcaças. A identificação 

das fezes foi realizada através de características de cor, tamanho, odor, local de deposição, 

presença de pêlos e associação com pegadas (Becker e Dalponte, 1991). As pegadas foram 
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identificadas através do seu comprimento, largura e distância das passadas (Becker e Dalponte, 

1991). As tocas e carcaças foram identificadas de acordo com guias de identificação de 

mamíferos (Silva, 1994; Emmons e Feer, 1997).  

Foram realizadas atividades de levantamentos de dados secundários para a composição das 

listagens de espécies com provável ocorrência para a região do empreendimento, segundo 

dados publicados (AVILA-PIRES, 1999; CHEREM et al., 2004; CHEREM et al., 2011; REIS et 

al., 2006; REIS et al., 2007; BONVICINO et al., 2008; MACHADO et al., 2008; REIS et al, 2011). 

Entrevistas com funcionários ou revisões bibliográficas não serão consideradas para a listagem 

de dados primários, sendo consideradas somente para incremento de listagens secundárias. 

Neste caso somente métodos de identificação envolvendo técnicas científicas serão 

considerados como métodos primários. A identificação e caracterização do material  tiveram 

como base BECKER & DALPONTE (1991), SILVA (1994) e GONZÁLES (2001). A nomenclatura 

e as sequências taxonômicas adotadas seguiram (GONZÁLEZ, 2001; WILSON & REEDER 

2005; IUCN, 2013), enquanto que os nomes populares seguirão SILVA (1994). 

O nível de ameaça seguirá mundialmente a IUCN (2016), a PORTARIA Nº 444, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 2014, e o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Paraná (2004).  

 

5.3.2.1.3 Resultados 

 

Através dos levantamentos de dados secundários, em listagens de espécies e estudos 

realizados na região, além de levantamentos bibliográficos acerca da distribuição de espécies, e 

demais registros obtidos no município, foi elaborada listagem de espécies com provável 

ocorrência para as áreas de influência direta do município de Curitiba, abrangido pelo 

empreendimento.  

Desta forma, foram registradas 60 espécies pertencentes a mamíferos silvestres nativos ou 

exóticos asselvajados, com provável ocorrência para a área do empreendimento.  

De acordo com o estudo realizado pela COMEC (1999), a fauna de Curitiba e Região 

Metropolitana possui elevada riqueza de espécies de mamíferos e aves mesmo após intenso 

processo de antropização. Isto possivelmente se dá devido a presença de grandes fragmentos 

de vegetação nativa na região metropolitana.  

Isso explica a presença nesta listagem de diversas espécies que necessitam inclusive de áreas 

protegidas com maiores extensões, devido a sua circulação por estas regiões metropolitanas do 

município.  

  

Tabela 56: Lista das espécies de mamíferos de provável ocorrência nas áreas de influência direta do 

empreendimento Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural do município de Curitiba, 

Curitiba/PR. Conservação IUCN (2016), Portaria nº 444/2014 (2014) IAP (2004). (LC) Pouco Preocupante, 
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(Na) Não ameaçada; (NE) Não avaliada; (Vu) Vulnerável; (EM) Em Perigo; (Ex) Exótica, (DD) Dados 

insuficientes. 

Táxon Nome comum  Conservação  

DIDELPHIMORPHIA 
 

IUCN MMA Lista 
PR 

Didelphidae 
  

  

Didelphis albiventris Gambá-orelha-branca LC NA NA 

Didelphis aurita Gambá-da-orelha-preta LC NA NA 

Marmosa paraguayana Guaiquica LC NA NA 

Monodelphis iheringi Cuica-de-tres-listras DD DD NA 

Philander frenatus Cuica LC NA NA 

XENARTHRA 
  

  

Dasypodidade 
  

  

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha LC  NA NA 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulinha LC NA NA 

Euphractus sexcinctus Tatu-peludo LC  NA NA 

PILOSA 
  

  

Myrmecophagidae 
  

  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim LC NA NA 

CHIROPTERA 
  

  

Noctilionidae 
  

  

Peropteryx macrotis Morcego-narigudo LC NA NA 

Noctilio leporinus Morcego-pescador LC NA NA 

Phyllostomidae 
  

  

Chrotopterus auritus Morcego-lanoso LC NA VU 

Micronycteris megalotis Morcego-pequeno-de-orelha-grande LC NA NA 

Mimon bennettii Morcego-dourado LC NA VU 

Anoura caudifera Morcego-fucinhudo LC NA NA 

Anoura geoffroyi Morcego-fucinhudo LC NA NA 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor LC NA NA 

Carollia perspicillata Morcego-frugívoro-de-cauda-curta LC NA NA 

Artibeus fimbriatus Morcego-frugívoro LC NA NA 

Artibeus lituratus Morcego-frugívoro-de-cabeça-listrada LC NA NA 

Artibeus obscurus Morcego-frugívoro-marrom LC NA NA 

Pygoderma bilabiatum Morcego-lábio-duplo LC NA NA 

Sturnira lilium Morcego-de-ombros-amarelos LC NA NA 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro-comum LC NA NA 

Vespertilionidae 
  

  

Eptesicus brasiliensis Morcego-borboleta-grande LC NA NA 

Eptesicus diminutu Morcego-borboleta LC NA NA 

Eptesicus furinalis Morcego-borboleta LC NA NA 
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Táxon Nome comum  Conservação  

Histiotus velatus Morcego-orelhudo LC NA NA 

Lasiurus borealis Morcego-vermelho LC NA NA 

Lasiurus cinereus Morcego LC NA NA 

Myotis nigricans Morcego-borboleta-escuro LC NA NA 

Myotis riparius Morcego-borboleta LC NA NA 

Molossidae 
  

  

Molossus molossus Morcego-de-cauda-livre LC NA NA 

Tadarida brasiliensis Morcego-de-cauda-livre LC NA NA 

PRIMATES 
  

  

Atelidae 
  

  

Alouatta guariba bugio-ruivo LC NA VU 

Cebidae 
  

  

Cebus nigritus macaco-prego NT NA NA 

CARNIVORA 
  

  

Canidae 
  

  

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato LC NA NA 

Felidae 
  

  

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno VU VU VU 

Leopardus pardalis Jaguatirica LC VU VU 

Procyonidae 
  

  

Procyon cancrivorus Mão-pelada LC NA NA 

Nasua nasua Quati LC NA NA 

Mustelidae 
  

  

Lontra longicaudis Lontra DD NA NA 

Eira barbara Irara LC NA NA 

Galictis cuja Furão LC NA NA 

RODENTIA 
  

  

Cricetidae 
  

  

Akodon montensis Rato LC NA NA 

Juliomys pictipes Rato-do-chão LC NA NA 

Nectomys squamipes Rato-do-mato LC NA NA 

Oligoryzomys flavescens Rato-do-mato LC NA NA 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato LC NA NA 

Sooretamys angouya Rato-do-mato LC NA NA 

Caviidae 
  

  

Cavia aperea Préa LC NA NA 

Hydrochoeridae 
  

  

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara LC NA NA 

Dasyproctidae 
  

  

Dasyprocta azarae Cutia DD NA NA 
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Táxon Nome comum  Conservação  

Erethizontidae 
  

  

Sphiggurus villosus Ouriço LC NA NA 

Muridae 
  

  

Mus musculus Camundongo EX EX EX 

Rattus rattus Rato-preto EX EX EX 

LAGOMORPHA 
  

  

Leporidae 
  

  

Lepus europaeus Lebre EX EX EX 

 

Através da aplicação das metodologias elencadas e descritas no capítulo anterior, foram obtidos 

registros pertencentes a 6 espécies pertencentes a mastofauna nativa, e duas espécies 

pertencentes a fauna doméstica, nas áreas de influência direta e diretamente afetada do 

empreendimento. Estes registros foram obtidos através da aplicação das metodologias de 

levantamentos de dados primários. Os resultados são apresentados na tabela a seguir, onde 

constam as formas de registro e o grau de conservação das espécies, sendo posteriormente 

apresentados os registros fotográficos destas espécies, obtidos através dos levantamentos 

primários.  

 

Tabela 57: Lista das espécies de mamíferos registrados nas áreas de influência direta do empreendimento 
Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural do município de Curitiba. Conservação IUCN (2016), 
Portaria 444 MMA, (2014) Livro Vermelho de Fauna do Paraná (2004), (NT) Quase Ameaçada (LC) Pouco 
Preocupante, (NA) Não ameaçada; (NE) Não avaliada; (VU) Vulnerável; (EN) Em Perigo; (EX) Exótica, 
(DD), Doméstico (DO) Dados insuficientes. 

Táxon Nome comum Conservação 
FORMA DE 
REGISTRO   

IUCN MMA CONSEMA  

DIDELPHIMORPHIA 
  

   

Didelphidae 
  

   

Didelphis aurita Gambá-de-orelhas-
pretas 

LC NA NA VI 

CARNIVORA 
  

   

Felide      

Felis catus Gato-doméstico DO DO DO VI 

Canidae             
 

   

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato LC NA NA CA 

Canis lupus familiaris Cachorro-doméstico DO DO DO VI 

RODENTIA 
  

   

Cavidae      

Cavia sp. Preá LC NA NA VI 

Hydrochoeridae 
  

   

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara  LC NA NA CA 



       
  

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 303 de 549 

Táxon Nome comum Conservação 
FORMA DE 
REGISTRO 

Dasyproctidae      

Dasyprocta azarae Cutia DD NA NA VI 

Erethizontidae      

Coendou spinosus Ouriço-caixeiro LC NA NA CA 

 

A ordem Rodentia foi a mais diversa, com registros de quatro espécies obtidos através dos dados 

primários, sendo estas registradas neste estudo, as espécies foram Dasyprocta azarae (cutia) 

Cavia aperea (preá), Coendou spinosus (ouriço-caixeiro) e Hydrochoerus hydrochaeris 

(capivara).  

Destaque neste estudo para a espécie de roedor, com hábitos florestais, Dasyprocta azarae 

(cutia) Figura 235, espécie considerada Deficiente de Dados segundo a IUCN red list (2016), 

sendo considerada ameaçada de extinção para o estado do Rio Grande do Sul e também para 

o estado de São Paulo, em ambos na categoria Vulnerável, VU.  

Dasyprocta azarae (cotia) é um roedor considerado de tamanho grande, podendo chegar até a 

mais de 3,5 Kg. É bastante procurado por caçadores devido a seu uso na alimentação. A espécie 

se alimenta de material de origem vegetal, como folhas, frutos, sementes, caules e raízes de 

diversas espécies. Habitam diversas formações vegetais brasileiras das regiões sul, sudeste, 

centro-oeste e parte da região norte do país, possuindo hábitos florestais. A espécie consta como 

Dados Deficientes (DD), segundo a IUCN (2015), e é considerada ameaçada de extinção no Rio 

Grande do Sul na categoria (VU) Vulnerável FZB (DECRETO N.º 51.797, DE 8 DE SETEMBRO 

DE 2014). Ocorre em florestas secundárias e tardias, se alimentando de sementes, plântulas, 

frutos e raízes. É considerada uma espécie cinegética, sendo bastante procurada por sua carne. 

A espécie foi registrada em fragmento de vegetação nativo situado no passeio do Parque 

Municipal do Iguaçu, próximo ao zoológico em circulação em trilha próxima a área de visitação, 

sendo visualizada e registrada fotograficamente, conforme figura apresentada a seguir. O 

registro da espécie se deu fora dos limites estabelecidos da área diretamente afetada do 

empreendimento, porém devido à proximidade do empreendimento e sua área de vida, foi 

considerada para este estudo.  
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Figura 235: Dasyprocta azarae (cutia), registrada em área de amostragem. 

 

As demais espécies de roedores registradas foram, Cavia sp. (preá), Hydrochoerus hydrochaeris 

(capivara) e Coendou villosus (ouriço-caixeiro) sendo estas últimas duas espécies registradas 

através do registro com suas carcaças, em rodovias próximas ao empreendimento.  

O gênero Cavia inclui pequenos roedores herbívoros, vulgarmente chamados de preás ou 

porquinhos-da-índia, no caso da espécie doméstica, Cavia porcellus (Linnaeus, 1758). Seu corpo 

é robusto, a cauda grandemente reduzida e as patas e orelhas são curtas. O comprimento total 

varia de 200 a 400mm e o peso, de 230 a 1.500g. Apresenta ampla distribuição na América do 

Sul, exceto Amazônia e sul da Argentina e Chile, e ocupa vários tipos de habitat, incluindo 

campos, bordas de floresta, banhados e áreas rochosas (Massoia, 1973; Nowak, 1999). 

 

 
Figura 236: Cavia sp. (preá) registrado na área diretamente afetada do empreendimento. 

 

A espécie foi registrada na área diretamente afetada do empreendimento, próximo ao parque 

municipal do Tingui. A espécie é bastante adaptada a áreas antrópicas, não estando ameaçada 

em nenhum âmbito. 
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Outro roedor registrado neste estudo, também considerado de alto valor cinegético, sendo 

considerado o maior roedor do mundo, foi a espécie Hydrochoerus hydrochaeris (capivara). A 

espécie foi registrada através do encontro com carcaça da espécie. A espécie é semi-aquática, 

vivendo sempre associada a áreas de várzea e alagáveis, bem como córregos e cursos d’água, 

se alimentando de material vegetal. Não se encontra ameaçada em nenhum âmbito, sendo 

espécie de elevado interesse cinegético, devido a procura por sua carne.  

 

 
Figura 237: Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), espécie de roedor registrada na área diretamente 

afetada do empreendimento. Foto arquivo. 

 

Coendou spinosus (ouriço-caixeiro): Roedor de grande porte, chegando a medir 40 cm e pesar 

mais de 1 kg. Distribui-se pelo sul e sudeste do país, sendo esta espécie associada a parte mais 

leste do país. Possui como característica marcante o corpo recoberto de pelos espinhosos, que 

recobrem o seu corpo proporcionando maior proteção. São animais arborícolas, com cauda 

preênsil, noturnos e solitários, exceto na época de reprodução. São exclusivamente herbívoros, 

alimentando-se de cascas, frutas e folhas. A espécie foi registrada através do encontro com sua 

carcaça em rodovia situada na área diretamente afetada pelo empreendimento.  
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Figura 238: Coendou spinosus (ouriço-caixeiro). Foto arquivo 

 

O didelfídeo Didelphis aurita (gambá-de-orelhas-pretas), integrante da família Didelphidae, foi 

registrado durante deslocamento entre as áreas de amostragem, sendo visualizado em transito, 

em travessia em rua situada na área diretamente afetada do empreendimento. Não foi possível 

o registro fotográfico do indivíduo.  

 

 
Figura 239: Didelphis aurita (gambá-de-orelhas-pretas), espécie visualizada na área do empreendimento. 

Foto arquivo. 

 

A espécie possui ampla distribuição pelo Brasil, ocupando as regiões centro-oeste, leste e sul do 

país, ocorrendo também em países vizinhos como Uruguai e Argentina. É bastante adaptada a 

alterações ambientais causadas por ações antrópicas, sendo encontrada em áreas bastante 

urbanizadas. Possui hábitos crepusculares a noturnos, sendo solitária na maior parte do ano com 

exceção da época reprodutiva. É considerada frugivoro-onivora, podendo consumir pequenos 

vertebrados, invertebrados e frutos. A espécie preda também serpentes venenosas, como 
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serpentes do gênero Bothrops, como a espécie Bothrops jararaca (jararaca), sendo tolerante ao 

seu veneno (Reis et al.2011). 

Um representante da ordem carnívora registrado neste estudo, foi o canídeo Cerdocyon thous 

(cachorro-do-mato), espécie ocorrente em todos os biomas brasileiros, com exceção do bioma 

amazônico, bem como nos países do Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, 

Suriname, Guianas. A espécie se adapta muito bem a áreas alteradas, utilizando-se de bordas 

de fragmentos de vegetação e de áreas antrópicas, sendo relatado o avanço da espécie para 

regiões de bordas da mata amazônica. A espécie não consta em nenhuma listagem de espécies 

ameaçadas de extinção, sendo registrada neste estudo através do encontro com sua carcaça 

em rodovia próxima ao empreendimento.  

 

 
Figura 240: Cerdocyon thous (cachorro-do-mato). Foto arquivo. 

 

5.3.2.1.4 Conclusões  

 

Os levantamentos de dados primários, realizados nas áreas definidas para amostragem, 

resultaram no registro de seis espécies distintas pertencentes a mastofauna silvestre brasileira. 

Das espécies registradas, quase todas possuem características de vida adequadas aos meios 

antrópicos e alterados por ações humanas.  

A espécie que possui maior exigência em relação a qualidade ambiental, foi o roedor Dasyprocta 

azarae (cutia), roedor que habita florestas secundárias. A espécie é considerada ameaçada no 

estado do Rio Grande do Sul, na categoria Vulnerável (VU) e Deficientes de Dados (DD) pela 

IUCN (2016), não sendo ameaçada para o estado do Paraná.  

Apesar disso, o seu registro se deu em área situada longe da área diretamente afetada (ADA), 

não sendo necessárias medidas de controle durante as obras nem ações de monitoramento, 
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tendo em vista que durante a implantação do mesmo, as áreas de vida da espécie não serão 

afetadas.  

Desta forma cabe ressaltar que a atividade do empreendimento é considerada de baixo impacto 

ao grupo e as espécies registradas durante a execução destes estudos.   

 

5.3.2.2 Avifauna 

 

5.3.2.2.1 Introdução 

 

A classe Aves (Chordata: Vertebrata) abrange mais de 11.500 espécies (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015) distribuídas em todo o mundo e se constitui o grupo mais homogêneo 

de vertebrados, em termo de morfologia (SICK, 1997). O Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos tem catalogado 1919 espécies de aves com registro comprovado para o Brasil 

(PIACENTINI et al, 2015). O estado do Paraná, apresenta grande riqueza de avifauna, tendo 

catalogadas 744 espécies, sendo 684 com registros confiáveis e 60 com comprovação 

documental insuficiente (SCHERER-NETO et al., 2011). Para o município de Curitiba, foram 

compilados para atualização de 2014 da coletânea de registros 396 espécies (STRAUBE et al, 

2014).  

Atualmente o município de Curitiba se encontra fortemente alterado pela ocupação humana, 

sendo inicialmente formado por florestas e campos abertos, com áreas alagadiças nas regiões 

mais baixas e planas (BIGG-WITHER, 1974, SAINT-HILAIRE, 1978). Os poucos fragmentos de 

vegetação remanescente em Curitiba se encontram descaracterizados, sendo citado por Klein e 

Hatschbach (1962) como tendo o aspecto fisionômico totalmente artificial. 

Devido a imensa pressão antrópica ocorrida em Curitiba diversas espécies, registradas por 

naturalistas em períodos anteriores a expansão urbana, não foram mais observadas no 

município desde o século XIX, como Tigrisoma lineatum (socó-boi), Piprites pileata (caneleiro-

de-chapéu-preto) e Tangara desmaresti (saíra-lagarta) (STRAUBE et al, 2014). 

Como uma das mais importantes características do meio, a vegetação exerce enorme influência 

nas comunidades de aves. Interações na vegetação produzem efeitos diretos na avifauna, 

principalmente pela redução ou alteração de dois atributos chaves para este grupo: alimento e 

abrigo (ODUM, 1971). Segundo Desgrandes (1987), aves são animais sensíveis ao padrão 

fisionômico e à composição da flora associada. A maioria das aves de florestas tropicais, por 

exemplo, são intolerantes às condições externas desses ambientes, possuindo poder limitado 

de dispersão em áreas adjacentes as florestas (TURNER; CORLETT, 1996). 

A estrutura das comunidades faunísticas reflete e pode definir as condições de preservação de 

cada ambiente. Sendo assim, apenas detalhando os níveis tróficos presentes nas comunidades 

faunísticas ocorrentes, pode-se ter ideia de sua preservação e os principais fatores que impactam 
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este ambiente. Muitos grupos podem ser usados como indicadores de qualidade ambiental 

(bioindicadores), sendo que vários são os critérios que podem determinar e facilitar o diagnóstico 

das espécies estudadas, entre eles, e talvez o mais importante seja o critério que indica a fácil 

observação, onde a espécie estudada deve oferecer condições que venha a facilitar os trabalhos 

de visualização, ou então que sejam emissoras de sons que é o caso em especial das aves, 

onde se deixam serem visualizadas e através de seu canto podem ser identificadas a nível 

especifico. 

As aves são de extrema importância por serem de fácil obtenção de dados em um curto espaço 

de tempo, pois habitam os mais diversos ambientes, apresentam, em sua maioria, 

comportamento ativo no período diurno, e são de fácil amostragem através de vocalização ou de 

suas formas e cores, podendo ser monitoradas ao longo do tempo e utilizadas como 

bioindicadores de alterações ambientais para a área de estudo (STOTZ et al., 1996; TURNER, 

1996).  

 

5.3.2.2.2 Metodologia 

 

Os levantamentos de dados primários se deram de forma não interventiva, sendo os registros 

obtidos de forma visual, com auxílio de binóculos e equipamento fotográfico, e auditivo, sendo 

utilizado gravador em casos de necessidade de confirmação do canto específico da espécie. Os 

dados obtidos são de animais silvestres em liberdade na área de influência direta ou diretamente 

afetada, sendo as atividades em campo realizadas no período entre os dias 20 a 22 de dezembro 

de 2016.  

Desta forma, foram percorridos diversos pontos abrangidos pela área do empreendimento, bem 

como sendo priorizada a circulação e transecções em áreas com presença de vegetação nativa, 

visando obter o máximo de registros possíveis, durante estes levantamentos. Durante estas 

transecções, quando possível, eram obtidos registros fotográficos dos indivíduos observados, 

conforme ilustra a figura a seguir.  
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Figura 241: Vista do técnico durante execução das transecções para levantamento da avifauna. 

 

Tendo em vista as pequenas dimensões das áreas com presença de vegetação nativa, foram 

priorizados locais, onde a presença de vegetação se dava de forma mais continua. Desta forma, 

com a ausência de fragmentos de vegetação nativa abrangidos pelas áreas de influência do 

empreendimento, foram selecionadas para a execução destas metodologias, áreas públicas, 

como parques, praças, áreas verdes e Áreas de Preservação Permanente. Estes locais foram 

percorridos durante período diurno e parte do noturno, com o objetivo de se obter o maior número 

de registros possíveis, pertencentes a este grupo.   

As metodologias utilizadas consistiram de métodos diretos e indiretos de investigação. Entre o 

método direto foi utilizada a metodologia de busca ativa, buscando o contato visual com a 

espécie, neste caso através da metodologia de transecção linear, descrito por Buckland et al. 

(1993) onde as áreas de amostragem foram percorridas lentamente, a fim de registrar a 

ocorrência de integrantes da avifauna nativa.  

Para complementação, foram realizadas atividades de levantamentos de dados secundários 

para a composição da listagem de espécies com provável ocorrência para a região do 

empreendimento. Levando em consideração a Área de Influência Direta, que corresponde ao 

município de Curitiba, foi utilizado a lista publicada por Straube et al (2014), com todos os 

registros confirmados para o município. 

A ordem sistemática e a nomenclatura das espécies de aves seguiram o Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos CBRO (2014). O nível de ameaça seguiu a nível mundial a Lista 

Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2014), a nível nacional a PORTARIA 

No - 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 e a nível estadual o Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada de Extinção do Paraná (2004). 

 

5.3.2.2.3 Resultados 
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Para a área de influência direta do empreendimento, que abrange o município de Curitiba, são 

confirmadas a ocorrência de 396 espécies de aves silvestres (STRAUBE et al, 2014). Para o 

levantamento de dados primários, conforme metodologia descrita anteriormente, foram 

registradas 74 espécies, classificadas em 19 ordens e 34 famílias. 

De forma a apresentar os registros, primários e secundários, de representantes da avifauna, a 

Tabela 58 fornece os táxons, além do estado de ameaça das espécies a nível global, nacional e 

estadual. 
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Tabela 58: Lista das espécies de aves com ocorrência para o município de Curitiba/PR (STRAUBE, 2014), e espécies registrados nas áreas de influência direta do 
empreendimento Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural do município de Curitiba. Conservação IUCN (2016), Portaria 444 MMA, (2014) Livro Vermelho de Fauna 
do Paraná (2004), (NT) Quase Ameaçada (LC) Pouco Preocupante, (NA) Não ameaçada; (NE) Não avaliada; (VU) Vulnerável; (EN) Em Perigo; (EX) Exótica, (DD), Doméstico 

(DO) Dados insuficientes. 

Ordem 
             Família 
                      Espécie 

 
Nome Popular 

Registro 
Primário 

IUCN MMA PR 

Tinamiformes Huxley, 1872  
 

    

Tinamidae Gray, 1840   
 

    

Crypturellus obsoletus (Temminck, 
1815) 

 inhambuguaçu 
x LC NA NA 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)  inhambu-chororó  NA NA NA 

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)  inhambu-chintã  LC NA NA 

Rhynchotus rufescens (Temminck, 
1815) 

 Perdiz 
 LC NA NA 

Nothura maculosa (Temminck, 1815)  codorna-amarela  LC NA NA 

Anseriformes Linnaeus, 1758  
 

    

Anatidae Leach, 1820   
 

    

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)  marreca-caneleira  LC NA NA 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)  Irerê x LC NA NA 

Coscoroba coscoroba (Molina, 1782)  Capororoca  LC NA NA 

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)  pato-do-mato  LC NA NA 

Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 
1907 

 pato-de-crista 
 LC NA NA 

Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)  marreca-de-coleira  LC NA NA 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)  pé-vermelho x LC NA NA 

Anas flavirostris Vieillot, 1816  marreca-pardinha  LC NA NA 

Anas georgica Gmelin, 1789  marreca-parda  LC NA NA 

Anas bahamensis Linnaeus, 1758  marreca-toicinho x LC NA NA 

Anas versicolor Vieillot, 1816  marreca-cricri x LC NA NA 

Anas discors Linnaeus, 1758  marreca-de-asa-azul  LC NA NA 
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Ordem 
             Família 
                      Espécie 

 
Nome Popular 

Registro 
Primário 

IUCN MMA PR 

Anas platalea Vieillot, 1816  marreca-colhereira  LC NA NA 

Netta erythrophthalma (Wied, 1832)  paturi-preta  LC NA NA 

Netta peposaca (Vieillot, 1816)  Marrecão  LC NA NA 

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766)  marreca-de-bico-roxo  LC NA NA 

Oxyura vittata (Philippi, 1860)  marreca-pé-na-bunda  LC NA NA 

Galliformes Linnaeus, 1758  
 

    

Cracidae Rafinesque, 1815  
 

    

Penelope obscura Temminck, 1815  jacuaçu x LC NA NA 

Odontophoridae Gould, 1844  
 

    

Odontophorus capueira (Spix, 1825)  uru  LC NA NA 

Podicipediformes Fürbringer, 1888  
 

    

Podicipedidae Bonaparte, 1831  
 

    

Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 
1824) 

 mergulhão-de-orelha-branca 
 LC NA NA 

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 
1766) 

 mergulhão-pequeno 
 LC NA NA 

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)  mergulhão-caçador  LC NA NA 

Podiceps occipitalis Garnot, 1826  mergulhão-de-orelha-amarela  LC NA NA 

Suliformes Sharpe, 1891  
 

    

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849  
 

    

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 
1789) 

 biguá 
x LC NA NA 

Anhingidae Reichenbach, 1849  
 

    

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)  biguatinga  LC NA NA 

Pelecaniformes Sharpe, 1891  
 

    

Ardeidae Leach, 1820  
 

    

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)  socó-boi  LC NA NA 
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Ordem 
             Família 
                      Espécie 

 
Nome Popular 

Registro 
Primário 

IUCN MMA PR 

Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823)  socoí-amarelo  LC NA DD 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)  savacu x LC NA NA 

Butorides striata (Linnaeus, 1758)  socozinho  LC NA NA 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)  garça-vaqueira  LC NA NA 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766  garça-moura  LC NA NA 

Ardea alba Linnaeus, 1758  garça-branca-grande x LC NA NA 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)  maria-faceira x LC NA NA 

Egretta thula (Molina, 1782)  garça-branca-pequena x LC NA NA 

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)  garça-azul  LC NA NA 

Threskiornithidae Poche, 1904  
 

    

Plegadis chihi (Vieillot, 1817)  caraúna-de-cara-branca  LC NA NA 

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 
1789) 

 coró-coró 
 LC NA NT 

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 
1823) 

 tapicuru-de-cara-pelada 
x LC NA NA 

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)  curicaca x LC NA NA 

Platalea ajaja Linnaeus, 1758  colhereiro  LC NA NA 

Cathartiformes Seebohm, 1890  
 

    

Cathartidae Lafresnaye, 1839  
 

    

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)  urubu-de-cabeça-vermelha  LC NA NA 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)  urubu-de-cabeça-preta x LC NA NA 

Accipitriformes Bonaparte, 1831  
 

    

Pandionidae Bonaparte, 1854  
 

    

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)  águia-pescadora  LC NA NA 

Accipitridae Vigors, 1824  
 

    

Leptodon cayanensis (Latham, 1790)  gavião-de-cabeça-cinza  LC NA NA 
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Ordem 
             Família 
                      Espécie 

 
Nome Popular 

Registro 
Primário 

IUCN MMA PR 

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)  gavião-tesoura  LC NA NA 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)  gavião-peneira  LC NA NA 

Harpagus diodon (Temminck, 1823)  gavião-bombachinha  LC NA NA 

Circus buffoni (Gmelin, 1788)  gavião-do-banhado  LC NA NA 

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)  gavião-miudinho  LC NA DD 

Accipiter striatus Vieillot, 1808  gavião-miúdo  LC NA NA 

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)  gavião-bombachinha-grande  LC NA DD 

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)  gavião-caramujeiro  LC NA NA 

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 
1817) 

 gavião-pernilongo 
 LC NA NA 

Heterospizias meridionalis (Latham, 
1790) 

 gavião-caboclo 
 LC NA NA 

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 
1827) 

 gavião-pombo-pequeno 
 VU VU EN 

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788)  gavião-preto  LC NA NA 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)  gavião-carijó x LC NA NA 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 
1816) 

 gavião-de-rabo-branco 
 LC NA NA 

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847)  gavião-pombo-grande  LC NA NT 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816  gavião-de-cauda-curta  LC NA NA 

Buteo swainsoni Bonaparte, 1838  gavião-papa-gafanhoto  LC NA DD 

Buteo albonotatus Kaup, 1847  gavião-de-rabo-barrado  LC NA DD 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)  gavião-pega-macaco  LC NA NT 

Gruiformes Bonaparte, 1854  
 

    

Aramidae Bonaparte, 1852  
 

    

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)  carão  LC NA NA 

Rallidae Rafinesque, 1815  
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Ordem 
             Família 
                      Espécie 

 
Nome Popular 

Registro 
Primário 

IUCN MMA PR 

Aramides ypecaha (Vieillot, 1819)  saracuruçu  LC NA DD 

Aramides cajaneus (Statius Muller, 
1776) 

 saracura-três-potes 
 LC NA NA 

Aramides saracura (Spix, 1825)  saracura-do-mato x LC NA NA 

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)  sanã-parda  LC NA NA 

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)  sanã-vermelha  LC NA NA 

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)  sanã-carijó  LC NA NA 

Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)  saracura-carijó  LC NA NA 

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)  saracura-sanã  LC NA NA 

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 
1837) 

 saracura-do-banhado 
 LC NA NA 

Gallinula galeata (Lichtenstein,1818)  frango-d'água-comum x LC NA NA 

Gallinula melanops (Vieillot, 1819)  frango-d'água-carijó  LC NA DD 

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766)  frango-d'água-azul  LC NA NA 

Fulica armillata Vieillot, 1817  carqueja-de-bico-manchado  LC NA NA 

Fulica leucoptera Vieillot, 1817  carqueja-de-bico-amarelo  LC NA NA 

Charadriiformes Huxley, 1867  
 

    

Charadriidae Leach, 1820  
 

    

Vanellus cayanus (Latham, 1790)  batuíra-de-esporão  LC NA DD 

Vanellus chilensis (Molina, 1782)  quero-quero x LC NA NA 

Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776)  batuiruçu  LC NA NA 

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 
1825 

 batuíra-de-bando 
 LC NA NA 

Charadrius collaris Vieillot, 1818  batuíra-de-coleira  LC NA NA 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831  
 

    

Himantopus melanurus Vieillot, 1817  pernilongo-de-costas-brancas  LC NA NA 

Scolopacidae Rafinesque, 1815  
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Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)  narceja  LC NA NA 

Limosa haemastica (Linnaeus, 1758)  maçarico-de-bico-virado  LC NA DD 

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)  maçarico-do-campo  LC NA NA 

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)  maçarico-pintado  LC NA NA 

Tringa solitaria Wilson, 1813  maçarico-solitário  LC NA NA 

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)  maçarico-grande-de-perna-amarela  LC NA NA 

Tringa flavipes (Gmelin, 1789)  maçarico-de-perna-amarela  LC NA NA 

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)  maçarico-de-sobre-branco  LC NA NA 

Calidris melanotos (Vieillot, 1819)  maçarico-de-colete  LC NA NA 

Calidris himantopus (Bonaparte, 1826)  maçarico-pernilongo  LC NA NA 

Calidris subruficollis (Vieillot, 1819)  maçarico-acanelado  NT VU DD 

Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)  pisa-n'água  LC NA NA 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854  
 

    

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)  jaçanã x LC NA NA 

Sternidae Vigors, 1825  
 

    

Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)  trinta-réis-grande  LC NA NA 

Rynchopidae Bonaparte, 1838  
 

    

Rynchops niger Linnaeus, 1758  talha-mar  LC NA NA 

Columbiformes Latham, 1790  
 

    

Columbidae Leach, 1820  
 

    

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)  rolinha-roxa x LC NA NA 

Columbina squammata (Lesson, 1831)  fogo-apagou  LC NA NA 

Columbina picui (Temminck, 1813)  rolinha-picui  LC NA NA 

Columba livia Gmelin, 1789  pombo-doméstico x LC EX EX 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)  pombão x LC NA NA 
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Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 
1792) 

 pomba-galega 
 LC NA NA 

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)  pomba-amargosa  LC NA NA 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)  pomba-de-bando x LC NA NA 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855  juriti-pupu x LC NA NA 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 
1792) 

 juriti-gemedeira 
 LC NA NA 

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)  pariri  LC NA NA 

Cuculiformes Wagler, 1830  
 

    

Cuculidae Leach, 1820  
 

    

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)  alma-de-gato x LC NA NA 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817  papa-lagarta-acanelado  LC NA NA 

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)  papa-lagarta-de-asa-vermelha  LC NA NA 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758  anu-preto  LC NA NA 

Guira guira (Gmelin, 1788)  anu-branco x LC NA NA 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)  saci  LC NA NA 

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870  peixe-frito-pavonino  LC NA NA 

Strigiformes Wagler, 1830  
 

    

Tytonidae Mathews, 1912  
 

    

Tyto furcata (Temminck, 1827)  coruja-da-igreja  LC NA NA 

Strigidae Leach, 1820  
 

    

Megascops choliba (Vieillot, 1817)  corujinha-do-mato  LC NA NA 

Megascops atricapilla (Temminck, 1822)  corujinha-sapo  LC NA NA 

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 
1897) 

 corujinha-do-sul 
 LC NA NA 

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & 
Bertoni, 1901) 

 murucututu-de-barriga-amarela 
 LC NA NA 
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Strix hylophila Temminck, 1825  coruja-listrada  NT NA NA 

Strix virgata (Cassin, 1849)  coruja-do-mato  LC NA DD 

Athene cunicularia (Molina, 1782)  coruja-buraqueira x LC NA NA 

Aegolius harrisii (Cassin, 1849)  caburé-acanelado  LC NA DD 

Asio clamator (Vieillot, 1808)  coruja-orelhuda  LC NA NA 

Asio stygius (Wagler, 1832)  mocho-diabo  LC NA DD 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)  mocho-dos-banhados  LC NA DD 

Nyctibiiformes Yuri, Kimball, Harshman, Bowie, 
Braun, Chojnowski, Han, Hackett, Huddleston, 
Moore, Reddy, Sheldon,  Steadman, Witt  & Braun, 
2013 

 
 

    

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851  
 

    

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)  mãe-da-lua  LC NA NA 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881  
 

    

Caprimulgidae Vigors, 1825  
 

    

Antrostomus sericocaudatus Cassin, 
1849 

 bacurau-rabo-de-seda 
 LC NA EN 

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)  tuju  LC NA NA 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)  bacurau  LC NA NA 

Hydropsalis parvula (Gould, 1837)  bacurau-chintã  LC NA NA 

Hydropsalis anomala (Gould, 1838)  curiango-do-banhado  NT NA VU 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)  bacurau-tesoura  LC NA NA 

Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840)  bacurau-tesoura-gigante  LC NA NA 

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817)  corucão  LC NA NA 

Apodiformes Peters, 1940  
 

    

Apodidae Olphe-Galliard, 1887  
 

    

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)  taperuçu-preto  LC NA NA 
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Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)  taperuçu-de-coleira-branca  LC NA NA 

Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866)  taperuçu-de-coleira-falha  LC NA NA 

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862  andorinhão-de-sobre-cinzento  LC NA NA 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907  andorinhão-do-temporal x LC NA NA 

Trochilidae Vigors, 1825  
 

    

Phaethornis squalidus (Temminck, 
1822) 

 rabo-branco-pequeno 
 LC NA NA 

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)  rabo-branco-de-garganta-rajada  LC NA NA 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)  beija-flor-tesoura  LC NA NA 

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 
1818) 

 beija-flor-cinza 
 LC NA NA 

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)  beija-flor-preto  LC NA NA 

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)  beija-flor-de-orelha-violeta  LC NA NA 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 
1817) 

 beija-flor-de-veste-preta 
 LC NA NA 

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)  beija-flor-de-topete  LC NA NA 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)  besourinho-de-bico-vermelho x LC NA NA 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)  beija-flor-de-fronte-violeta  LC NA NA 

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)  beija-flor-de-papo-branco  LC NA NA 

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)  beija-flor-de-banda-branca  LC NA NA 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)  beija-flor-de-garganta-verde  LC NA NA 

Amazilia lactea (Lesson, 1832)  beija-flor-de-peito-azul  LC NA NA 

Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783)  beija-flor-rubi  LC NA NA 

Calliphlox amethystina (Gmelin, 1783)  estrelinha-ametista  LC NA NA 

Trogoniformes A. O. U., 1886  
 

    

Trogonidae Lesson, 1828  
 

    

Trogon surrucura Vieillot, 1817  surucuá-variado  LC NA NA 
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Trogon rufus Gmelin, 1788  surucuá-de-barriga-amarela  LC NA NA 

Coraciiformes Forbes, 1844  
 

    

Alcedinidae Rafinesque, 1815  
 

    

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)  martim-pescador-grande x LC NA NA 

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)  martim-pescador-verde  LC NA NA 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)  martim-pescador-pequeno  LC NA NA 

Momotidae Gray, 1840  
 

    

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 
1818) 

 juruva-verde 
 LC NA NA 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810  
 

    

Ramphastidae Vigors, 1825  
 

    

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766  tucano-de-bico-verde  LC NA NA 

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)  araçari-banana  NT NA NA 

Picidae Leach, 1820  
 

    

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845  pica-pau-anão-de-coleira x LC NA NA 

Picumnus nebulosus Sundevall, 1866  pica-pau-anão-carijó  NT NA NA 

Melanerpes candidus (Otto, 1796)  pica-pau-branco  LC NA NA 

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818)  benedito-de-testa-amarela  LC NA NA 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)  picapauzinho-verde-carijó x LC NA NA 

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)  pica-pau-dourado  NT NA NA 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)  pica-pau-verde-barrado  LC NA NA 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)  pica-pau-do-campo x LC NA NA 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)  pica-pau-de-banda-branca  LC NA NA 

Campephilus robustus (Lichtenstein, 
1818) 

 pica-pau-rei 
 LC NA NA 

Falconiformes Bonaparte, 1831  
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Falconidae Leach, 1820  
 

    

Caracara plancus (Miller, 1777)  caracará x LC NA NA 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)  carrapateiro x LC NA NA 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 
1758) 

 acauã 
 LC NA NA 

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)  falcão-caburé  LC NA NA 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)  falcão-relógio  LC NA NA 

Falco sparverius Linnaeus, 1758  quiriquiri  LC NA NA 

Falco femoralis Temminck, 1822  falcão-de-coleira  LC NA NA 

Falco peregrinus Tunstall, 1771  falcão-peregrino  LC NA NA 

Psittaciformes Wagler, 1830  
 

    

Psittacidae Rafinesque, 1815  
 

    

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)  tiriba-de-testa-vermelha  LC NA NA 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)  tuim  LC NA NA 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)  periquito-rico x LC NA NA 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)  cuiú-cuiú  LC NA NA 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)  maitaca-verde  LC NA NA 

Amazona vinacea (Kuhl, 1820)  papagaio-de-peito-roxo  EN VU NT 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)  papagaio-verdadeiro x LC NA NA 

Triclaria malachitacea (Spix, 1824)  sabiá-cica  NT NA VU 

Passeriformes Linnaeus, 1758  
 

    

Thamnophilidae Swainson, 1824  
 

    

Dysithamnus mentalis (Temminck, 
1823) 

 choquinha-lisa 
 LC NA NA 

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816  choca-de-chapéu-vermelho x LC NA NA 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 
1816 

 choca-da-mata 
x LC NA NA 
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Batara cinerea (Vieillot, 1819)  matracão  LC NA NA 

Mackenziaena leachii (Such, 1825)  borralhara-assobiadora  LC NA NA 

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 
1823) 

 borralhara 
 LC NA NA 

Drymophila malura (Temminck, 1825)  choquinha-carijó  LC NA NA 

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873  
 

    

Conopophaga lineata (Wied, 1831)  chupa-dente  LC NA NA 

Rhinocryptidae Wetmore, 1930 (1837)  
 

    

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835)  tapaculo-preto  LC NA NA 

Scytalopus iraiensis Bornschein, 
Reinert & Pichorim, 1998 

 macuquinho-da-várzea 
 EN EN EN 

Formicariidae Gray, 1840  
 

    

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 
1823) 

 tovaca-campainha 
 LC NA NA 

Scleruridae Swainson, 1827  
 

    

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)  vira-folha  LC NA NA 

Dendrocolaptidae Gray, 1840  
 

    

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)  arapaçu-verde  LC NA NA 

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)  arapaçu-rajado  LC NA NA 

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 
1822) 

 arapaçu-de-bico-torto 
 LC NA NA 

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & 
Heine, 1859) 

 arapaçu-escamado-do-sul 
 LC NA NA 

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825  arapaçu-grande  LC NA NA 

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)  arapaçu-de-garganta-branca  LC NA NA 

Xenopidae Bonaparte, 1854  
 

    

Xenops rutilans Temminck, 1821  bico-virado-carijó  LC NA NA 

Furnariidae Gray, 1840  
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Furnarius rufus (Gmelin, 1788)  joão-de-barro x LC NA NA 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)  joão-porca  LC NA NA 

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 
1859) 

 cisqueiro 
 NT NA NA 

Syndactyla rufosuperciliata 
(Lafresnaye, 1832) 

 trepador-quiete 
 LC NA NA 

Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)  grimpeirinho  LC NA DD 

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)  grimpeiro x NT NA NA 

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)  cochicho  LC NA NA 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)  curutié  LC NA NA 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819  pichororé  LC NA NA 

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823  pi-puí  LC NA NA 

Synallaxis spixi Sclater, 1856  joão-teneném  LC NA NA 

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 
1853) 

 arredio-oliváceo 
x LC NA NA 

Cranioleuca pallida (Wied,1831)  arredio-pálido     

Pipridae Rafinesque, 1815  
 

    

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 
1793) 

 tangará 
 LC NA NA 

Tityridae Gray, 1840  
 

    

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)  flautim  LC NA NA 

Laniisoma elegans (Thunberg, 1823)  chibante  LC NA DD 

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)  anambé-branco-de-bochecha-parda  LC NA NA 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766)  anambé-branco-de-rabo-preto  LC NA NA 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816)  caneleiro-verde  LC NA NA 

Pachyramphus castaneus (Jardine & 
Selby, 1827) 

 caneleiro 
 LC NA NA 
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Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) 

 caneleiro-preto 
 LC NA NA 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 
1823) 

 caneleiro-de-chapéu-preto 
 LC NA NA 

Cotingidae Bonaparte, 1849  
 

    

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)  araponga  VU NA NA 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)  pavó  LC NA NT 

Carpornis cucullata (Swainson, 1821)  corocochó  NT NA NA 

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816  tesourinha-da-mata  NT NA NT 

Pipritidae Ohlson, Irestedt, Ericson & 
Fjeldså, 2013 

 
 

    

Piprites pileata (Temminck, 1822)  caneleirinho-de-chapéu-preto  VU VU EN 

Platyrinchidae Bonaparte, 1854  
 

    

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818  patinho  LC NA NA 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907  
 

    

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846  abre-asa-de-cabeça-cinza  LC NA NA 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 
1846 

 cabeçudo 
 LC NA NA 

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)  barbudinho  NT NA NA 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 
1824) 

 borboletinha-do-mato 
 LC NA NA 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)  bico-chato-de-orelha-preta  LC NA NA 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)  ferreirinho-relógio  LC NA NA 

Poecilotriccus plumbeiceps 
(Lafresnaye, 1846) 

 tororó 
 LC NA NA 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)  miudinho  LC NA NA 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822)  olho-falso  LC NA NA 

Tyrannidae Vigors, 1825  
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Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)  gibão-de-couro  LC NA NA 

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831  barulhento  LC NA NA 

Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & 
Heine, 1859) 

 piolhinho-chiador 
 LC NA NA 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 
1824) 

 risadinha 
x LC NA NA 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)  guaracava-de-barriga-amarela  LC NA NA 

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868  guaracava-de-bico-curto  LC NA NA 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)  tuque  LC NA NA 

Elaenia obscura (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

 tucão 
 LC NA NA 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)  guaracava-cinzenta  LC NA NA 

Phyllomyias virescens (Temminck, 
1824) 

 piolhinho-verdoso 
 LC NA NA 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)  piolhinho  LC NA NA 

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)  papa-moscas-do-campo  VU VU VU 

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)  joão-pobre  LC NA NA 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)  alegrinho x LC NA NA 

Attila phoenicurus Pelzeln, 1868  capitão-castanho  LC NA NA 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)  bem-te-vi-pirata  LC NA NA 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 
1859 

 irré 
 LC NA NA 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)  maria-cavaleira  LC NA NA 

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)  gritador  LC NA NA 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)  bem-te-vi x LC NA NA 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)  suiriri-cavaleiro x LC NA NA 

Myiodynastes maculatus (Statius 
Muller, 1776) 

 bem-te-vi-rajado 
 LC NA NA 
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Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)  neinei  LC NA NA 

Myiozetetes similis (Spix, 1825)  bentevizinho-de-penacho-vermelho  LC NA NA 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819  suiriri x LC NA NA 

Tyrannus savana Vieillot, 1808  tesourinha x LC NA NA 

Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1766)  suiriri-valente  LC NA NA 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)  peitica  LC NA NA 

Colonia colonus (Vieillot, 1818)  viuvinha  LC NA NA 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 
1776) 

 filipe 
 LC NA NA 

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)  príncipe  LC NA NA 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)  lavadeira-mascarada x LC NA NA 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 
1764) 

 freirinha 
 LC NA NA 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)  guaracavuçu  LC NA NA 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)  enferrujado  LC NA NA 

Contopus cinereus (Spix, 1825)  papa-moscas-cinzento  LC NA NA 

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)  maria-preta-de-bico-azulado  LC NA NA 

Knipolegus lophotes Boie, 1828  maria-preta-de-penacho  LC NA NA 

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789)  viuvinha-de-óculos  LC NA NA 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)  suiriri-pequeno  LC NA NA 

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)  primavera  LC NA NA 

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)  noivinha-de-rabo-preto  VU NA NA 

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)  tesoura-cinzenta  LC NA NA 

Vireonidae Swainson, 1837  
 

    

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)  pitiguari x LC NA NA 

Vireo chivi (Vieillot, 1817)  juruviara  LC NA NA 
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Hylophilus poicilotis Temminck, 1822  verdinho-coroado x LC NA NA 

Corvidae Leach, 1820  
 

    

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)  gralha-azul  NT NA NA 

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818)  gralha-picaça  LC NA NA 

Hirundinidae Rafinesque, 1815  
 

    

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 
1817) 

 andorinha-pequena-de-casa 
x LC NA NA 

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)  andorinha-morena  LC NA NA 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)  andorinha-serradora  LC NA NA 

Progne tapera (Vieillot, 1817)  andorinha-do-campo  LC NA NA 

Progne chalybea (Gmelin, 1789)  andorinha-doméstica-grande  LC NA NA 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)  andorinha-do-rio  LC NA NA 

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)  andorinha-de-sobre-branco x LC NA NA 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758  andorinha-de-bando  LC NA NA 

Troglodytidae Swainson, 1831  
 

    

Troglodytes musculus Naumann, 1823  corruíra x LC NA NA 

Cistothorus platensis (Latham, 1790)  corruíra-do-campo  LC NA NA 

Turdidae Rafinesque, 1815  
 

    

Turdus flavipes Vieillot, 1818  sabiá-una  LC NA NA 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818  sabiá-barranco  LC NA NA 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818  sabiá-laranjeira x LC NA NA 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850  sabiá-poca x LC NA NA 

Turdus subalaris (Seebohm, 1887)  sabiá-ferreiro  LC NA NA 

Turdus albicollis Vieillot, 1818  sabiá-coleira x LC NA NA 

Mimidae Bonaparte, 1853  
 

    

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)  sabiá-do-campo x LC NA NA 
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Motacillidae Horsfield, 1821  
 

    

Anthus lutescens Pucheran, 1855  caminheiro-zumbidor  LC NA NA 

Anthus nattereri Sclater, 1878  caminheiro-grande  VU VU DD 

Anthus hellmayri Hartert, 1909  caminheiro-de-barriga-acanelada  LC NA NA 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850  
 

    

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 
1776) 

 tico-tico 
x LC NA NA 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)  tico-tico-do-campo  LC NA NA 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, 
Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 

 
 

    

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817)  mariquita x LC NA NA 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)  pia-cobra x LC NA NA 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)  pula-pula x LC NA NA 

Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 
1817) 

 pula-pula-assobiador 
x LC NA NA 

Myiothlypis rivularis (Wied, 1821)  pula-pula-ribeirinho  LC NA NA 

Icteridae Vigors, 1825  
 

    

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)  tecelão  LC NA NA 

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)  guaxe x LC NA NA 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)  graúna  LC NA NA 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)  garibaldi  LC NA NA 

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)  chopim-do-brejo x LC NA NA 

Agelaioides badius (Vieillot, 1819)  asa-de-telha  LC NA NA 

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866  vira-bosta-picumã  LC NA NA 

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)  iraúna-grande  LC NA NA 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)  vira-bosta x LC NA NA 

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)  polícia-inglesa-do-sul  LC NA NA 
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Thraupidae Cabanis, 1847  
 

    

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)  cambacica x LC NA NA 

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 

 trinca-ferro-verdadeiro 
x LC NA NA 

Saltator maxillosus Cabanis, 1851  bico-grosso  LC NA NA 

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839)  sanhaçu-pardo  NT NA NT 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

 saí-canário 
 LC NA NA 

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)  cabecinha-castanha  LC NA NA 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)  tiê-preto x LC NA NA 

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776)  tico-tico-rei  LC NA NA 

Lanio melanops (Vieillot, 1818)  tiê-de-topete  LC NA NA 

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819)  saíra-lagarta  LC NA NA 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)  sanhaçu-cinzento x LC NA NA 

Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817)  sanhaçu-de-encontro-azul  NT NA NA 

Tangara palmarum (Wied, 1823)  sanhaçu-do-coqueiro  LC NA NA 

Tangara ornata (Sparrman, 1789)  sanhaçu-de-encontro-amarelo  LC NA NA 

Tangara preciosa (Cabanis, 1850)  saíra-preciosa  LC NA NA 

Stephanophorus diadematus 
(Temminck, 1823) 

 sanhaçu-frade 
 LC NA NA 

Paroaria coronata (Miller, 1776)  cardeal  LC NA NA 

Paroaria capitata (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

 cavalaria 
 LC NA NA 

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)  saíra-viúva x LC NA NA 

Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789)  sanhaçu-papa-laranja  LC NA NA 

Tersina viridis (Illiger, 1811)  saí-andorinha  LC NA NA 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)  saí-azul  LC NA NA 
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Conirostrum speciosum (Temminck, 
1824) 

 figuinha-de-rabo-castanho 
 LC NA NA 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851  cigarra-bambu  LC NA NA 

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)  tico-tico-do-banhado  LC NA NA 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)  peito-pinhão  LC NA NT 

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

 quem-te-vestiu 
 LC NA NA 

Poospiza cabanisi Bonaparte, 1850  tico-tico-da-taquara  LC NA NA 

Sicalis citrina Pelzeln, 1870  canário-rasteiro  LC NA NA 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)  canário-da-terra-verdadeiro x LC NA NA 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789)  tipio  LC NA NA 

Embernagra platensis (Gmelin, 1789)  sabiá-do-banhado  LC NA NA 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)  canário-do-campo  LC NA NA 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)  tiziu  LC NA NA 

Sporophila beltoni Repenning & 
Fontana, 2013 

 patativa-tropeira 
 LC NA NA 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)  coleiro-do-brejo  LC NA NA 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)  coleirinho  LC NA NA 

Sporophila pileata (Sclater, 1864)  caboclinho-branco  LC NA NA 

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851  caboclinho-de-barriga-vermelha  LC NA NT 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)  curió  LC NA VU 

Cardinalidae Ridgway, 1901  
 

    

Piranga flava (Vieillot, 1822)  sanhaçu-de-fogo  LC NA NT 

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

 azulinho 
 LC NA NT 

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 
1823) 

 azulão 
 LC NA NA 

Fringillidae Leach, 1820  
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Sporagra magellanica (Vieillot, 1805)  pintassilgo x LC NA NA 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)  fim-fim  LC LC NA 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)  gaturamo-verdadeiro  LC NA NA 

Euphonia chalybea (Mikan, 1825)  cais-cais  NT NA NA 

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)  gaturamo-rei  LC NA NA 

Euphonia pectoralis (Latham, 1801)  ferro-velho  LC NA NA 

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)  gaturamo-bandeira  LC NA NA 

Estrildidae Bonaparte, 1850  
 

    

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)  bico-de-lacre  LC EX NA 

Passeridae Rafinesque, 1815  
 

    

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  pardal x LC EX NA 
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A expressiva diversidade apresentada para o município reflete uma paisagem com diversidade 

de ambientes e extensos fragmentos de vegetação adensada, conforme descrito para a região 

nos anos 60 (KLEIN & HATSCHBACH, 1962). Atualmente o território municipal se apresenta 

descaracterizado, sendo que algumas espécies mais exigentes ainda são encontradas no 

município em poucos remanescentes de médio porte, situados ao longo das várzeas do rio 

Iguaçu e na APA do rio Passaúna (STRUABE et al, 2014).  

Neste sentido, vale ressaltar que algumas espécies listadas como registro comprovado para 

Curitiba, são de coletas realizadas no Século XIX, não possuindo registros mais atuais 

(STRAUBE, 2014). Esta escassez de registros pode ser atribuída a descaracterização dos 

ambientes originais suprimidos devido ao processo de urbanização. 

Dentre as espécies com registro primário através da metodologia aplicada em campo, destaque 

para o furnarídeo Leptasthenura setaria (grimpeiro), classificado pela IUCN (2012) na categoria 

Quase Ameaçada. Os registros foram realizados no Zoológico Municipal, onde indivíduos foram 

observados e identificados através da vocalização característica da espécie, sempre se 

movimentando nas copas de araucárias (Araucaria angustifolia), espécie de pinheiro a qual o 

furnarídeo mantem estreita associação. A espécie foi definida como ave-símbolo oficial do 

município de Curitiba, por meio da Lei n° 13.544 (30 de junho de 2010). 

 

 
Figura 242: Leptasthenura setaria (grimpeiro), espécie registrada no Zoológico Municipal de Curitiba. Foto 
Arquivo. 

 

As demais espécies registradas se assemelham por apresentarem comportamento mais 

generalista, indicando forte adaptação a ambientes alterados pela urbanização. Espécies mais 

abundantes em centros urbanos, como Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira, Figura 243) e 

Pitangus suphuratus (bem-te-vi, Figura 244), conseguem se beneficiar de aspectos urbanos, 

como no exemplo citado por Straube et al (2014), que relata indivíduos de T. rufiventris se 

alimentando com rações destinadas a animais domésticos nas residências. Outros exemplos 

como Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro, Figura 245) e Columbina talpacoti (rolinha-
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roxa) também se beneficiam nas cidades pela grande disponibilidade de grãos, muitas vezes 

oferecidas de forme proposital pela população.  

As figuras a seguir apresentam registros fotográficos de indivíduos da avifauna nativa obtidos 

durante a aplicação da metodologia para levantamentos primários. 

 

Figura 243: Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira). Figura 244: Pitangus suphuratus (bem-te-vi). 
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Figura 245: Sicalis flaveola (canário-da-terra-
verdadeiro). 

Figura 246: Piaya cayana (alma-de-gato). 

Figura 247: Nycticorax nycticorax (savacu). Figura 248: Ardea alba (garça-branca-grande). 

 

  



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 336 de 549 

5.3.2.2.4 Conclusões 

 

A grande diversidade apresentada na lista de registros secundários para a Área de Influência 

Direta, que corresponde ao município de Curitiba, foi realizada a partir de registros comprovados 

no município e aponta para uma riqueza expressiva de ambientes naturais, perdidos ao longo do 

tempo pela pressão da urbanização, muito intensa em grandes capitais.  

Atualmente, esta diversidade provavelmente se encontra reduzida, sendo que algumas das 

espécies inseridas na lista de secundários não são registradas para o município desde o século 

XIX, e as espécies mais exigentes com relação ao ambiente se encontram restritas aos poucos 

fragmentos de mata nativa mais preservados. 

A região urbana do município, local onde está previsto a implantação do empreendimento, 

abrigado uma comunidade de aves mais generalistas, já adaptada as alterações causadas pela 

urbanização. Assim, algumas espécies conseguem inclusive se beneficiar de fatores associados 

a antropização, tendo por vezes uma disponibilidade de alimento maior do que em seu ambiente 

natural. 

Devido à baixa alteração em ambientes naturais de refúgio para a avifauna nativa de maior 

interesse conservacionista da região, o empreendimento em questão pode ser considerado de 

pouco impacto para este grupo da fauna.  

 

 

 

 

 

 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 337 de 549 

5.3.2.3 Anfíbios  

5.3.2.3.1 Introdução 

 

Os anfíbios são vertebrados ectotérmicos que apresentam uma transição da água para terra, 

tanto em sua ontogenia quanto em sua filogenia. Após 350 milhões de anos de evolução poucas 

espécies são completamente adaptadas a terra (HICKMAN et al., 2004). É um dos grupos de 

tetrápodes atuais mais diversificado, sendo conhecidas cerca de 7.496 espécies distribuídas em 

três ordens: Anura (sapos, rãs e pererecas), Urodela (salamandras) e Gymnophiona (cecílias) 

(AMPHIBIAWEB, 2016). Uma grande variedade de formas e de histórias de vida confere a este 

grupo uma distribuição cosmopolita, estando ausente apenas nas regiões de temperaturas muito 

baixas (em altitudes elevadas, zonas de grande latitude e no continente Antártico) e em 

ecossistemas marinhos (MMA, 2006). O Brasil ocupa a primeira posição entre os países com a 

maior riqueza do grupo, possuindo até o momento (julho de 2016) reconhecidas 1080 espécies 

de anfíbios ocorrentes no Brasil (SBH, 2016). 

O bioma Mata Atlântica apresenta, atualmente, 543 (quinhentas e quarenta e três) espécies de 

anfíbios descritas, dentre estas 472 (quatrocentas e setenta e duas) são endêmicas desta 

formação (HADDAD et al., 2013).  

Dentre os anfíbios existentes, a Ordem Anura (sapos, rãs e pererecas) é o grupo que apresenta 

maior facilidade de obtenção de dados e/ou informações em campo, pois a observação desses 

animais não é tão difícil quanto a de mamíferos, ou a de peixes e, assim como as aves, possuem 

uma vocalização espécie-específica (COLOMBO, 2004). 

A relação entre várias características morfológicas, fisiológicas, ciclo de vida com estágios 

aquáticos e terrestres, capacidade de dispersão limitada e padrões de distribuição geográfica 

restritos, torna os anfíbios extremamente suscetíveis às alterações ambientais, sendo assim 

considerados potenciais indicadores da qualidade de inúmeros ambientes (MMA, 2006).  

Apesar de existir uma grande quantidade de espécies no Brasil, há pouca informação sobre a 

biologia desses animais (SILVANO e SEGALLA, 2005), fato este que reforça a importância da 

realização de estudos sobre esse grupo faunístico nos distintos biomas por onde se distribuem. 

A relação entre várias características morfológicas, fisiológicas, ciclo de vida com estágios 

aquáticos e terrestres, capacidade de dispersão limitada e padrões de distribuição geográfica 

restritos, torna os anfíbios extremamente suscetíveis às alterações ambientais, sendo assim 

considerados potenciais indicadores da qualidade de inúmeros ambientes (MMA, 2006). 

 

5.3.2.3.2 Metodologia  

 

Para a obtenção dos dados referentes à riqueza específica, se aplicou o método de amostragem 

de sítios reprodutivos (sensu SCOTT JR.; WOODWARD, 1994), que consiste no caminhamento 
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exploratório lento do pesquisador no entorno do corpo hídrico (margens, projetando-se até uma 

faixa de 3 metros ou até que se localize uma zona de interface não favorável). Durante os 

procedimentos de prospecção dos distintos sítios efetua-se o registro de machos em atividade 

de vocalização/canto, além da presença de posturas/ninhos e/ou larvas (girinos) de anuros. 

Essa metodologia foi adotada em pontos favoráveis ao encontro com este grupo. Os pontos em 

que se realizaram as amostragens se deram nos locais favoráveis, como poças d’água, 

banhados, corpos hídricos, açudes, áreas alagadas e bromélias.   

No que se refere à identificação das espécies localizadas durante as atividades prospectivas, 

procedeu-se quando possível, o registro fotográfico do(s) espécime(s), utilizando-se dispositivo 

fotográfico digital Nikon, modelo D90. Para os registros das vocalizações se utilizou como 

ferramenta auxiliar o gravador COBY CXR 190-2G. Os registros digitais das vocalizações foram 

comparados com gravações de referência, permitindo a confirmação taxonômica da espécie. 

Para a procura noturna foi utilizada lanterna de cabeça modelo Fenix HP10. A ordem taxonômica 

seguiu a Sociedade Brasileira de Herpetologia SBH(2010). Para informações sobre a 

conservação e grau de ameaça foram utilizados IUCN (2016) e Portaria 444/2014 e IAP (2004). 

 

 

5.3.2.3.3 Resultados  

 

Tabela 59: Lista das espécies de anfíbios de provável ocorrência nas áreas de influência direta do 
empreendimento Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural Curitiba/PR Conservação IUCN 

(2016), Portaria 444/2014 IAP (2004).(LC) Pouco Preocupante, (NA) Não ameaçada; (NE) Não avaliada;  
(U Vulnerável; (EM) Em Perigo; (EX) Exótica, (DD) Dados insuficientes. 

FAMÍLIA/Espécie IUCN MMA LISTA 
PR 

FAMÍLIA BRACHYCEPHALIDAE 
 

  

Eleutherodactylus binotatus LC NA NA 

Ischnocnema guentheri LC NA NA 

Ischnocnema sambaqui LC NA NA 

FAMÍLIA BUFONIDAE 
 

  

Rhinella abei LC NA NA 

Rhinella icterica LC NA NA 

FAMÍLIA CYCLORHAMPHIDAE 
 

  

Cycloramphus bolitoglossus LC NA DD 

Odontophrynus americanus LC NA NA 

Proceratophrys boiei  LC NA NA 

Proceratophrys avelinoi  LC NA NA 

FAMÍLIA HYLIDAE 
 

  

Aplastodiscus albosignatus LC NA NA 
Aplastodiscus perviridis LC NA NA 

Bokermannohyla circumdata LC NA NA 

Dendropsophus microps LC NA NA 

Dendropsophus minutus  LC NA NA 

Dendropsophus sanborni  LC NA NA 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 339 de 549 

FAMÍLIA/Espécie IUCN MMA LISTA 
PR 

Hypsiboas albopunctatus  LC NA NA 

Hypsiboas bischoffi LC NA NA 

Hypsiboas faber LC NA NA 

Hypsiboas prasinus LC NA NA 

Hypsiboas semiguttatus LC NA NA 

Scinax berthae  LC NA NA 

Scinax catharinae LC NA NA 

Scinax fuscovarius  LC NA NA 

Scinax granulatus LC NA NA 

Scinax perereca LC NA NA 

Scinax rizibilis LC NA NA 

Scinax squalirostris  LC NA NA 

Sphaenorhinchus surdus LC NA NA 

FAMÍLIA LEIUPERIDAE 
 

  

Physalaemus cuvieri  LC NA NA 

Physalaemus gracilis  LC NA NA 

Physalaemus olfersii LC NA NA 

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE 
 

  

Leptodactylus gracilis  LC NA NA 

Leptodactylus notoaktites LC NA NA 

Leptodactylus latrans LC NA NA 

FAMÍLIA MYCROHYLIDAE 
 

  

Elachistocleis bicolor  LC NA NA 

 

Através dos levantamentos primários, com registros obtidos através da aplicação das 

metodologias apresentadas no capítulo anterior, foi possível o registro de 8 espécies distintas, 

pertencentes a 4 famílias distintas. 

 

Tabela 60: Lista das espécies de anfíbios de provável ocorrência nas áreas de influência direta do 
empreendimento Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural Curitiba/PR Conservação IUCN 

(2016), Portaria 444/2014 IAP (2004).(LC) Pouco Preocupante, (NA) Não ameaçada; (NE) Não avaliada;  
(U Vulnerável; (EM) Em Perigo; (EX) Exótica, (DD) Dados insuficientes. 

FAMÍLIA/Espécie IUCN MMA LISTA PR 

FAMÍLIA BUFONIDAE 
 

  

Rhinella icterica LC NA NA 

FAMÍLIA HYLIDAE 
 

  

Dendropsophus minutus  LC NA NA 

Hypsiboas faber LC NA NA 

Scinax fuscovarius  LC NA NA 

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE 
 

  

Adenomera sp.    

Leptodactylus gracilis  LC NA NA 

Leptodactylus latrans LC NA NA 

FAMÍLIA MYCROHYLIDAE 
 

  

Elachistocleis bicolor  LC NA NA 
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Leptodactylus latrans (rã-mateiga) é uma rã de médio a grande porte, possui de 9 a 12cm de 

comprimento (Achaval & Olmos, 2007). Apresenta estrias longitudinais no dorso, o padrão de 

coloração varia desde o verde até o marrom claro com várias manchas irregulares (ocelos) e 

uma grande mancha escura entre a região interorbital. Pela sua pele escorregadia também é 

chamada de rã-manteiga. 

Possui uma distribuição bastante ampla na América do Sul a leste dos Andes (Frost, 2015). Os 

machos na época reprodutiva ficam com os membros anteriores bastante desenvolvidos e com 

espinhos nas mãos. Em algumas regiões do pais é considerada comestível, sendo espécie de 

interesse cingético (Izecksohn & Carvalho-e-Silva, 2001). Alimenta-se de outros anfíbios 

(inclusive da mesma espécie), insetos, minhocas e caramujos (Achaval & Olmos, 2007). 

 

 
Figura 249: Vista de Leptodactylus latrans (rã-mateiga) registrada neste estudo. 

 

É considerado um sapo grande (macho 98-130 mm, fêmea 110-165 mm). Possuem cristas 

cefálicas pronunciadas; glândulas paratóides (glândulas venenosas) grandes e pele muito 

verrugosa. É um sapo muito útil ao homem por auxiliar no controle da população de insetos e 

lesmas, pragas da agricultura. Tem hábitos florestais, mas consegue sobreviver em áreas 

desmatadas e campos, sendo esta espécie de sapo muito comum em áreas antropizadas, devido 

à abundância de recursos alimentares (insetos atraídos por lâmpadas dos postes e das casas). 

Na fase adulta alimentam-se basicamente de alguns insetos, lesmas e até ratos pequenos. 

Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, ocorrendo em áreas florestadas e 

também em fisionomias abertas. Ocorre desde o sul e sudeste do Brasil até o norte da Argentina 

e leste do Paraguai. 
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Figura 250: Rhinella icterica (sapo-cururu) registrado neste estudo. 

 

Ocorre no sul do Brasil, Uruguai e Argentina (região oriental) (Kwet & Di-Bernardo, 1999; Kwet, 

2001). É uma espécie peridomiciliar (Langone, 1994; Achaval & Olmos, 2007; Kwet & Di-

Bernardo, 1999), podendo ser encontrada em ambientes totalmente antropizados, como 

construções abandonadas, residências e outros. Desta forma é espécie bastante comum em 

áreas antropizadas, ocorrendo inclusive em áreas antropizadas, a exemplo da área onde foi 

registrada.  

 
Figura 251: Vista de individuo registrado da espécie Scinax cf. fuscovarius. 

 

5.3.2.3.4 Conclusões  

 

Conforme apresentado, as espécies registradas são caracterizadas por ocorrerem em áreas 

antropizadas, áreas urbanas, ou alteradas. Nenhuma das espécies registradas constam em listas 

de espécies ameaçadas de extinção, seja elas em âmbito estadual, federal ou mundial. Além 

disso, os registros obtidos neste estudo, se deram todos fora das áreas diretamente afetadas 
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pelo empreendimento, desta forma considera-se que os impactos da implantação do mesmo 

para o grupo são considerados de pequena magnitude. 

Apesar disso, devido a variada gama de ambientes existentes, esta listagem provavelmente 

sofreria acréscimos, devido a provável ocorrência de demais espécies para a área de influência 

do empreendimento.  
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5.3.2.4 Répteis  

5.3.2.4.1 Introdução  

 

O aparecimento dos répteis na face da terra aconteceu no Período Carbonífero há cerca de 300 

milhões de anos atrás. O surgimento do ovo amniótico com casca neste grupo, proporcionando 

proteção mecânica e contra a dessecação, foi um dos fatores importantes na conquista do 

ambiente terrestre (HICKMAN, 2004). A Classe dos répteis apresenta cerca de 10.391 espécies 

conhecidas distribuídas em quatro ordens: Testudines (Quelônios = Tartarugas, Cágados e 

Jabutis), Squamata (Escamados = Serpentes, Lagartos e Anfisbênios), Crocodylia 

(Crocodilianos = Jacarés, Crocodilos e aligátores) e Rhynchocephalia (Tuataras da Nova 

Zelândia) (UETZ & HOSEK, 2016). O Brasil ocupa a terceira posição na relação de países com 

maior riqueza de répteis (773 espécies) (COSTA & BÉRNILS, 2015); ficando atrás da Austrália 

(1022 espécies) e México (913 espécies) (UETZ & HOSEK, 2016). 

A herpetofauna que ocorre no sul da América do Sul está entre as mais conhecidas do continente 

(BÉRNILS et al., 2007). Porém, estudos sobre a distribuição de espécies e de comunidades de 

serpentes já realizados evidenciam que ainda há uma grande lacuna sobre o conhecimento da 

composição desta fauna na maioria dos biomas brasileiros (DI-BERNARDO, 1998). Regiões 

amplamente amostradas têm revelado, após anos de trabalhos, a ocorrência de espécies novas 

e/ou ampliação da distribuição conhecida de outras espécies, demonstrando que estudos com 

este grupo faunístico carecem continuamente de serem realizados em praticamente todas as 

regiões do país (MARQUES, 1998; STRUSSMANN & SAZIMA, 1993). 

As serpentes e os lagartos são os répteis exitosos no período atual, em franca radiação evolutiva 

de um modo geral, tendo invadido todos os tipos de ambientes, desde áreas tropicais e 

temperadas até as regiões frias (LEMA, 2002). 

Espécies da Ordem Squamata são, em geral, resistentes à fragmentação do hábitat (FREIRE, 

2001), porém este grupo sofre sérias ameaças, dentre as quais, a destruição de microhabitats 

que apresentam condições propícias para a sobrevivência desses animais. Espécies de lagartos 

e serpentes florestais são mais vulneráveis por serem incapazes de suportar altas temperaturas 

das formações abertas. Outra ameaça a esse grupo é o fato de serpentes serem, geralmente, 

mortas quando encontradas pelo homem (RODRIGUES, 2005). 

No entanto, a principal ameaça enfrentada está relacionada à destruição e descaracterização 

dos ecossistemas onde estas espécies ocorrem (GARCIA & VINCIPROVA, 2003; SILVANO & 

SEGALLA, 2005; QUINTELA & LOEBMANN, 2009). 

 

5.3.2.4.2 Metodologia  
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Para a obtenção dos dados referentes à riqueza específica, se aplicou o método de amostragem 

de busca ativa, que consiste no caminhamento exploratório lento do pesquisador no entorno das 

áreas definidas como transecções.   

Essa metodologia foi adotada nos locais onde se deram os demais levantamentos, bem como 

abrangeu as mesmas áreas utilizadas nos demais diagnósticos e levantamentos realizados para 

os demais grupos. 

No que se refere à identificação das espécies localizadas durante as atividades prospectivas, 

procedeu-se quando possível, o registro fotográfico do(s) espécime(s), utilizando-se dispositivo 

fotográfico digital Nikon, modelo D90.  

A ordem taxonômica seguiu a Sociedade Brasileira de Herpetologia SBH(2016). Para 

informações sobre a conservação e grau de ameaça foram utilizados IUCN (2016) e Portaria 

444/2014 e IAP (2004). 

 

5.3.2.4.3 Resultados  

 

Atualmente o país conta com 773 espécies de répteis, sendo 36 Testudines, 6 Crocodylia, e 731 

Squamata (73 anfisbenas, 266 “lagartos” e 392 serpentes). Esses dados colocam o Brasil como 

o país detentor da 3ª maior riqueza de espécies de répteis do mundo, atrás da Austrália (1022) 

e do México (913) (Uetz e Hošek 2015). 

Para a área do empreendimento, é considerado de provável ocorrência, 31 espécies distintas de 

répteis, tendo em vista dados existentes em bibliografias especializadas, estudos de distribuição, 

levantamentos realizados para empreendimentos próximos. 

 

Tabela 61: Lista das espécies de répteis de provável ocorrência nas áreas de influência direta do 
empreendimento Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural, município de Curitiba. Conservação 
IUCN (2016), Portaria 444/2014 IAP (2004).(LC) Pouco Preocupante, (Na) Não ameaçada; (NE) Não 
avaliada;  (Vu) Vulnerável; (EM) Em Perigo; (Ex) Exótica, (DD) Dados insuficientes.      

TÁXON NOME POPULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

TESTUDINES 
 

IUCN MMA IAP PR 

FAMÍLIA CHELIDAE 
  

  

Acanthochelys spixii  cágado preto LC NA NA 

Hydromedusa tectifera  cágado-pescoço-de-cobra LC NA NA 

Phrynops hilarii  cágado da lagoa LC NA NA 

SQUAMATA 
  

  

FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE 
  

  

Amphisbaena munoai cobra-cega NE NA NA 

FAMÍLIA GEKKONIDAE 
  

  

Hemidactylus mabouia  lagartixa-doméstica EX EX EX 

FAMÍLIA TROPIDURIDAE 
  

  

Tropidurus itambere lagartixa-preta EX EX EX 

FAMÍLIA TEIIDAE 
  

  

Cnemidophorus lacertoides lagarto NE NA EN 
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TÁXON NOME POPULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Salvator merianae  teiú LC NA NA 

FAMÍLIA GYMNOPHTHALMIDAE 
  

  

Cercosaura schreibersii  largatixa-listrada LC NA NA 

FAMÍLIA SCINCIDAE 
  

  

Aspronema dorsivittatum scinco-comum LC NA NA 

FAMÍLIA ANGUIDAE 
  

  

Ophiodes striatus cobra-de-vidro LC NA NA 

FAMÍLIA VIPERIDAE 
  

  

Bothrops jararacussu jararacussu LC NA NA 

Bothrops jararaca jararaca LC NA NA 

Bothrops neuwiedi jararaca-pintada LC NA NA 

FAMÍLIA ELAPIDAE 
  

  

Micrurus altirostris  coral-verdadeira LC NA NA 

FAMÍLIA COLUBRIDAE 
  

  

Chironius bicarinatus  cobra-cipó LC NA NA 

Philodryas patagoniensis papa-pinto LC NA NA 

FAMÍLIA DIPSADIDAE 
  

  

Atractus trihedrurus cobra-preta LC NA NA 

Dipsas albifrons dormideira LC NA NA 

Liophis miliaris  cobra d'água LC NA NA 

Liophis poecilogyrus  cobra d'água LC NA NA 

Clelia plumbea muçurana LC NA NA 

Oxyrhopus clathratus falsa-coral LC NA NA 

Pseudoboa haasi falsa-muçurana LC NA NA 

Sibynomorphus neuwiedii  dormideira LC NA NA 

Echinanthera cephalostriata cobrinha-do-mato LC NA NA 

Echinanthera cyanopleura cobrinha-do-mato LC NA NA 

Taeniophallus bilineatus dormideira LC NA NA 

Thamnodynastes strigatus  corredeira LC NA NA 

Tomodon dorsatus  jararaquinha LC NA NA 

Xenodon neuwiedii jararaca-falsa LC NA NA 

 

Através dos levantamentos realizados neste estudo, foram realizados registros de apenas uma 

espécie, sendo esta o lagarto Salvator merianae (teiú), registrado devido ao encontro com 

carcaça em rodovia próxima a área diretamente afetada pelo empreendimento.  
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Figura 252: Vista da espécie Salvator merianae (teiú). Foto arquivo. 

 

Salvator merianae (lagarto-teiú). Esta espécie possui ampla distribuição geográfica, bem como 

com ampla plasticidade ambiental, ocorrendo em praticamente todos os estados do Brasil, bem 

como na Bolívia e Argentina. Esta espécie se alimenta de material vegetal e frutas, pequenos 

vertebrados e invertebrados, inclusive carniça. É bastante adaptado a alterações antrópicas, 

conforme apresentado neste estudo, ocorrendo inclusive em áreas urbanas densamente 

ocupadas. É animal diurno, sendo que estudos demonstram que a espécie permanece inativa 

entre os meses de abril e setembro, época de temperaturas mais baixas.  

 

5.3.2.4.4 Conclusões 

 

Devido as características ambientais das áreas previstas para a implantação do 

empreendimento, totalmente inserido em áreas urbanas, bem como o nível de alteração destas 

áreas, provavelmente a comunidade de répteis existentes nestes locais, sejam limitadas em 

diversidade, devido as diversas limitações ambientais das áreas urbanas.  

Desta forma espécies mais exigentes de ambientes bem conservados, possuem a limitação de 

distribuição em áreas urbanas, devido a estes locais não comportarem populações viáveis destas 

espécies, por limitações relacionadas a alimentação, abrigo, incidência solar, ocorrência de 

predadores, além das demais variáveis, como grande ocorrência de atropelamentos, 

perseguição de algumas espécies do grupo, como o ofídios (serpentes), que são perseguidas (e 

mortas) devido a antipatia e desconhecimento da população em geral. 

Desta forma, a espécie registrada, o Teiídeo Salvator merianae (teiú), é considerada espécie 

bastante adaptada a alterações ambientais causadas pelo homem, sendo considerado comum 

em áreas urbanizadas. Outras espécies, como a introduzida Hemidactylus mabouia (lagartixa), 

são bastante comuns em áreas urbanas, inclusive já ocorrendo em áreas mais preservadas, não 

forma registradas, porém possuem registros confirmados nestas áreas urbanas.  
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O empreendimento em si, é considerado de baixo impacto para o grupo, devido à baixa 

intervenção em ambientes naturais, bem como devido as atividades construtivas se derem 

basicamente em sistema viário já implantado. 
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5.4 MEIO SOCIOECONOMICO 

 

5.4.1 APRESENTAÇÃO 

 

O desenvolvimento deste Estudo de Impacto Ambiental-EIA, concernentes aos aspectos 

necessários a elaboração do diagnóstico socioeconômico do Município de Curitiba, para as obras 

de ampliação da rede de distribuição de gás natural para o município de mesmo nome, foi 

elaborado por equipe multidisciplinar, através de levantamentos primários e secundários. 

Para os estudos deste Meio Socioeconômico, a metodologia utilizada contou com coleta de 

dados primários e secundários, busca de informações em bibliografia disponível, bem como em 

sites oficiais, trabalho em campo e entrevistas. 

Os dados obtidos para o estudo foram tabulados e sistematizados, utilizando-se apresentação 

através de textos, tabelas, gráficos e figuras, a fim de oferecer uma melhor visualização e 

compreensão das informações levantadas. 

Este capítulo foi estruturado em: 

 

 Uso do Solo; 

 Dinâmica Populacional, Caracterização da População, Migrações e Índice de 

Desenvolvimento Humano; 

 Infraestrutura Urbana, Saneamento Básico, Energia Elétrica, Distribuição de Gás, 

Sistema Viário e de Transporte, Educação e Saúde Pública; 

 Aspectos Históricos e Culturais, Comunidades Quilombolas, Comunidades Indígenas e 

Sítios Arqueológicos; 

 Dinâmica Produtiva, PIB Municipal e Setores da Economia; 

 Percepção da população da ADA com relação ao empreendimento. 

 

5.4.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

O município de Curitiba, localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, na porção leste 

do estado do Paraná 
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Figura 253: Mapa de localização de Curitiba. Google, 2016. 

 

Os limites de Curitiba são os municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José 

dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. 

 

 
Figura 254: Mapa de Curitiba com os municípios do entorno, IBGE, 2016. 

 

O Plano Diretor, especialmente em razão da obrigatoriedade de sua elaboração, definida pelo 

Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, para os municípios que contam com mais de vinte mil 

habitantes, ou para as cidades pertencentes a áreas de especial interesse turístico e ainda para 

as inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental, de âmbito regional ou nacional, independente de possuírem vinte mil habitantes, é 

importante aliado no planejamento ordenado do uso do solo da cidade. 

A política de gestão urbana do município de Curitiba está fundamentada no Plano Diretor, Lei n° 

14771/2015, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba, de acordo com o disposto 
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no art. 40, parágrafo 3°, do Estatuto da Cidade, para orientação e controle do desenvolvimento 

integrado do município.  

No art.3°, fica estabelecido que o Plano Diretor de Curitiba abrange a totalidade do território do 

Município, completamente urbano, e estabelece princípios, diretrizes e objetivos para: 

I- A política de desenvolvimento urbano; 

II- A política urbana ambiental; 

III- A política social e econômica e, 

IV- A gestão da cidade. 

O art. 19, dispõe que o macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de 

adensamento, uso e ocupação do solo, dando a cada região melhor utilização em função das 

diretrizes de crescimento, de mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, 

objetivando o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar de seus habitantes. 

No art. 20 ficou estabelecido que a área urbana é constituída da totalidade do município, sendo 

dividida nas seguintes macrozonas: 

  Eixos estruturantes: principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados como 

áreas de expansão do centro tradicional e como corredores de ocupação mista de alta 

densidade, tendo como suporte os sistemas de circulação e de transporte; 

  Eixos de adensamento: eixos de crescimento complementares da estruturação urbana, 

de ocupação mista e de média densidade; 

  Áreas com predominância residencial de média densidade: caracterizadas como 

suporte aos eixos estruturais e que se beneficiam do sistema de transporte de alta 

capacidade, onde deve se promover, prioritariamente, a ocupação com habitação 

coletiva e comércios e serviços de atendimento de bairro, devido à infraestrutura 

implantada; 

  Áreas com predominância residencial de baixa densidade: onde deve-se promover, 

prioritariamente, a ocupação residencial, de acordo com o suporte natural e 

infraestrutura implantada; 

  Áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade: onde deve-se promover 

ocupação mista, residencial, comercial e de serviços, de alta, média e baixa densidade, 

de acordo com o suporte natural e infraestrutura implantada; 

  Áreas com destinação específica: aquelas cuja ordenação de uso e ocupação do solo 

se caracteriza pela existência ou previsão de instalações destinadas a grandes usos 

institucionais, industriais, comerciais e de serviços, que por seu porte ou natureza exijam 

confinamento em áreas próprias; 

  Áreas de ocupação controlada: compartimentos com grande presença de maciços 

florestais ou com características ambientais relevantes, onde se deve intensificar a 

ocupação das áreas livres de cobertura florestal, com o objetivo de buscar o equilíbrio 

entre a ocupação e a preservação ambiental, respeitada a densidade da macrozona; 
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 Áreas de proteção ambiental: compreendem, nas porções inseridas no município e sem 

prejuízo a outras áreas criadas por lei, a Área de Proteção Ambiental Estadual do 

Passaúna, com o objetivo de proteger e conservar a qualidade ambiental e os 

ecossistemas existentes, em especial a qualidade e quantidade de água para fins de 

abastecimento público, e a Área de Proteção Ambiental do Iguaçu, que tem por objetivo 

garantir a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da 

bacia do Rio Iguaçu.  

 

 

Figura 255: Macrozoneamento em Curitiba/Plano Diretor-2015. Fonte: IPPUC 

 

O município de Curitiba para fins de planejamento integrado e participativo foi setorizado, e para 

tanto foram elaborados Planos Regionais, com o objetivo de servir de instrumento de gestão 

democrática. Desta forma o município foi regionalizado em: 

 Regional CIC; 

 Regional Cajuru; 

 Regional Bairro Novo; 

 Regional Boqueirão; 

 Regional Pinheirinho; 

 Regional Portão; 

 Regional Boa Vista; 
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 Regional Santa Felicidade e, 

 Regional Matriz. 

 

Figura 256: Mapa da divisão Regional de Curitiba. Fonte: IPPUC, 2016. 

 

 

Tabela 62: Regionais e Respectivos Bairros em Curitiba. 

REGINAL E BAIRRO 

REGIONAL BAIRRO 
 

Riviera 

Regional CIC Ramal Oeste Augusta 
 

São Miguel 

Regional Cajuru Ramal centro 
Leste 

Cajuru 

  

Regional Bairro Novo Sítio Cercado 
   

Xaxim 

Regional Boqueirão Boqueirão 
 

Alto Boqueirão 
  

 
Caximba 
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REGINAL E BAIRRO 

Regional Pinheirinho Campo de Santana 
 

Tatuquara 
  

Regional Portão Santa Quitéria 
  
 

Pilarzinho 
 

Bacacheri 
 

Santa Cândida 

Regional Boa vista Cachoeira 
 

Taboão 
 

Abranches 
 

Barreirinha 
  
 

São João 

Regional Santa Felicidade Lamenha Pequena 
 

Butiatuvinha 
 

Seminário 
   

Bom Retiro 

Regional Matriz São Francisco 
 

Centro Cívico 
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5.4.3 PRINCIPAIS COMPARTIMENTOS AFETADOS 

 

Conforme apresentado no item Uso e Ocupação de Solo, o município de Curitiba apresenta 

delimitações estratégicas para orientação e controle do desenvolvimento integrado do município. 

Da mesma forma, tem-se o zoneamento do município definido pela Lei n° 9800/2000 que dispõe 

sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Curitiba. A referida lei dispõe 

sobre a divisão do território do Município em zonas e setores e estabelece critérios e parâmetros 

de uso e ocupação do solo, com o objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade.  

Com o objetivo de verificar quais os locais mais afetados pelo empreendimento e que terão seus 

serviços de distribuição de gás ampliados, foram levantadas informações referentes à extensão 

da rede em cada tipo de zoneamento, os quais são elencados abaixo e descritas a seguir. 

- Zona Central - ZC; 

- Zonas Residenciais - ZR; 

- Zonas de Serviços - ZS; 

- Zonas de Transição - ZT; 

- Zonas Industriais - ZI; 

- Zonas de Uso Misto - ZUM; 

- Zonas Especiais - ZE; 

- Zona de Contenção - Z-CON; 

- Áreas de Proteção Ambiental - APA; 

- Setores Especiais - SE. 

 

Junto às classificações de zoneamento do município, tem-se outras definidas para o 

ordenamento territorial. Destaca-se entre estas as áreas de Operação Urbana Consorciada,  a 

qual é definida pela Lei nº11.266/2004 como  um “conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Município, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente ampliando os 

espaços públicos, organizando o sistema de transporte coletivo, implantando programas de 

melhorias de infraestrutura, sistema viário e de habitações de interesse social”  

Estas áreas, portanto, tem um importante interesse para o poder público, inclusive na ampliação 

dos serviços e infraestruturas. 

Na planta abaixo pode ser visualizada a divisão do uso do solo no município, conforme as 

descrições apresentadas. 
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Gráfico 7: Extensão da RDGN por setores de uso e zonas no município de Curitiba. 

 

 

 Zonas Residenciais – ZR 

 

A partir dos dados apresentados, verifica-se que a RDGN será instalada principalmente em áreas 

residenciais, representando 40% do total do projeto, com uma extensão de 101,53 Km. 

As áreas residenciais são locais onde deve se promover, prioritariamente, a ocupação 

residencial, com alta, média e baixa densidades, de acordo com o suporte natural, infraestrutura 

implantada e proximidade dos eixos estruturais e de adensamento. Estas áreas também 

apresentam comércios, serviços e outras estruturas que poderão utilizar os serviços de 

distribuição de gás natural. 

 

 Setores Especiais – SE 

 

A rede de distribuição está projeta para abranger uma extensão de 42,15 Km inseridas no Setor 

Especial, representando 16% do total. Nestas áreas são estabelecidas ordenações especiais de 

uso e ocupação do solo, condicionadas às características locacionais, funcionais ou de ocupação 

urbanística, sendo exemplo o Setor Especial do Centro Cívico[ Setor Especial do Sistema Viário 

Básico; Setor Especial Histórico; Setor Especial Comercial do Umbará; Setor Especial Comercial 

de Santa Felicidade, entre outros. 

101,53

42,15

27,97

24,42

24,34

14,85

13,34

5,56 1,02 0,22 0,58 0,58

Extensão da RDGN por zoneamento (Km)
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Operação Urbana Cons.

APA

SE. Eixo Adensamento

Zona de Serviços

Zona de Contenção

Zona de Transição

Unidade de Conservação

Zona Central

Zona de Uso Misto



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 361 de 549 

Para este grupo, decidiu-se destacar o Setor Especial do Eixo de Adensamento, que são eixos 

de crescimento, complementares da estruturação urbana, de ocupação mista e de média-alta 

densidade habitacional, o qual contará com uma extensão de 14,85 Km, representando 6% do 

total do projeto. 

 

 Zonas Industriais - ZI 

 

A RDGN tem uma extensão de 27,97 Km em Zonas Industriais, representando 11% do total 

projetado. Esta região é destinada à implantação de atividades industriais de grande porte, 

localizadas em sua maioria na Cidade Industrial de Curitiba. Estas indústrias poderão optar pelo 

uso do gás natural, substituindo assim outras formas de energia. 

 

 Zonas de Uso Misto – ZUM 

 

As Zonas de Uso Misto compreendem áreas de ocupação mista, com média densidade 

habitacional, caracterizadas como apoio às zonas industriais e de serviços localizadas na Cidade 

Industrial de Curitiba. Nesta área está prevista a instalação de 0,58 Km de extensão de linhas 

tronco, representando menos que 1% do total projetado. 

 

 Operação Urbana Consorciada 

 

Nas áreas definidas como de Operação Urbana Consorciada está prevista a instalação de 24,42 

Km de linhas tronco, representando 10% do total projetado. 

Conforme já citado anteriormente, nestas áreas tem-se como objetivo, entre outros, implantar 

programas de melhorias de infraestrutura, visando o desenvolvimento da região de forma 

ordenada. 

 

 Áreas de Proteção Ambiental 

 

Nas Áreas de Proteção Ambiental do Passaúna e do Iguaçu está prevista a instalação de 24,35 

Km de rede, representando aproximadamente 10% do total projetado.  

Nestas áreas são impostas restrições às atividades ou uso da terra, visando a proteção de corpos 

d'água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente – SMMA. Cabe citar que as linhas tronco serão instaladas em vias já 

existentes, sendo grande parte em rodovias estaduais, não sendo prevista a passagem de ramais 
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em áreas de vegetação adensada. A transposição em corpos d´água são realizadas por métodos 

não destrutivos, buscando minimizar a interferência nos recursos hídricos. 

 

 Zona de Contenção - Z-COM 

 

A Zona de Contenção compreende a área periférica do território municipal, lindeira a municípios 

vizinhos, onde se pretende a garantia de preservação e manutenção de suas características 

naturais com o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo compatíveis com a 

proteção ambiental. Estas áreas estão inseridas próximas à APA do Passaúna, sobrepondo-se 

muitas vezes.  

Nesta região está prevista a instalação de 5,56 Km de linhas tronco, representando 2% do total 

projetado. 

 

 Unidades de Conservação (Parques e Bosques) 

 

A implantação da RDGN em áreas de parques e bosques será realizada apenas em vias já 

existentes, evitando a interferência em maciços de vegetação. A extensão das linhas-tronco que 

interceptarão essas áreas é de 220 metros, representando menos de 0,1% da rede total 

projetada. 

 

 Zonas de Serviços – ZS 

 

Nas Zonas de Serviço está prevista a instalação de 13,34 Km de linhas tronco, representando 

5% do total projetado. 

As Zonas de Serviços compreendem áreas ao longo de rodovias ou grandes eixos viários, 

destinadas à implantação de atividades comerciais e de serviços que, por seu porte ou natureza, 

exijam confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso. A 

instalação da RDGN nestas áreas poderá disponibilizar o gás natural para comércios como 

postos de combustíveis, os quais distribuem o Gás Natural Veicular. 

 

 Zonas de Transição 

Compreendem áreas limítrofes à zoneamentos conflitantes, onde se pretende amenizar os 

impactos de uso e ocupação do solo. Estas áreas são caracterizadas pelo uso residencial, com 

baixo adensamento. Nesta região está prevista a instalação de apenas 1,02 Km de extensão de 

linhas tronco, uma vez que não são observados potenciais consumidores nesta área para 

demandas próximas. 
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 Zona Central 

 

Na Zona Central está prevista a instalação de 0,58 Km de linhas tronco, representando 

aproximadamente 0,2% do total projetado. Cabe citar que próximo à esta área já se encontram 

instaladas diversas redes de distribuição. 

A Zona Central tradicional da cidade é caracterizada pela grande concentração de atividades e 

funções urbanas de caráter setorial. É uma área adensada onde podem ser encontrados prédios 

residenciais, serviços diversos, comércios, prédios públicos, entre outros, os quais poderão optar 

pelo uso do gás natural. 

 

 Zonas Especiais – ZE 

 

As Zonas Especiais compreendem os grandes espaços físicos cuja ordenação de uso e 

ocupação do solo se caracteriza pela existência ou previsão de edificações, equipamentos e 

instalações destinadas a grandes usos institucionais, subclassificando-se em Zona Especial 

Educacional, Zona Especial Desportiva e Zona Especial Militar. Nesta área não está prevista a 

instalação de linhas tronco para distribuição do gás natural. 

Para a identificação dos compartimentos afetados pela implantação da RDGN em cada ramal, 

apresenta-se a seguir a descrição e os Mapas de Uso e Ocupação de Solo. 
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5.4.4 DINÂMICA POPULACIONAL 

 

5.4.4.1 Caracterização da População 

 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE relativos ao ano de 2010, 

indicam que o município tem área territorial de 435,036 Km² e uma população de 1.751.907 

habitantes, o que representa uma densidade demográfica de 4.027,04 hab./km². A população 

estimada de Curitiba para o ano de 2016 é de 1.893.997 habitantes. 

Na tabela a seguir será apresentada uma síntese de informações do município. 

 

Tabela 63: Área, densidade demográfica e população do município 

Município Área 

Km2 

Densidade 

Demográfica 

Hab./Km2 

População hab. 

2010 

Estimativa hab. 

2016 

Curitiba 435,036 4.027,04 1.751.907 1.893.997 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Levando-se em consideração a estimativa populacional para o município em 2016 de 1.893.997 

habitantes, a densidade demográfica passaria para cerca de 4.353,65 hab./km2, valor muitíssimo 

mais elevado que o de 52,40 hab./Km2, verificada no estado do Paraná em 2010. Este dado 

revela a forte urbanização do município, que não apresenta zona rural. 

Na última década a população de Curitiba cresceu 0,99 %, quando passou de 1.587.315 

habitantes no ano de 2000 para 1.751.907 em 2010, conforme pode ser observado no gráfico a 

seguir, que representa o crescimento populacional do município ao longo deste período. Porém 

esse crescimento não é homogêneo em todo município, já que existem bairros com taxas de 

crescimento muito superior, como por exemplo, Tatuquara, São Miguel e Caximba. 
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Gráfico 8 Evolução populacional de Curitiba. Fonte: IBGE, 2010. 

 

O número de domicílios recenseados pelo IBGE, em 2010 foi de 635.631.  

 

5.4.4.2 Migrações 

 

De acordo com o IBGE em 2010, no que se refere as migrações por lugar de nascimento, do 

total de 1.751.907 habitantes, 13.579 eram provenientes da região Centro Oeste, 28.935 

habitantes do Nordeste, 6.791 habitantes do Norte, 130.077 habitantes do Sudeste e 1.547475 

habitantes do Sul. Ainda somam-se a essas, 13.160 estrangeiros e 11.890 habitantes residentes 

que não especificaram o lugar de nascimento. 

5.4.4.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM, do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD é oferecer um contraponto a outro indicador 

muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento. O IDHM pretende ser uma medida média geral sintética, do 

desenvolvimento humano, sem abranger todos os aspectos do desenvolvimento.  

Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada 

país, o IDHM considera dois outros componentes: a longevidade e a educação. 
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O indicador longevidade é medido pela expectativa de vida ao nascer. Esse indicador mostra o 

número médio de anos que uma pessoa nascida em determinado município viveria a partir do 

nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade.  

A educação é medida por meio de dois indicadores. A escolaridade da população adulta e o fluxo 

escolar da população jovem. O fluxo escolar é medido pela média aritmética do: 

 Percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola; 

  Do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental; 

  Do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo; e 

  Do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo.  

O indicador renda é medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média dos 

residentes do município. É a soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de 

pessoas que moram no município, inclusive crianças e pessoas sem registro de renda.  

Estas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Curitiba era 0,823, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1) e 

em 10° lugar no ranking nacional, de 5.565 municípios brasileiros. A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,855, seguida de Renda, com índice 

de 0,850, e de Educação, com índice de 0,768. 

A tabela a seguir mostra os valores do IDHM de Curitiba nas duas últimas décadas. 

 

Tabela 64: Dados de Curitiba com relação ao IDHM 

Ano Longevidade Renda Educação IDH 

1991 0,728 0,755 0,476 0,640 

2000 0,796 0,809 0,655 0,777 

2010 0,855 0,850 0,768 0,845 

Fonte: PNUD, 2013. 

O gráfico a seguir mostra a evolução dos indicadores do IDHM de Curitiba, nas últimas duas 

décadas, com os dados de renda, longevidade e educação. 
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Gráfico 9: Evolução do IDHM de Curitiba. 

 

5.4.4.4 Renda 

 

Em Curitiba a renda média cresceu 79,99% nas últimas duas décadas, passando de R$ 878,39, 

em 1991, para R$ 1.225,28, em 2000, e para R$ 1.581,04, em 2010. Esse valor representa uma 

taxa média anual de crescimento no período de 3,14%. A taxa média anual de crescimento foi 

de 3,77%, entre 1991 e 2000, e 2,58%, entre 2000 e 2010.  

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a 

preços de agosto de 2010), passou de 7,94%, em 1991, para 6,20%, em 2000, e para 1,73%, 

em 2010.  

 

Tabela 65: : Evolução da renda e da porcentagem de extremamente pobres em Curitiba 

Ano Renda per capita % de pobres 

1991 878,39 1,54 

2000 1.225,28 1,41 

2010 1.581,04 0,48 

Fonte: PNUD-2013 

 

Os dados do PNUD relacionados a população economicamente ativa maior de 18 anos, mostrava 

que a taxa de atividade, no município, passou de 71,14% em 2000 para 72,99% em 2010. Ao 

mesmo tempo a taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente 

ativa que estava desocupada) passou de 12,57% em 2000 para 4,46% em 2010. 

Com relação a ocupação do pessoal na faixa etária de 18 anos ou mais em Curitiba, 0,80% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,36% na indústria extrativa, 12,98% na indústria de 
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transformação, 5,83% no setor de construção, 1,24% nos setores de utilidade pública, 16,97% 

no comércio e 53,68% no setor de serviços. 

E quanto ao rendimento médio em 2010, 7,60 % dos ocupados com mais de 18 anos, tinha 

rendimento de até 1 salário mínimo, 46,23% com rendimento de até 2 salários mínimos e 78,97 

% com rendimentos até 5 salários mínimos. 

  

5.4.5 INFRAESTRUTURA URBANA 

 

Para a caracterização da infraestrutura municipal foram levantadas informações relativas a 

saneamento básico incluindo água, esgoto e coleta de lixo, dados da energia elétrica e da 

distribuição de gás. 

 

5.4.5.1 Saneamento Básico 

 

O abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em Curitiba é de responsabilidade da 

empresa SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná). 

Em 2010, alguns indicadores levantados pelo PNUD, demonstravam que 99,82% da população 

vivia em domicílios com água encanada e 99,89% da população morava em domicílios com 

coleta de lixo. Com relação ao esgotamento sanitário cerca de 93% da população estava ligada 

ao sistema.  

Curitiba conta com uma rede de abastecimento de água que atende 1,76 milhões de pessoas e 

possui 6.539 quilômetros, já a rede coletora de tratamento de esgoto atende 1,6 milhões de 

pessoas e possui 5.777 quilômetros.  

Com relação aos resíduos sólidos urbanos, os serviços de limpeza pública, coleta e transporte 

de resíduos em Curitiba, são realizados pela empresa Cavo Serviços e Saneamento S. A.. Cerca 

de 90% dos resíduos são encaminhados ao Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu da 

Estre Ambiental, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, que recebe 

resíduos classes IIA e IIB e RSS-Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

5.4.5.2  Energia elétrica 

 

A rede elétrica chega a todos os bairros da capital paranaense, sendo que o atendimento para a 

distribuição de energia elétrica é realizada pela Companhia Paranaense de Energia-COPEL, 

responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Paraná. De acordo 
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com dados de 2010, do PNUD, para Curitiba, 99,98% da população em domicílios, contava com 

energia elétrica. 

O consumo de energia elétrica neste total de consumidores abrangia cerca de 35% residencial, 

25% industrial, 31% comercial e 9% distribuídos em outros consumidores com atividades 

diversas. 

 

5.4.5.3 Distribuição de Gás 

 

A infraestrutura de Curitiba conta ainda com uma rede de distribuição de gás natural de 262 km 

de extensão e de responsabilidade da Compagas-Companhia Paranaense de Gás, que atende 

a 36% dos bairros da cidade, ou seja, 27 dos 75. O setor industrial representa 37% do consumo 

de gás natural na cidade. O empreendimento em questão, tem a implantação vinculada a 

ampliação do fornecimento e acesso a este serviço no município de Curitiba.  

 

5.4.5.4 Sistema Viário e Transportes 

 

O sistema viário urbano do município está organizado para atender a população residente e 

flutuante, bem como a circulação de mercadorias e da produção industrial. 

Os principais acessos rodoviários a Curitiba são a BR 116 ou rodovia Regis Bittencourt, uma das 

principais rodovias brasileiras, a BR 376 que faz a interligação entre Campo Largo/Curitiba/São 

José dos Pinhais em direção ao sul para Santa Catarina (BR 101), a BR 277 que interliga 

Paranaguá a Curitiba em direção a Foz do Iguaçu. 

No Plano Diretor o artigo 17, faz referência ao sistema viário e descreve que a política de 

estruturação urbana tem como objetivo geral orientar, ordenar e disciplinar o desenvolvimento 

da cidade através dos instrumentos de regulação que definem a distribuição espacial das 

atividades, o adensamento e a configuração da paisagem urbana no que se refere à edificação 

e ao parcelamento do solo, buscando o equilíbrio entre os aspectos natural e construído. No item 

III, fica estabelecido que o sistema viário, considerando as extensões e os tipos de ligações 

promovidas pelas vias, instituindo as categorias e respectivos parâmetros de uso e ocupação do 

solo, devem propiciar o melhor deslocamento de pedestres e veículos, atendendo as 

necessidades da população e do sistema de transporte coletivo, individual e de bens. 

No Art. 36, fica estabelecido que para orientar o crescimento e o adensamento, sempre integrado 

ao uso do solo e sistema de transporte, a malha viária da cidade apresenta uma macro hierarquia 

que constitui o suporte físico da sua circulação, com objetivo de induzir uma estrutura urbana 

linearizada, constituída dos seguintes eixos de estruturação viária: 

 Eixos estruturantes: principais eixos viários de crescimento e adensamento da cidade, 

constituído preferencialmente por um sistema trinaria de vias, com funções diversas de 
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mobilidade e acessibilidade urbana combinando pistas exclusivas para o transporte 

público, vias de acesso com tráfego lento e de tráfego rápido de uso misto, sendo estas 

compatíveis com as Vias de Ligação Prioritárias e permitido o uso para comércio e 

serviço do tipo setorial; 

 Vias de ligação metropolitana: vias que promovem as principais ligações e integração 

com a Região Metropolitana de Curitiba, incluídos os principais caminhos antigos de 

acesso à cidade, que viabilizam as trocas de viagens entre as áreas urbanas de 

municípios vizinhos, com uso de comércio e serviço de setorial e sendo estas vias 

compatíveis com as vias Setoriais; 

  Eixo estruturante metropolitano- Linha Verde: eixo viário de integração da Região 

Metropolitana de Curitiba constituído por um sistema com linha de transporte coletivo em 

pista exclusiva, vias marginais, vias locais de acesso às atividades e ciclovia, tendo esta 

via tratamento exclusivo através de operação urbana consorciada aprovada em lei 

especifica; 

  Vias principais: vias que promovem as principais ligações entre as diversas áreas da 

cidade, que constituem a malha viária de suporte físico da circulação urbana para a 

distribuição dos fluxos de tráfego, exercendo simultaneamente as funções de corredor 

viário de alta capacidade e de corredor de transporte coletivo, com suporte para uso de 

comércio e serviço de bairro; 

  Vias coletoras: são as demais vias com pequena e média extensão, podendo ou não ter 

ligação ao sistema viário principal, que já concentram o tráfego local e comércio e serviço 

de pequeno e médio porte de atendimento à região, tendo uso de comércio e serviço de 

vicinal. 
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Figura 257: Eixos de Estruturação Viária, Plano Diretor de Curitiba. IPPUC, 2015 

 

O art. 37 estabelece que os eixos de estruturação viária também definem corredores de comércio 

e serviço cujas áreas de influência serão delineadas de acordo com o porte e característica da 

via, garantindo uma estrutura urbana linearizada. 

 

O empreendimento que visa a ampliação da rede de distribuição de gás natural, foi projetado 

para ser implantado em ruas e avenidas, no município de Curitiba como um todo, porém 

setorizado em ramais de atendimento, abrangendo os seguintes bairros do município: 

 

 Ramal Sul -Tatuquara, Campo de Santana e Caximba; 

Os bairros deste Ramal Sul, Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, dentro do zoneamento 

ocupam áreas de predomínio residencial com baixa densidade e área com destinação específica. 

Os bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba integram a regional Pinheirinho. 

Este ramal tem início próximo à frente da empresa PepsiCo, segue a Rodovia BR-116 no sentido 

sul de Curitiba até a rua Ângelo Gabardo Parolin, bifurcando-se em duas direções: 

1. Em direção à Rua Ângelo Gabardo Parolin, segue as ruas Ângelo Gai, Ilíria Maria Zonta 

Bonato e Nicola Pelanda até encontrar a rede existente. 

2. Em direção a Rodovia BR-116 segue até a Rua Jorge Tortato, entra a direita e segue 

pela Estrada da Caximba até o limite do município. 
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 Ramal Sudeste - Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão; 

Com relação aos bairros do Ramal Sudeste, Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão, 

apresentam vias com eixo estruturante e com eixo de adensamento e áreas com predomínio 

residencial com baixa densidade e área com destinação específica. 

Quanto aos bairros de Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão, estes integram a 

Regional Boqueirão. 

Para o Ramal Sudeste, estão projetados dois ramais tronco: 

1. Tem início na união das ruas Gertrudes Cruz de Andrade e Marechal Otávio Saldanha 

Mazza, seguindo para o Bairro Sítio Cercado, acompanhando as ruas: Issac Reffeira da 

Cruz, Filósofo Humberto Rohden, Tijucas do Sul, Guaçuí, Eduardo Pinto da Rocha e 

Alexandre Glenski até encontrar a rede existente. 

2. Fazem parte dos bairros Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão, e tem início na Rua 

Francisco Derosso, acompanhando as ruas: Francisco Derosso, Wilson Dacheux 

Pereira e Avenida Marechal Floriano até encontrar a rede existente. 

Abaixo são ilustradas aspectos de ruas abrangidas pelo Ramal Sudeste.  

Figura 258: Aspecto da rua José Hauer. Figura 259: Vista da rua José Hauer. 

 

 Ramal Centro-Leste - Cajuru; 

Quanto ao bairro Cajuru do Ramal Centro-Leste, possui eixo de adensamento, área com 

predomínio residencial de baixa densidade e área com destinação específica e inserido na 

Regional Cajuru. 

Este ramal visa atender o Bairro Cajuru, e inicia na Rua Prefeito Maurício Fruet, acompanhando 

as ruas: Antônio Meirelles Sobrinho, Engenheiro Costa Barros, Engenheiro Benedito Mário da 

Silva, Osíris del Corso, Ladislau Mikosz, Lírio do Valle, Antônio Moreira Lopes e Luiz Lara 

Fernandes. 

Abaixo são apresentadas imagens de ruas no Ramal Centro - Leste - Cajuru. 
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Figura 260: Vista da rua Antônio Meirelles Sobrinho. Figura 261: Aspecto da rua Engenheiro Costa 
Barros. 

 

 Ramal Nordeste - Atuba, Santa Cândida, Cachoeira, e Barreirinha; 

Já os bairros Atuba, Santa Cândida, Cachoeira, e Barreirinha, do Ramal Nordeste, apresentam 

eixo estruturante e áreas com destinação específicas e com predominância residencial de baixa 

densidade e de média densidade. 

Os bairros Barreirinha, Santa Cândida, Cachoeira pertencem a Regional Boa Vista. 

O Ramal Nordeste inicia na Avenida Prefeito Erasto Gaertner em continuação a rede existente, 

passa pela Avenida Monteiro Tourinho e vira a direita na Rua Arnaldo Francisco Scremim, 

bifurcando-se em duas direções: 

1. Em direção ao Bairro Atuba, segue pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e a 

marginal da BR-116 até o limite do município; 

2. No sentido Bairro Santa Cândida segue pela Avenida Marechal Mascarenhas de Morais 

até a Avenida Paraná, dividindo-se: 

o Em direção ao Bairro Tingui, seguindo pela Avenida Paraná até encontrar a rede 

existente; 

o Em direção ao Bairro Santa Cândida, segue pela avenida Paraná até encontrar a Rua 

Theodoro Mariolka, por onde a rede continua até a Avenida Anita Garibaldi, bifurcando-

se na Rua Carmelina Cavassim nas direções: 

- No sentido do Bairro Cachoeira segue pela Avenida Anita Garibaldi até o limite do 

município; 

- No sentido do Bairro barreirinha segue pela Rua Carmelina Cavassin até o limite do 

bairro. 

Aspecto de ruas no Ramal Nordeste - Atuba, Santa Cândida, Cachoeira, e Barreirinha. 
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Figura 262: Vista do acesso ao Parque da 
Barreirinha, Av. Anita Garibaldi. 

 

Figura 263: Acesso ao cemitério Jardim da Paz, 
Av. Anita Garibaldi. 

Figura 264: Aspecto da Av. Marechal Mascarenhas 
de Moraes. 

Figura 265: Vista da Av. Monteiro Tourinho. 
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Figura 266: Perspectiva da rua Arnaldo Francisco 
Scremin. 

Figura 267: Imagem da rua Theodoro Makiolka. 

Figura 268 : Vista da Av. Paraná. 

Figura 269: Vista da Av. Paraná. 

Figura 270: Aspecto da BR 116, Rodovia Régis 
Bitencourt – Via considerada Eixo Estrutural 

Metropolitano. 

Figura 271: Outra perspectiva da Av. Paraná. 

 

 Ramal Centro-Norte - Centro Cívico, São Francisco, Bom Retiro, Pilarzinho, 

Abranches, Taboão e São João; 
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Nos bairros Centro Cívico, São Francisco, Bom Retiro, Pilarzinho, Abranches, Taboão e São 

João, do Ramal Centro-Norte, há existência de um eixo estruturante e área de ocupação mista, 

área com predominância residencial de baixa e média densidade. 

Os bairros Centro Cívico, São Francisco, Bom Retiro integram a Regional Matriz. Já os bairros 

Pilarzinho, Abranches, Taboão integram a Regional Boa Vista. E o bairro São João integra a 

Regional Santa Felicidade. 

O Ramal Centro-Norte começa na Rua Deputado Mario de Barros em continuação a rede 

existente, acompanhando as ruas: Mário de Barros, Praça Rio Iguaçu, Prefeito Rosaldo Gomes 

Mello Leitão, Ernani Santiago de Oliveira, Avenida Cândido de Abreu, Inácio Lustosa, Trajano 

Reis, Nilo Peçanha, Cláudio Manoel da Costa, Avenida Desembargador Hugo Simas, Rua 

Amauri Lange Silvério. 

Na Rua Amauri Lange Silvério, o ramal bifurca-se nas seguintes direções; 

1. No sentido Abranches segue pelas ruas desembargador José Carlos Ribas e Carmelina 

Cavassin até o limite do bairro (conexão com o ramal nordeste). Ocorre uma derivação 

da Rua professor João Atila Rocha, onde o ramal segue até a altura da Rua Wilson 

Gomes Ramos; 

2. No sentido Pilarzinho segue pela Rua Domingos Antônio Moro e Avenida Fredolin Wolf 

até o Parque Tingui, dividindo-se em: 

3. No sentido Santa Felicidade segue pela Avenida Fredolin Wolf e a Rua Saturnino 

Miranda até encontrar a rede existente, 

4. No sentido Vista Alegre segue pela Rua Melchiades Silveira do Valle, Rua Doutor Mbá 

de Ferrante, Rua Professor Dário Garcia e Rua José Casagrande até encontrar a rede 

existente. 

 

Abaixo são apresentadas figuras ilustrando os aspectos de ruas no Ramal Centro-Norte - Centro 

Cívico, São Francisco, Bom Retiro, Pilarzinho, Abranches, Taboão e São João. 
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Figura 272: Vista da rua Deputado Mario Barros. 

 

Figura 273: Aspecto da rua Prefeito Rosaldo Gomes 
Mello Leitão. 

 

Figura 274: Imagem da rua Ernani Santiago de Oliveira 
e ao fundo Praça Rio Iguaçu. 

 

Figura 275: Av. Cândido de Abreu, em destaque a 
esquerda, o prédio do Shopping Muller. 
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Figura 276: Rua Trajano Reis, destaque para o prédio 
do Serviço Funerário Municipal. 

 

Figura 277: Aspecto da rua Cláudio Manoel da Costa. 

 

Figura 278: Supermercado Condor localizado na rua 
Nilo Peçanha. 

 

Figura 279: Vista da rua Desembargador Hugo Simas. 

 

Figura 280: Vista da rua Amauri Lange Silvério. 

 

Figura 281: Aspecto da rua Desembargador José Carlos 
Ribeiro Ribas. 
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Figura 282: Vista da Igreja, na rua Carmelina Cavassin. 

 

Figura 283: Vista da rua João Atílio Rocha. 

 

 Ramal Noroeste – Lamenha Pequena e Butiatuvinha; 

 

Os bairros Lamenha Pequena e Butiatuvinha, do Ramal Noroeste estão em Área de Proteção 

Ambiental e inseridos na Regional Santa Felicidade. 

O Ramal Noroeste tem início na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, segue pelo contorno 

Norte (PR-418), passando pelos bairros Butiatuvinha e Lamenha Pequena, até o limite do 

município. Na Avenida Manoel Ribas, ocorre uma derivação, onde o ramal segue pela rua até 

encontrar a rede. 

Vista de ruas no Ramal Noroeste – Lamenha Pequena e Butiatuvinha. 
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Figura 284: Aspecto da Av. Juscelino Kubitscheck 
de Oliveira, PR 418 - Contorno Norte. 

Figura 285: Característica da Av. Manoel Ribas. 

Figura 286: Centro de Referência em Assistência 
Social-CRAS Butiatuvinha, localizado na Av. 

Manoel Ribas. 

Figura 287: Contorno Norte, em primeiro plano 
sistemas de proteção das drenagens naturais. 

 

 Ramal Oeste – Riviera, Augusta e São Miguel; 

 

Já Riviera, Augusta e São Miguel que são os bairros do Ramal Oeste, fazem parte da Área de 

Proteção Ambiental APA da Passauna, bairros integrantes da Regional CIC. 

Neste Ramal foram planejados dois ramais tronco: 

1. No Bairro Riviera, com início na Rua Sylvano Alves da Rocha Lourdes, seguindo pela 

estrada da Colônia Riviera; 

2. No limite dos bairros Augusta e São Miguel, acompanhando as ruas: Pedro Cruzetta, 

Ângelo Marqueto, Ludovico Kaminski, Ulisses Aurélio Visinoni, Maria Lucia Locher de 

Athayde, João Evangelista Filho, Jair Silveira, Nossa Senhora do Equilíbrio, Águas do 

Passaúna, dos Palmares, Velha do Barigui e Doutor Mário Jorge até encontrar a rede 

existente. 

O aspecto geral de ruas no Ramal Oeste – Riviera, Augusta e São Miguel. 
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Figura 288: Imagem da rua Sylvano Alves da 
Rocha. 

Figura 289: Aspecto da Estrada Colônia Riviera. 

Figura 290: Vista da rua Eduardo Sprada. Figura 291: Paroquia Nª Sr.ª de Lurdes , 
localizada na rua Eduardo Sprada. 

Figura 292: Capela Bom Jesus, localizada na rua 
Pedro Cruzeta. 

Figura 293: Característica da rua Pedro Cruzetta. 
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Figura 294: Aspecto da rua Ângelo Marquetto. 
Figura 295: Vista da rua Ludovico Kaminski. 

Figura 296: Fórum da Cidade Industrial, na rua 
Ludovico Kaminski. 

Figura 297: Aspecto da rua Ulisses Aurélio 

Visinoni. 
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Figura 298: Característica da rua Maria Lúcia 
Locher de Athayde. 

Figura 299: Vista da rua João Evangelista Filho. 

Figura 300: Armazém da Família, Unidade Caiuá, 
localizada na rua Maria Lúcia Locher de Athayde. 

Figura 301: Aspecto da rua Alfredo Constantino 
Moro. 

Figura 302: Vista da rua Nossa Senhora do 
Equilíbrio. 

Figura 303: Característica da rua Águas do 
Passaúna. 
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Figura 304: Vista da rua dos Palmenses. 

Figura 305: Aspecto da Estrada Velha do Barigui. 

Figura 306: Acesso a empresa Toshiba, na 
Estrada Velha do Barigui. 

Figura 307: Característica da rua Doutor Mário 
Jorge. 

Figura 308: Empresa Alpha instalada na rua 
Doutor Mário Jorge. 

Figura 309: Outra vista da rua Doutor Mário Jorge. 

 

 Ramal Santa Quitéria – Santa Quitéria e Seminário;  
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Quanto aos bairros Santa Quitéria e Seminário, do Ramal Santa Quitéria, compreendem eixo de 

adensamento, com Área de predominância residencial de baixa e média densidade. 

O bairro Santa Quitéria está inserido na Regional Portão e o bairro Seminário integra a Regional 

Santa Felicidade. 

O Ramal Santa Quitéria tem início na Avenida Sete de Setembro, seguindo por essa mesma via 

até a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, atravessando a Rua Professor Ulisses Vieira 

até o limite do Bairro Seminário. 

 

 Ramal João Bettega – Fazendinha e Portão 

 

Neste Ramal há área com predominância residencial de baixa densidade, área de ocupação 

mista, área de ocupação controlada, área de destinação específica e eixo de adensamento. 

O Ramal João Bettega, atravessa os bairros Fazendinha e Portão, tendo início no cruzamento 

com a rua General Potiguara e final na Avenida Argentina, no ponto de encontro com a rede 

existente. 

Características de ruas no Ramal João Bettega – Fazendinha e Portão 
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Figura 310: Aspecto da rua General Potiguara. Figura 311:  Vista da Av. República Argentina ao 
fundo a Igreja do Portão. 

Figura 312: Detalhe de atividades comercial e de 
serviço na Avenida República Argentina. 

Figura 313: Vista da rua João Bettega. 

 

Em Curitiba existem 20 postos de combustíveis com a possibilidade de abastecimento com GNV. 

A frota existente no município é composta pelos seguintes veículos: automóveis, caminhões, 

caminhonetes, camionetes, micro ônibus, motocicletas, motonetas, ônibus, tratores entre outros. 

Dados de 2015, do IBGE relativos aos veículos em Curitiba demonstravam a existência 

1.515.749 veículos sendo   destes 1.053.481 automóveis, enquanto em 2010 este total era de 

1.247.998 veículos, sendo 889.980 automóveis, ou seja um acréscimo de 267.751 veículos, no 

sistema viário do município, ou seja 17,66 %, sendo destes 163.501 automóveis, aumento de 

15,5%.  

 

Tabela 66: Evolução do número de veículos e automóveis em Curitiba 

Frota 2010 2015 % 
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Veículos 1.247.998 1.515.749 17,66 

Automóveis 889.980 1.053481 15,5 

Fonte: IBGE-2016. 

 

A rede de transporte coletivo da cidade iniciada nos anos 70 cresceu consideravelmente, 

contando hoje com mais de 1.920 veículos na sua frota e mais de 355 linhas. 

 

5.4.5.5 Educação 

 

Estrutura educacional do município é composta pelas escolas de públicas e privadas dos 

diversos níveis de ensino, desde o Pré Escolar até a Universidade, passando pelo Ensino 

Fundamental e Médio. 

Curitiba contava em 2008 com 163 centros municipais de educação infantil e 87 escolas 

municipais. O núcleo regional da CIC (Cidade Industrial de Curitiba) conta com o maior número 

de estabelecimentos de educação municipal, já que esta região apresenta a maior quantidade 

de crianças. Entre 2000 e 2009 o número de instituições de ensino superior em Curitiba foi 

dobrado. A cidade conta atualmente com 56 instituições de ensino as quais oferecem 

oportunidade de formação de mão de obra qualificada.  

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

escolares, indica a situação da educação entre a população em idade escolar e compõe o IDHM 

Educação. No município de Curitiba, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 

94,44%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os 

anos finais do ensino fundamental era de 89,06%. Com relação a proporção de jovens de 15 a 

17 anos com ensino fundamental completo era de 71,63%, enquanto a proporção de jovens de 

18 a 20 anos com ensino médio completo era de 57,79%.  

 

Tabela 67 : Fluxo Escolar por Faixa Etária - Curitiba - PR 

Data 1991 2000 2010 

% de 5 a 6 anos na escola 44,63% 72,01% 94,44% 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular seriado ou 

com fundamental completo 

65,04% 79,29% 89,06% 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 41,51% 68,67% 71,63% 

% de 18 a 20 anos com médio completo 29,65% 45,95% 57,79% 

Fonte: PNUD, 2010. 
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O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população 

em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que 

inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Em 

1991, a expectativa de anos de estudo era de 10,45 anos, no município. 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta, o 

percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Entre 2000 e 

2010, esse percentual passou de 63,51% para 73,96%. Em 2010, considerando-se a população 

municipal de 25 anos ou mais de idade, 2,56% eram analfabetos, 71,58% tinham o ensino 

fundamental completo, 55,95% possuíam o ensino médio completo e 25,95%, o superior 

completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 

11,27%. 

A seguir imagens de estabelecimentos de ensino registrados na ADA, na ruas de Ramais 

projetados pela Compagas. 
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Figura 314: Faculdade Educacional Araucária na 
Av. Monteiro Tourinho – Ramal Nordeste. 

Figura 315: Av. Manoel Ribas, com destaque para 
a direita a entrado do Colégio Estadual Prof. 

Francisco - Ramal Lamenha Pequena – 
Butiatuvinha. 

Figura 316: Centro de Educação Infantil Alvo do 
Saber, Av. Paraná – Ramal Nordeste. 

Figura 317: Escola Municpal Ayrton Senna da 
Silva na rua Antônio Moreira Lopes – Ramal 

Nordeste. 

Figura 318: A esquerda muro e ginásio de 
esportes do Colégio Estadual Santa Cândida, rua 

Theodoro Mariolka – Ramal Nordeste. 

Figura 319: Prédio da Escola Municipal Coronel 
Durval Brito, na rua Eng. Costa Barros, no Ramal 

Centro-Leste-Cajuru. 
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Figura 320: Vista do Colégio Estadual Deputado 
Olívio Belich, rua Engenheiro Costa Barros no 

Ramal Centro-Leste-Cajuru. 

Figura 321: Centro de Educação Infantil Recanto 
do Futuro, rua João Bettega - Ramal João 

Bettega. 

Figura 322: Escola Estadual Monsenhor Ivo 
Zanlorenzi, na rua Eduardo Sprada - Ramal 

Oeste. 

Figura 323: Vista do CAIC, localizado na Rua Maria 
Lúcia Locher de Athayde - Ramal Oeste. 

Fig ura 324: Escola Municipal Prof. Ulisses Falcão, 
na rua Eduardo Sprada – Ramal Oeste. 

Figura 325: Escola Madre Ursula Benincasa, na 
Rua Eduardo Sprada – Ramal Oeste. 
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Figura 326: Escola de Educação Infantil localizada 
na rua Carmelina Cavassin – Ramal Centro Norte. 

Figura 327: Colégio Estadual Gelvira Correa 
Pacheco, na rua Carmelina Cavassin – Ramal 

Centro Norte. 

Figura 328: Centro Municipal de Educação Infantil 
na rua Carmelina Cavassin – Ramal Centro Norte. 

Figura 329: Centro de Educação Marista, rua Raul 
Pompéia – Ramal João Bettega. 

 

5.4.5.6 Saúde Pública 

 

Segundo dados IBGE (2012), Curitiba contava em 2009 com 850 estabelecimentos de saúde. A 

maioria dos estabelecimentos públicos são instituições municipais. Em 2008, segundo dados do 

IPPUC, havia 137 unidades ligadas à saúde: 121 Unidades de Saúde, 1 hospital municipal, um 

laboratório municipal, 9 Centros Municipais de Urgências Médicas, e 5 residências terapêuticas.  

As figuras a seguir mostram estabelecimentos ligados a saúde, na Área Diretamente Afetada do 

futuro empreendimento. 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 393 de 549 

Figura 330: Centro Municipal de Emergências 
Médicas na rua Benedito Mário da Silva- Bairro 

Cajuru. 

Figura 331: Prédio do Centro de Controle de 
Zoonoses e Vetores, na rua Ludovico Kaminski – 

Ramal Oeste. 

Figura 332: Unidade de Saúde Vila Leonice na 
Av. Anita Garibaldi – Ramal Nordeste. 

Figura 333: Unidade Municipal de Saúde 
Pilarzinho, na rua Amauri Lange Silvério – Ramal 

Centro Norte. 

 

Dados relacionados com a esperança de vida ao nascer, mortalidade até um ano de idade, 

mortalidade até 5 anos de idade e a taxa de fecundidade total, apresentam-se como indicadores 

da saúde em um município.  

Entre 2000 e 2010, a taxa de envelhecimento passou de 5,56% para 7,54% em Curitiba, 

enquanto a taxa de envelhecimento no estado passou nesta década de 5,83% e para 7,36%, 

respectivamente, já que nesta década a expectativa de vida passou de 72,8 para 76,3 anos. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município 

passou de 21,2 por mil nascidos vivos, em 2000, para 11,9 por mil nascidos vivos, em 2010. Em 

1991, a taxa era de 30,2. Já na Unidade Federativa, a taxa era de 13,1, em 2010, de 20,3, em 

2000 e 38,7, em 1991. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. Com a taxa 

observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 

17,9 óbitos por mil em 2015. 
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Tabela 68: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Curitiba 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Curitiba  
 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 68,7 72,8 76,3 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 30,2 21,2 11,9 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 34,8 24,7 13,6 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,0 1,7 1,6 

Fonte: PNUD. 2010 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao 

nascer cresceu 3,6 anos na última década, passando de 72,8 anos, em 2000, para 76,3 anos, 

em 2010. Em 1991, era de 68,7 anos.  

 

5.4.6 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

 

5.4.6.1 Histórico e Aspectos Culturais de Curitiba 

 

De acordo com o IBGE, Curitiba é uma palavra de origem Guarani: Kur yt yba, que quer 

dizer “grande quantidade de pinheiros, pinheiral”, na linguagem dos índios, os primeiros 

habitantes do território, refeência a grande quantidade de Araucária angustifólia, o pinheiro-

do-Paraná. 

Em 1693 Curitiba foi elevada à categoria de Vila, como exigiam as Ordenações 

Portuguesas, estava fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais que, em 1721, 

passou a chamar-se Curitiba. 

A economia de Curitiba, em 1731, foi impulsionada com a abertura da Estrada de Viamão, 

ligando os estados do Rio Grande do Sul a São Paulo, utilizada pelo tropeirismo - transporte 

de tropas de gado e mula. 

Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, portugueses e 

espanhóis. Com a emancipação política do Paraná (1854) e o incentivo governamental à 

colonização na segunda metade do Século XIX, Curitiba foi transformada pela intensa 

imigração de europeus, asiáticos e africanos que contribuíram para formação da estrutura 

populacional, econômica, social e cultural da cidade. Assim como os paulistas, gaúchos, 

mineiros, nordestinos que ajudaram na construção da imagem de Curitiba. 
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De acordo com o IPPUC, Curitiba passou por uma sequência de desenvolvimentos que serão 

apresentados ao longo deste texto e que demonstram a maneira como o município foi se 

estruturando com as etapas de planejamento. 

O Código de Posturas, em 1895, define desde a limpeza da cidade, segurança e higiene 

até onde e como deveriam funcionar o comércio, as fábricas, as oficinas e as casas de 

jogos e divertimentos. 

No início do século XX, ouve a implantação de infraestrutura de saneamento com a 

canalização do rio Ivo, a retificação do rio Belém e a inauguração do Passeio Público, o 

primeiro parque de Curitiba. 

Também foram construídas largas avenidas visando direcionar o crescimento da cidade, 

como a Visconde de Guarapuava, Sete de Setembro, Silva Jardim, Iguaçu e Getúlio Vargas. 

A erva mate foi a principal atividade econômica da época.  

O Plano Diretor de Urbanização de Curitiba de 1943, estabeleceu diretrizes e normas para 

ordenar o crescimento da cidade, com ênfase no tráfego e no zoneamento das funções 

urbanas, que contemplava o crescimento radial para a cidade, estabelecendo princípios de 

circulação, interligando os diversos centros propostos. Por este motivo, o plano também era 

chamado de Plano das Avenidas. 

O IPPUC inicia o detalhamento dos projetos que provocarão, na década de 1970, quatro 

grandes transformações: física, econômica, cultural e social. 

O planejamento urbano adota o princípio de que a ocupação e o uso do solo podem ser 

induzidos, coibidos, disciplinados. Definido o zoneamento, os parâmetros devem ser 

monitorados de maneira a permitir a constante evolução da Cidade.  

Alteração da conformação radial de crescimento para um modelo linear de expansão e 

desenvolvimento urbano que, evitando custosas desapropriações, tomou forma com a 

construção de linhas contínuas ligando trechos isolados na malha viária, transformando-as 

em novas ligações viárias. O Sistema Trinário foi a solução encontrada para implantar os 

eixos estruturais que conduziriam o crescimento linear proposto. Composto por uma via 

exclusiva destinada ao transporte coletivo, duas vias de tráfego lento, que permitem o 

acesso ao comércio e às residências, e duas vias externas, em sentido contrário (centro-

bairro e bairro-centro) chamadas de vias de tráfego rápido, que permitem o tráfego de 

passagem.  

O projeto da Cidade Industrial de Curitiba inicia uma nova fase de atração de investimentos, 

prevendo a instalação de indústrias não poluentes. A grande preocupação era a de não criar 

um distrito segregado, mas integrar moradia, trabalho e lazer às atividades econômicas por 

meio de um sistema viário adequado. Para assegurar essa integração espacial, foram 

criados os Setores Especiais Conectores. 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs), criadas por lei, definem a preservação dos fundos 

de vale, com a futura implantação de parques lineares e praças. Curitiba, até então com 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 396 de 549 

apenas dois parques: o Passeio Público e o Parque da Barreirinha, no final da década de 

1970, transforma várias de suas áreas florestais nativas em parques: Parque Iguaçu e o 

Zoológico de Curitiba com 8 milhões m2, o Parque Barigui, com 1,5 milhão m2 e o Parque 

São Lourenço com 200 mil m2. 

A transformação cultural de Curitiba, que tem como base a criação de uma identidade 

curitibana, fundamentada em referenciais urbanos, é marcada pela revitalização de setores 

históricos tradicionais. Fazem parte deste processo, além do fechamento da Rua XV, a 

revitalização de edifícios históricos como o Teatro Paiol e o Centro de Criatividade do 

Parque São Lourenço.  

Foi por essa época que houve a implantação da primeira ciclovia de Curitiba, com 34 km. 

Na década de 80 é elaborado o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano - PMDU, 

diagnóstico socioeconômico e físico-territorial da cidade que traça diretrizes para o 

desenvolvimento da cidade. 

Com a criação das regionais, os equipamentos urbanos são planejados para atuar em rede 

social. São estabelecidos critérios de renda e acessibilidade para implantação das unidades 

de saúde, escolas, creches e postos de abastecimento. 

Os programas de urbanização de favelas e produção de lotes urbanizados, das casas e 

apartamentos, são intensificados. Inicia-se a ocupação do Bairro Novo, no sul da cidade. O 

desenvolvimento da área cultural acontece com a inauguração do Bosque João Paulo II, da 

Casa do Artesanato, marco no processo de valorização da produção artesanal local, do 

Museu Metropolitano (Centro Cultural do Portão), do Bosque Capão da Imbuia, sede do 

Museu de História Natural, do Solar do Barão e do espaço cultural Pedreira Paulo Leminski. 

É inaugurado o Zoológico de Curitiba no Parque Regional do Iguaçu. A abertura do Museu 

de Arte Sacra, no anexo lateral da Igreja da Ordem, marca a preocupação com a 

conservação da história da cidade. 

Entre os anos de 1990 e 2000 acontece a metropolização do sistema de transporte com a 

construção dos terminais de transporte Pinhais, Araucária, São José dos Pinhais, Colombo 

e Aeroporto Afonso Pena, na Região Metropolitana. Criação das linhas especiais de 

transporte como a Linha Turismo e a Pró-Parques, voltadas ao turismo e na região sul da 

cidade a Linha do Trabalhador ou Linha Circular Sul. 

Com a Lei do Solo Criado foram as Unidades de Interesse de Preservação Históricas (UIPs): 

Catedral, a sede da Sociedade Guiseppe Garibaldi e o prédio central da Universidade 

Federal do Paraná.  

A cidade consolida sua descentralização nas Ruas da Cidadania, localizadas junto aos 

principais terminais de transporte, com o objetivo de oferecer acesso fácil aos serviços 

públicos essenciais. São inauguradas as Ruas da Cidadania da Fazendinha, do Carmo, de 

Santa Felicidade e do Pinheirinho. 

É instituída a Lei do Solo Criado, incentivo construtivo que visa garantir a conservação de 

edificações de valor cultural. Consiste na autorização para construir em zonas pré-definidas 
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pela Prefeitura, acima dos limites previstos pela legislação. Com isso a Cidade pode induzir 

e/ou reprimir adensamentos. 

É desenvolvido o programa de habitação Vilas de Ofício, que integra a construção de casas, 

apartamentos, lotes e regularizações fundiárias com o objetivo de oferecer às populações 

a possibilidade de casa e trabalho em um mesmo local. 

Inicia-se a ocupação gradual ao sul do bairro Sítio Cercado. A iniciativa passa a ser 

conhecida como Bairro Novo, planejado para atender até 20 mil famílias em lotes 

urbanizados. 

É criado o Fundo Municipal de Habitação, tendo como uma de suas fontes de recursos do 

Solo Criado, também denominado Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

Em 2004, o Plano Diretor, adequado ao Estatuto da Cidade, indica as diretrizes gerais para 

que o Município busque o desenvolvimento sustentável. Essas diretrizes tratam do direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento e à qualidade ambiental, à mobilidade e transporte, 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. A lei do plano inclui, além do instrumento Solo 

Criado, já utilizado em Curitiba, as parcerias público-privadas, audiências públicas e 

proteção ao meio ambiente. Além dos debates com a comunidade, nas nove administrações 

regionais, para definição da infraestrutura necessária para seu desenvolvimento, são 

elaborados seis planos setoriais: Mobilidade e Acessibilidade; Habitação de Interesse 

Social; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social, Segurança e Defesa Social; 

Desenvolvimento Sustentável e Controle Ambiental. Também é elaborado o Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDI) para a Região Metropolitana que objetiva proteger os 

mananciais superficiais e subterrâneos destinados ao abastecimento, garantir a 

conservação e preservação dos biomas e orientar a expansão do espaço urbano da cidade 

metropolitana. 

A revisão do Plano Diretor, realizada em 2014, remete para uma cidade que estimula a 

moradia mais próxima do trabalho, do comércio, dos serviços e do lazer por meio da 

implantação de polos de desenvolvimento nos bairros, favorecendo os deslocamentos não 

motorizados e incentivando o estilo de vida saudável.  

Voltados especialmente para o público jovem, entram em funcionamento os Portais do 

Futuro, espaços que promovem a prática de atividades esportivas, culturais, 

profissionalizantes, educacionais e tecnológicas. 

A seguir a lista dos bens considerados Patrimônio Cultural em Curitiba, de acordo com os dados 

apresentados no site da Secretaria Estadual de Cultura. 

 

Tabela 69: Lista dos bens considerados Patrimônio Cultural de Curitiba. 
Lista dos Bens Considerados Patrimônio Cultural em Curitiba 

Acervo da Discoteca da E-Paraná 
 

Antigo Grupo Escolar Cruz Machado 
 

Antigo Grupo Escolar D.Pedro Ii 
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Antigo Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva 

 
Antigo Palácio Wolff 

 
Árvore Angico Branco 

 
Árvore Ceboleira 

 
Árvore Corticeira 

 
Árvore Paineira 

 
Árvore Tipuana 

 
Árvores 4 Tipuana 

 
Capão da Imbuia 

 
Casa Barão do Serro Azul 

 
Casa Emílio Romani 

 
Casa Kirchgassner 

 
Casa onde Morou Cristiano Osternack - Casa Das Mercês 

 
Casa Sita a Rua Comendador Araújo, 268 (Antiga Sede Da Univ. Fed. Do Paraná) 

 
Casarão dos Parolin 

 
Castelo do Batel 

 
Centro Cívico 

 
Coleção do Museu Cel. David Carneiro 

 
Coleção Etnográficas, Arqueológicas e Artísticas Do Museu Paranaense 

 
Colégio Estadual do Paraná 

 
Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa 

 
Conjunto das Obras de João Turin 

 
Conjunto de Edifícios da Reitoria - Edifício D.Pedro I e D. Pedro Ii da Ufpr. 

 
Conjunto Urbano da Rua Comendador Araujo 

 
Depósito de Locomotiva de Curitiba 

 
Edifício da Biblioteca Pública do Paraná 

 
Edifício do Ministério Público Sub-Sede da Avenida Marechal Floriano 

 
Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda 

 
Estação da Estrada de Ferro de Curitiba e Viaduto João Negrão 

 
Ginásio Paranaense 

 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas 
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Igreja Luterana 

 
Imóvel denominado 'Burro Brabo' 

 
Imóvel Situado no Largo Cel. Enéias, Nº 30 

 
Instituto de Educação do Paraná 

 
Instituto Neo Pitagórico 

 
Jockey Club do Paraná 

 
Manuscritos de Antonio Vieira dos Santos 

 
Museu de Arte Contemporânea 

 
Museu Escola Alfredo Andersen 

 
Obras de Poty Lazarotto - Painéis E Murais - Em Curitiba 

 
Painel em Azulejos - Arthur Nísio - Maternidade Nossa Senhora de Fátima 

 
Paisagem Urbana da Rua Xv De Novembro 

 
Palacete do Batel 

 
Palacete Leão Junior 

 
Palácio Garibaldi 

 
Palácio São Francisco 

 
Panteon do Cemitério De Sta. Felicidade 

 
Parque Estadual João Paulo Ii 

 
Passeio Público 

 
Portão do Passeio Público 

 
Praça Doutor João Cândido 

 
Praça Eufrásio Correia 

 
Prédio do Palácio Da Liberdade - Antigo Palácio Do Governo (Atual Museu da Imagem e do Som) 

 
Prefeitura Municipal (Atual Paço da Liberdade) 

 
Reservatório do Alto São Francisco 

 
Residência e Bosque na Av. Batel - Casa Gomm 

 
Residência João Luís Bettega 

 
Secretaria das Finanças do Estado do Paraná (Antiga Sede - Atual Casa Andrade Muricy) 

 
Sede da Câmara Municipal de Curitiba 

 
Sede do Centro Acadêmico Hugo Simas 

 
Sobrado Sito a Rua Barão do Rio Branco, 763 
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Sobrado Sito a Rua Barão do Rio Branco, 773 

 
Sobrado Sito a Rua Barão do Rio Branco, 805 

 
Sobrado Sito a Rua Barão do Rio Branco, 823 

 
Teatro 13 de Maio (Atual Teatro José Maria Santos) 

 
Teatro Guaíra 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Cultura-SEEC, 2016 

 

 

Nos mapas apresentados a seguir são ilustrados os Bens Culturais Tombados no entorno dos 

ramais do empreendimento. 
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5.4.6.2 Comunidades Quilombolas 

 

A visibilidade das comunidades negras começou a ganhar expressão a partir da Constituição 

Federal de 1988, que no artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias garantiu a propriedade 

dos moradores das áreas tradicionalmente ocupadas por estes grupos. Baseados nesta lei os 

quilombolas lutam pela titulação definitiva de suas terras. 

Os quilombolas podem ser caracterizados como descendentes dos negros africanos, que foram 

escravizados e procuram manter suas tradições culturais, econômicas de subsistência e 

religiosa. 

O conceito mais atual de quilombola consiste como sendo a de comunidades negras rurais, 

habitadas por descendentes de africanos escravizados, que mantém laços de parentesco e 

vivem em sua maioria, de culturas de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas 

secularmente pelo grupo. Os habitantes destas comunidades valorizam as tradições culturais 

dos antepassados, religiosas ou não as recriando no presente. Possuem uma história comum, 

com consciência de sua identidade. 

No Brasil, segundo o censo de 1988, os estados com menor população negra são Paraná (2,6%) 

e Santa Catarina (2%). O sul do país não recebeu como no nordeste levas tão grandes de 

escravos, sendo colonizado principalmente por imigrantes europeus, com economia muito 

diferente das grandes plantações monocultoras nordestinas. 

Apesar disto, nos últimos 17 anos foram encontrados mais de 100 redutos negros espalhados 

pelos três estados da região sul.  

No Paraná, dados da Fundação Cultural Palmares, demonstraram que foram obtidos até a 

portaria nº104/2016, publicada no DOU de 20//05/2016, 37 certificados para comunidades 

quilombolas, em municípios como Turvo, São Miguel do Iguaçu, Pinha, Guarapuava, Ponta 

Grossa, Lapa, Ivaí, Guaraqueçaba, Guaíra, Doutor Ulysses, Curiúva, Castro, Candói, Campo 

Largo, Bocaíuva do Sul, Adrianópolis. 

Na área de influência do empreendimento, inexistem processos relacionados a regularização de 

comunidades quilombolas, ou comunidades já regularizadas.   

 

5.4.6.3 Comunidades Indígenas 

 

A fim de identificar a existência de reserva ou área tradicionalmente ocupada por indígenas no 

município de Curitiba, foi realizada busca no site da FUNAI, onde verificou-se a inexistência deste 

tipo de ocupação, bem como de terra indígena, seja regularizada, encaminhada, em estudo, 

homologada ou decretada, para o referido município. 
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5.4.6.4 Sítios Arqueológicos 

 

Na consulta ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico, no Cadastro Nacional 

de Sítios Arqueológicos-CNSA a fim de identificar a existência de sítios arqueológicos em 

Curitiba, cadastrados no IPHAN identificou-se a existência de registros considerados sítio 

histórico, pré histórico e de contato, conforme apresentado nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 70: Registros de sítios históricos para Curitiba de acordo com o IPHAN. 

Sítio Histórico 
CNSA NOME 

PR 01071 Arroio da Prensa 1 
PR 01072 Arroio da Prensa 2 
PR 01074 Rio do Moinho 
PR 01075 Córrego Passo do Melo 
PR 01077 Duas Lagoas - 1 
PR 01078 Duas Lagoas - 2 
PR 01082 Mata do Santana 
PR 01085 Cemitério de Índios de Curitiba 

 

Tabela 71: Registros de sítios pré históricos para Curitiba de acordo com o IPHAN. 

Sítio pré histórico 

CNSA NOME 
PR 00728 Olaria Pellanda 1 
PR 00729 Olaria Pellanda 2 
PR 00730 Sanja 
PR 01073 Arroio da Prensa - 3 
PR 1076 Floresta das Imbuias 
PR 1079 Canal do Iguaçu - 1 

PR 01080 Canal do Iguaçu - 2 
PR01083 Arroio da Prensa - 4 
PR 01084 Córrego Aterradinho 

 

Tabela 72: Registros de contatos para Curitiba de acordo com o IPHAN. 

De contato 
CNSA NOME 

PR 00102 Bairro Alto 
PR 00759 Olaria Pellanda - 3 

 

5.4.7 DINÂMICA PRODUTIVA 

 

5.4.7.1   PIB Municipal e Setores da Economia 

 

O PIB é uma ferramenta importante na verificação do comportamento da economia e suas 

tendências, possibilitam avaliar em grandeza monetária a capacidade de geração de riqueza em 
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uma determinada unidade territorial. Os dados do IBGE(2013), do PIB municipal com as 

especificações das contribuições por setor da economia, serão mostradas na figura a seguir. 

 

Tabela 73: Valores do  PIB municipal de Curitiba em 2013. 

Agropecuária Industria Serviços Impostos PIB 

percapita 

PIB Total 

10.374 15.232.406 42.164.530 15.385.961 42.934,38 79.383.343 

Fonte: IBGE 

 

Através destes valores é possível observar a pequena contribuição do setor agropecuário, ao 

PIB municipal e o destaque para as contribuições dos serviços. 

Com relação ao setor primário, os dados do IBGE de 2015, mostram que a contribuição oriunda 

da agropecuária, tem o aporte de produtos da lavoura permanente como o pêssego cultivado em 

1 ha, da lavoura temporária de feijão(28 ha), mandioca(5 ha) e milho(75 ha) e da pecuária com 

bovinos(1.104 cabeças), caprinos( 38 cabeças), ovinos(980 cabeças), suínos(31 cabeças) e 

equinos(230 cabeças) e produção de lã(1.445 kg), leite(410 mil litros), mel (820 kg), e o 

extrativismo vegetal do pinhão( 1 ton.) e da madeira em tora, oriunda do pinheiro nativo. 

Segundo dados do IPPUC (2010), a disposição dos estabelecimentos econômicos em Curitiba 

mostra concentração na região central e seus arredores, principalmente em relação aos setores 

de comércio e serviço. Os bairros que concentram o maior número de estabelecimentos 

comerciais são os seguintes: Centro, Boqueirão, Cidade Industrial, Sítio Cercado e Portão 

(representando 29,08% do total). Já os serviços estão concentrados nos bairros: Centro, 

Boqueirão, Rebouças, Portão, Cidade Industrial e Água Verde, responsáveis por 33% da 

totalidade. Aproximadamente 30% dos estabelecimentos industriais estão localizados nos 

bairros Cidade Industrial, Boqueirão, Centro, Sítio Cercado e Xaxim 

O setor terciário foi o maior gerador de empregos em Curitiba da última década. Por ser a capital 

do Estado, a administração pública direta tem grande participação, representando 34% dos 

empregos do setor de serviços e 21% do total de empregos no município. 

No setor industrial é a indústria da transformação que gera mais empregos, enquanto no setor 

comercial é a construção civil a maior provedora de empregos. No setor terciário, o comércio 

teve uma participação de 18,24% no número de empregos em Curitiba em 2010, sendo que o 

ramo varejista, com 132.132 empregos representou 85,4% do total gerado pelo comércio. A 

construção civil teve um crescimento de 127% no período de 2005 a 2010, gerando 4,79% dos 

empregos em 2010. Dentre os serviços que mais geraram vagas no período de 2005 a 2010, 

destacam-se os serviços de administradoras de imóveis, valores imobiliários, serviços técnicos 

profissionais e auxiliar da atividade econômica com crescimento de 51,12% no período e que 

originou 113.974 ocupações em 2010. Os serviços relacionados a alojamento, alimentação, 

reparo, manutenção, radiodifusão e televisão originaram 88.220 empregos no último ano em 
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questão. A área de serviço que obteve o maior crescimento em número de empregos no período, 

foi o das Instituições de Ensino originando 22.147 ocupações em 2005 e 38.209 em 2010. 

O Parque Industrial da região metropolitana de Curitiba atraiu grandes empresas como 

ExxonMobil, Pepsico, Sadia, Mondelez, Johnson Controls e HSBC, bem como grandes 

empresas locais, como por exemplo o Boticário, Positivo Informática e GVT. 

Os principais shopping centers de Curitiba são o Shopping Mueller (o primeiro de Curitiba), Omar 

Shopping, Palladium Shopping Center, Pátio Batel, Park Shopping Barigui, Polloshop 

Champagnat, Shopping Água Verde, Shopping Cidade, Shopping Crystal Plaza, Shopping 

Curitiba, Shopping Estação, Shopping Itália, Shopping Jardim das Américas, Shopping Novo 

Batel, Shopping Popular, e Shopping Total.  

A intensidade do comércio movimentado de Curitiba é fruto da extensão de uma rede de vias de 

comunicação e do desenvolvimento da indústria. Os principais produtos de importação de 

Curitiba são os eletrodomésticos, os gêneros alimentícios, os hortifrutigranjeiros, 

a madeira bruta, os produtos têxteis e artigos manufaturados em geral. Em 2012 os mais 

importantes produtos da pauta de exportação de Curitiba foram tratores (14,65%), caminhões de 

carga (10,41%), bombas para líquidos (8,39%), peças para motores (6,76%) e eletricidade 

(5,89%). 

Também destacam-se as microempresas, já que Curitiba figura no primeiro posto entre as 

cidades do Paraná e do Sul do Brasil. A região do Centro da cidade também concentra uma 

parcela bastante expressiva do comércio e dos serviços, destacando-se pelo comércio popular, 

sendo que há cabeleireiros, comércio varejista de vestuário e acessórios; lojas de variedades e 

comércio popular (ambulantes); artesãos e fornecimento de alimentos para consumo domiciliar 

O município oferece uma boa estrutura de apoio ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, 

gastronomia variada, comércio forte e prestação de serviços.  

Estatísticas do cadastro central de empresas, apresentados pelo IBGE-2014, quanto a evolução 

a partir de 2010 e 2014, com relação ao número de empresas atuantes, número de pessoal 

ocupado e do salário médio mensal em Curitiba, os dados serão apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 74: Evolução das estatísticas do cadastro central de empresas 

Ano N° de empresas 

atuantes(un) 

N° de pessoal 

ocupado 

Salário Médio Mensal 

2010 97.994 825.932 3,9 

2014 103.192 919.740 4.1 

Fonte IBGE 2014. 

 

Os dados do número de agências bancárias no município de Curitiba em 2015 revelaram para o 

município 385 instituições financeiras. Em 2010 eram 352 unidades e em 2013, esse número 

aumentou para 391 agências. 
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5.4.8 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DA ADA COM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO 

 

É comum na implantação de projetos de maior porte, a existência de expectativas positivas e ou 

negativas, por parte das pessoas que tem seu cotidiano de alguma maneira afetados. Na maioria 

das vezes a expectativa positiva está relacionada ao aumento na oferta de empregos, melhoria 

da infraestrutura, enquanto as negativas dizem respeito a possíveis impactos ambientais, 

mudanças do modo de vida local, transtornos do cotidiano, entre outras. 

 

Com o objetivo de levantar a opinião da população e detectar a percepção, com relação ao 

empreendimento de implantação dos ramais para ampliação do fornecimento de gás natural para 

residências, comércios e industrias, foi realizada pesquisa de opinião com aplicação de 

questionários, com questões objetivas e discursivas. 

A pesquisa de opinião contou com uma amostragem de 37 entrevistados e com ela procurou-se 

representar a expectativa da população, com relação as obras. Entre os entrevistados foram 

amostrados públicos alvos variados, como os moradores locais, proprietários e funcionários de 

estabelecimentos comerciais e de serviços. Inicialmente o entrevistado foi abordado com 

informações relacionadas com a proposta de ampliação da rede de gás natural e solicitados a 

responder as 5 questões estruturadas do questionário. 

Assim foram buscadas opiniões em residências, estabelecimentos comerciais e de serviços 

como escolas, postos de combustíveis, lojas e comércios variados. 

O modelo de questionário será apresentado a seguir. 
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Estudo de Impacto Ambiental 

Ampliação da rede de Distribuição de Gás Natural no Município de Curitiba. 

 

PESQUISA DE OPINIÂO PÚBLICA 

Nome: 

Endereço: 

Data: 

1-Tem conhecimento do projeto da COMPAGAS em realizar obras para a Ampliação da Rede 

de Gás Natural em Curitiba, com o objetivo de levar gás natural para o uso residencial, comercial 

e industrial? 

(  ) sim (   ) não 

Como ficou sabendo? 

 

2- Considera esta obra importante para a comunidade e o município? 

(   ) sim       (   ) não 

Por que? 

 

3-Esta obra poderá trazer algum problema ambiental? 

(   ) sim       (   ) não 

Qual problema? 

 

4- Considera que a obra possa causar algum transtorno ao cotidiano dos moradores locais?  

(   ) sim    (   ) não 

Qual transtorno? 

 

5- Para evitar problemas tem alguma sugestão a apresentar?    

(   ) sim     (   ) não 

Alguma sugestão? 
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E o resultado sistematizando das 5(cinco) questões respondidas pelos entrevistados, poderá ser 

acompanhado a seguir. 

Quando perguntados se tinham conhecimento do projeto da COMPAGAS em realizar obras para 

Ampliação da Rede de Gás Natural em Curitiba, com o objetivo de levar gás natural para o uso 

residencial, comercial e industrial, 3 entrevistados informaram que sim, e 34 disseram que não, 

conforme pode ser observado na figura a seguir: 

 

Tabela 75: Tabela resumo das respostas acerca a pesquisa de opinião pública realizada para o projeto da 
Ampliação da Rede de Distribuição de gás natural de Curitiba. 

PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO MUNICIPIO DE CURITIBA – COMPAGAS 

Conhecimento sobre a existência do projeto 

Sim Não 

3 34 

Consideram esta obra importante para a comunidade 

Sim Não sabem 

35 2 

Obra poderá trazer algum problema ambiental  

Sim Não Não sabem 

8 23 6 

A obra possa causar algum transtorno ao cotidiano 

Sim Não Não sabem 

22 13 2 

 

 

 

 

Figura 334: Apresentação do resultado da questão referente ao conhecimento do projeto. 

Questão 1

#REF! #REF! #REF! #REF!
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Quando questionados sobre como ficaram sabendo, as respostas foram: 

 Através de conversas com funcionários; 

 Vizinhos e; 

  Pela rádio ou leitura. 

Ao serem questionados ser a obra importante para a comunidade e o município, 2 entrevistados 

não sabiam responder, por não conhecerem o projeto e 35 disseram sim, é importante essa obra. 

O resultado foi representado no gráfico a seguir: 

 

 
Figura 335: Apresentação do resultado da questão da importância da Obra.  

 

Ao justificarem por que consideram importante as manifestações foram:  

 Pela facilidade e possibilidade de redução dos custos quando comparado ao valor do 

botijão; 

 Por facilitar a vida das pessoas; 

 Por ser mais seguro; 

 Por ser uma melhor forma de trazer gás; 

 Por trazer menos risco para as residências; 

 Por ser mais uma opção de energia; 

 Pois levar gás é algo importante; 

 É importante desde que seguro; 

 Por ser uma maneira de diversificar as opções de fornecimento de energia; 

 Pois fica melhor o gás sendo tubulado; 

 Pra colocar fim ao problema da falta de gás; 

 Por beneficiar a população; 

 Por ser uma fonte de gás natural e; 
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 Pois melhora o acesso e com essa ampliação executando a obra de uma vez só não 

precisa fazer novas intervenções; 

 Pela urgência em atender a comunidade; 

 Para distribuir gás para as residências; 

 Melhora no preço; 

 Redução nos custos e melhor qualidade; 

 Melhora de custo; 

 Modernização, praticidade; 

 Praticidade e segurança; 

 Praticidade. 

Quando perguntados se a obra poderia trazer algum problema ambiental, 8 (oito) pessoas 

manifestaram que sim, para o caso de ter vazamento e de não ser realizada de maneira correta, 

perigo de explosão, outros 6 (seis) não sabiam responder por desconhecimento, 23 (vinte e três) 

disseram que não, desde que bem instalado, conforme pode ser verificado na figura a seguir: 

 

Figura 336: Apresentação do resultado da obra trazer problema ambiental.  

Com relação a pergunta se considera que a obra possa causar problemas ao cotidiano dos 

moradores, 22 (vinte e dois) manifestações foram de sim, 13 (treze) de não e 2 (dois) não sabem 

responder.  
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Figura 337: Resultado ao questionamento da obra causar transtornos ao cotidiano. 

 

Os que disseram sim, justificaram os transtornos, da seguinte maneira: 

 Somente se houver vazamento; 

 Pode ter perigo de explosão; 

 Durante as obras; 

 Vai ter movimento de máquinas e pessoas trabalhando; 

 Vai atrapalhar o fluxo dos fiéis a igreja, ao cemitério e a outros serviços da Igreja; 

 Obras em geral; 

 Estacionamento e transtornos pra o comércio; 

 Transtorno da obra; 

 Dependendo do tempo de implantação; 

 Tempo da obra; 

 Estacionamento. 

 Por fim, quando questionados sobre a existência de sugestão a apresentar, as manifestações 

relacionaram-se com: 

 Instalação bem feita; 

 Ser rápido e eficiente; 

 Implantar as medidas de segurança necessárias; 

 Não realizar as obras ou agilizar os trabalhos; 

 Instalar o ramal em outro lugar; 

 Agilidade na conclusão da obra; 

 Ser eficiente; 

 Fazer a obra no período noturno; 

 Implantar a obra em horário comercial; 
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 Planejar a obra para ter início, meio e fim; 

 Comunicar o cronograma das obras; 

 Realizar as obras nos finais de semana; 

 Agilidade na implantação. 

A tabela a seguir apresenta o nome, endereço, ramal e data das entrevistas. 

  

Tabela 76: Síntese de dados dos entrevistados na pesquisa de opinião. 

 Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural 

 Pesquisa de opinião 

NOME ENDEREÇO RA
MAL 

DATA 

Rodriane 
Castalane 

Comércio de produtos químicos,  Henrique Mehl 32-
Uberaba 

Sud
este 

09/11/
2016 

Cristiane Silva Colégio Estadual Máximo Atílio Asinelli,  Júlio Wischiral 
650-Uberaba 

Cent
ro-

leste 

09/11/
2016 

Silvane 
Krupczak 

Comércio de Material de Construção,  Prof.ª Maria da 
Gloria Saldanha Loyola 56-Uberaba 

Cent
ro-

Lest
e 

09/11/
2016 

Virgílio 
Fernandes 
Medeiros 

R. Lírio do Vale 578-Cajuru Cent
ro-

Lest
e 

09/11/
2016 

Jeferson 
Antônio Costa 

Academia BodySoutl,  Antônio Meireles Sobrinho 25-
Cajuru  

Cent
ro 

Lest
e 

09/11/
2016 

Maria de Fatima 
de Souza 

Posto Rede Sol- Jose Hauer 536-Uberaba Sud
este 

09/11/
2016 

Luís Antônio 
Dias 

Centro de Educação Infantil Pichon,  Mal. Mascarenhas 
de Moraes 2217-Atuba 

Nord
este 

10/11/
2016 

Roque Valesco Theodoro Makiolka 417-Santa Candida Nord
este 

10/11/
2016 

Cândido Wosch Theodoro Makiolka 2076-Santa Cândida Nord
este 

10/11/
2016 

Rose Sandir Posto de Combustíveis Sambavi,  Anita Garibaldi 6625-
Ahu 

Nord
este 

10/11/
2016 

Ariane Braun Colégio Estadual Gelvira Pacheco, Carmelina  Cavassin 
385 esq. Ten.Cel Muniz de Aragão-Barreirinha 

Cent
ro-

Nort
e 

10/11/
2016 

Eliana Vilaubia Espaço de Costura,  Paraná 2288-Bacacheri Nord
este 

10/11/
2016  

James Freitas Loja Trelika,  Monteiro Tourinho 541-Bacacheri/Tingui Nord
este 

10/11/
2016  

Sandra do 
Rocio Simione 

Veneto Gelato,  José Merhy 1040 esq. João Avro-Boa 
Vista 

Nord
este 

10/11/
2016 

Sandra Ventura Posto de Combustível,  Anita Garibaldi 2601 esq. Nilo 
Brandão-Ahu 

Nord
este 

10/11/
2016 

Adonir Pironeta Salão Londrina,  Sr.ª Aparecida 726-Seminário Oest
e 

11/11/
2016 
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Vagner Vieira 
Boleti 

Mariana Locações Vestidos, Av. N Sr.ª Aparecida 1826-
Seminário 

Oest
e 

11/11/
2016 

Gino Marcel 
Cogo 

Posto de Combustível Tex Marte, Eduardo Sprada-464  
Oest

e 

11/11/
2016 

Roseli Pires Paroquia N. Sr.ª de Lurdes,  Eduardo Sprada-Campo 
Comprido 

Oest
e 

11/11/
2016 

Lucileide 
Squardo 

Restaurante Sabor e Arte, Manoel Ribas-8040-
Butiatuvinha 

Noro
este 

11/11/
2016 

Tercilio Pessati Estrada Riviera 2000-Riviera Oest
e 

11/11/
2016 

Marcia Furtado 
Gomes 

Comércio Carecas Lanches, Ângelo Marquedo 1609 Oest
e 

11/11/
2016  

Elizangela Mara Armazém da Família, Maria Lucia Locher de Alayde 
7956-São Miguel 

Oest
e 

11/11/
2016  

Douglas 
Nascimento 

Silva 

Confeitaria Monte Azul, Frederico Lambertucci-
Fazendinha 

Oest
e 

11/11/
2016 

Romualdo 
Padilha 

Padilha Para-raios, Carlos Dietzsch-Portão João 
Bett
ega 

11/11/
2016 

Rodolfo Bellia Papelaria e Presentes, João Betega 49  João 
Bett
ega 

11/11/
2016 

Maycon Kuhnen Café Dulim, João Bettega 127 João 
Bett
ega 

11/11/
2016 

Nei Karinoski Pedro Cruzeta, 1 Oest
e 

21/12/
2016 

Marcos da Silva 
Franco 

Francisco de Rosso, 4921-Alto Boqueirão Sud
este 

21/12/
2016 

Anderson 
Fogaça 

Francisco de Rosso, 4056-Xaxim Sud
este 

21/12/
2016 

Fabio Antunes Francisco de Rosso, 2263-Xaxim Sud
este 

21/12/
2016 

Alícia da Rocha 
Moraes 

Dr. Francisco Soares, 711-Novo Mundo Sud
este 

21/12/
2016 

Odair Ferreira Maestro Francisco Antonelo,1904-Vila Fanny Sud
este 

21/12/
2016 

Ozir Orlando 
Surugi 

Fredolin Wolf,473-Pilarzinho Cent
ro-

Nort
e 

21/12/
2016 

João Carlos 
Ferreira Borges 

Desembargador José Carlos Ribeiro, 990-Pilarzinho Cent
ro-

Nort
e 

21/12/
2016 

Nilson Mehl Anita Garibaldi,5164-Barreirinha Nord
este 

21/12/
2016 

Diego de Farias Alberto Foloni,1315-Ahu Nord
este 

21/12/
2016 
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Figura 338: Entrada de acesso ao Colégio 
Estadual Máximo Atílio Asinelli, rua Júlio 
Wischral 650. 

 

Figura 339: Q.3, Comercio de Material de 
Construção, rua Prof.ª Maria da Glória Saldanha 
Loyola nº 56. 

 

Figura 340: Q.4, Rua Lírio do Vale, 578 – 
Entrevistada Virgínia Fernandes Medeiros. 

 

Figura 341: Q. 5, Academia Boby Soul, rua 
Antônio Meirelles Sobrinho nº 25. 

 

Figura 342: Q.7, Centro de Educação Infantil 
Pichon, rua Marechal Mascarenhas de 

Moraes 2217. 

Figura 343: Q 8, rua Teodoro Mariolka 417. Sr. 
Roque Veloso. 
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Figura 344: Q.9, rua Teodoro MakiolKa, 2074 
Santa Cândida, Sr. Cândido Wosch. 

Figura 345: Q.11, Colégio Estadual Gelvira 
Corrêa Pacheco, rua Carmelina Cavassin 385, 

esq. Muniz Aragão. 

Figura 346: Q.12, Espaço de Costura, av. 
Paraná 2288. 

 

Figura 347: Q.13, av. Monteiro Tourinho 541. 

 

Figura 348: Q 14, Vêneto Gelatto, rua José 
Merhy 1040, esquina João Avro. 

Figura 349: Q. 15, Posto Combustível Ahu, av. 
Anita Garibaldi 2601 esquina rua Prof. Nilo 

Brandão. 
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Figura 350: Q 16, av. Nossa Senhora 
Aparecida 726, Salão Londrina. 

 

Figura 351: Q 17, av. Nossa Senhora Aparecida 
n° 1826, Mariana Locações. 

 

Figura 352: Q. 18, rua Eduardo Sprada n° 
464, Posto de Combustível Tex Marte. 

 

Figura 353: Q. 19, Paroquia Nª Senhora de 
Lurdes, rua Eduardo Sprada. 

 

Figura 354: Q. 20, Manuel Ribas 8040 
Butiatuvinha – Restaurante. 

 

Figura 355: Q.21, Estrada Riviera nº 2000, 
entrevista na residência de Tercílio Pessati. 
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Figura 356: Q.23, Armazém da Família rua 
Maria Lúcia Locher de Atayde, 7954, 

entrevista com funcionária Elizangela Mara. 

 

Figura 357: Q. 24, Confeitaria Monte Azul, av. 
Frederico Lambertucci, entrevista Douglas 

Nascimento. 

 

Figura 358: Q.25, rua Carlos Dietzsch, Loja 
Padilha Pararaios. 

 

Figura 359: Q.26, Papelaria e Presentes, rua 
João Bettega 49, entrevista Rodolfo Bellia. 
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Figura 360: Q.27, Café Dulim, rua João 
Bettega 127, entrevista Maycon Kuhnen. 

 

Figura 361: Q.28, Madruga Distribuidor de 
Bebidas, rua Francisco Derosso, 4921, entrevista 

Marcos da Silva Franco 

Figura 362: Q.29, Panificadora Dona Diva, 
rua Francisco Derosso 4056, entrevista 

Anderson Fogaça. 

 

Figura 363: Q.30, Lancheria rua Francisco 
Derosso, 2263, entrevista Fabio Antunes. 

Figura 364: Q.31, rua Francisco Soarez 711, 
entrevista Alicia da Rocha Moraes. 

Figura 365: Q.32, rua Maestro Francisco 
Antonelo 1904, entrevista com Odair Ferreira. 
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Figura 366: Q.33, Akita Rações, rua Fredolin 
Wolf 473, entrevista com Ozir Orlando Surugi. 

Figura 367: Q.34, Comércio de Carnes,rua 
Desembargador José Carlos Ribeiro, 990, 

entrevista com Joâo Carlos Ferreira Borges. 

Figura 368: Q.35, Conveniência do Posto de 
Combustível, av. Anita Garibaldi 5164, 
entrevista Nilson Mehl. 

Figura 369: Q.36, Auto Som, rua Alberto Folon 
1315 Ahu, entrevista Diego de Farias. 

 

5.4.9 SINTESE SOCIOECONÔMICA 

 

O município de Curitiba conta com uma população em crescimento, e buscando promover e 

possibilitar aos seus moradores um desenvolvimento urbano sustentável e com bem estar de 

seus habitantes, o planejamento estratégico tem sido um fator primordial. 

A estruturação das vias urbanas em eixos estruturantes, vias de ligação metropolitana, vias 

principais e as vias coletoras, com comércio e serviços de atendimento local, propiciam um 

melhor deslocamento de pedestres e veículos, atendendo as necessidades da população e do 

sistema de transporte coletivo, individual e de bens, dentro de uma estrutura urbana linearizada. 

Neste contexto, a expanção da rede de gas, através dos ramais de atendimento,  consiste em 

atividade importante e oportuna para o município, na medida que possibilita o acesso a uma 

fonte alternativa de energia  e com variedade de usos, quer seja de abrangência residencial, de 

serviços, comercial e industrial, suprindo de energia as mais variadas demandas. Como por 
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exemplo, para residências, condomínios, prédios, cafés, panificadoras, hotéis, hospitais, escolas 

de natação, clubes, lavanderias, academias, shoppings, industrias. 

A implantação de infraestruturas para melhorar os serviços no meio urbano é algo desejado por 

todos, porém existem aspectos relacionados aos transtornos que devem ser considerados. 

Os principais aspectos socioeconômicos afetados pelo empreendimento, estão relacionados 

com os transtornos temporários referentes a implantação da obra. Entre eles é relevante 

mencionar, os problemas causados ao trânsito local em função da abertura de valas, ou aos 

depósitos de materiais, principalmente onde o afluxo de população é mais intenso, como nas 

avenidas, proximidades de escolas, unidades de saúde, igrejas, ou seja, os locais onde pela 

característica de prestação de serviços, por si só já provocam o incremento no fluxo de pessoas 

e veículos. 

Para tanto o uso de placas de sinalização, devidademnte dispostas, contendo comunicação 

visual alertando sobre os aspectos de segurança, por exemplo, servirão para minimizar esse 

transtornos temporários. A manutenção dos locais de trabalho devidamente limpos e 

organizados, deverão ser uma rotina para facilitar tanto o andamento das obras, como permitir a 

população uma convivência mais adequada com o ambiente de instalação da obra. 

Estas e outras  medidas devem ser tomadas para que ele efetivamente seja a implantação da 

obra converta-se em vetor de melhorias, nas condições de vida dos moradores e usuários deste 

produto. 

Assim temporáriamento acontecerão transtornos e impactos em determinados momentos em 

ruas onde existem estabelecimentos e serviços como os de educação, saúde, produção de 

alimentos, comercio, coleta de lixo,  agencia bancária, hotéis, transporte (carga e descarga), etc. 

Minimizando os impactos negativos, os benefícios que serão permanentes virão ao encontro da 

perspectiva manifestada por alguns entrevistados como benefícos da implantação: facilidade e 

possibilidade de redução dos custos quando comparado ao valor do botijão, por facilitar a vida 

das pessoas, por ser mais seguro, por ser uma melhor forma de trazer gás, por trazer menos 

risco para as residências, por ser mais uma opção de energia, por ser uma maneira de diversificar 

as opções de fornecimento de energia, pois fica melhor o gás sendo tubulado, para colocar fim 

ao problema da falta de gás, por ser uma fonte de gás natural, melhora o acesso e com essa 

ampliação executando a obra de uma vez só não precisa fazer novas intervenções, pela urgência 

em atender a comunidade, pela melhora no preço, redução nos custos e melhor qualidade, 

modernização e praticidade. 
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6 ESTUDO DE ANALISE DE RISCOS AMBIENTAIS 

 

6.1 APRESENTAÇÃO  

 

Mesmo com a evolução tecnológica, com as crescentes medidas de segurança e saúde do 

trabalho e com as práticas de gerenciamento de riscos, acidentes de grandes proporções ainda 

ocorrem em empreendimentos envolvendo gasodutos, causando prejuízos diversos e podendo 

gerar fatalidades. 

Os riscos inerentes ao funcionamento de redes de distribuição de gás natural de alta pressão 

estão associados a interferências externas, movimentação de solos, fenômenos de corrosão, 

falhas de projeto e/ou mecânicas, entre outras causas e fatores de risco, podendo gerar 

acidentes através da liberação de gás natural à atmosfera por meio de eventos associados ao 

vazamento do gás seguido de ignição, com consequente desencadeamento de fluxo de radiação 

térmica no entorno. 

Segundo Cardella (1999), o risco é uma variável aleatória associada a eventos, sistemas, 

instalações, processos e atividades, sendo que sua avaliação envolve o diagnóstico da 

frequência de um determinado evento de perigo e de suas consequências, levando em conta a 

severidade das mesmas. Risco tolerável é aquele que foi reduzido a um nível tolerável pela 

organização com relação as suas obrigações legais e sua própria política de saúde e segurança 

(FARIA, 2011). Ainda segundo Faria (2011), o desfecho de uma avaliação de risco deve ser o 

inventário de ações, com prioridades, para elaborar, manter ou melhorar os controles, sendo 

necessário um planejamento de ações para a implementação de mudanças necessárias como 

consequência de uma avaliação de riscos. 

Diante desse contexto, o presente Estudo de Análise Preliminar de Riscos (APR) tem como 

objetivo a identificação, análise e avaliação dos eventuais riscos impostos a pessoas, instalações 

e meio ambiente decorrentes da ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural para o 

município de Curitiba no estado do Paraná, de propriedade da Companhia Paranaense de Gás 

– COMPAGAS. 

Foram utilizados os critérios de tolerabilidade de risco definidos pela CETESB e por entidades 

internacionalmente reconhecidas. 

 

6.2 DEFINIÇÕES 

 

Acidente 

Evento específico não planejado e indesejável, ou uma sequência de eventos que geram 

consequências indesejáveis. 
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Análise de Riscos 

Estudo quantitativo de riscos em instalações diversas, baseado em técnicas de identificação de 

perigos, estimativa de frequências e consequências, análise de vulnerabilidade e na estimativa 

de risco. 

 

Análise Histórica 

Método baseado em informações e dados estatísticos relacionados a eventos acidentais em 

empreendimentos e instalações semelhantes, com o levantamento de valores probabilísticos e 

das principais causas relacionadas. 

 

Avaliação de risco 

Processo pelo qual os resultados da estimativa de risco são utilizados para a tomada de decisão, 

por meio de critérios comparativos de risco, visando à definição da estratégia de gerenciamento 

do risco. 

 

Avaliação de vulnerabilidade 

Estudo realizado por intermédio de modelos matemáticos para a previsão dos impactos danosos 

às pessoas, às instalações e ao meio ambiente, baseado em limites de tolerância para os efeitos 

de sobrepressão advindos de explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos 

tóxicos advindos de exposição a substâncias químicas. 

 

Bola de fogo 

Fenômeno que se verifica quando o volume de vapor inflamável, inicialmente comprimido num 

recipiente, escapa repentinamente para a atmosfera e, devido à despressurização, forma um 

volume esférico de gás, cuja superfície externa queima, enquanto a massa inteira eleva-se por 

efeito da redução da densidade provocada pelo superaquecimento. 

 

Cenário acidental 

Subdivisão de uma hipótese acidental diferenciada pelas tipologias acidentais e condições 

meteorológicas, em particular direções do vento. 

 

 

Contorno de isorrisco 

Representação do risco individual de um empreendimento sobre uma foto aérea, determinada 

pela intersecção de pontos com os mesmos valores de risco. Também conhecido como contorno 

de risco. 

 

Curva F x N 
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Curva referente ao “Risco Social” e representação gráfica da relação entre a frequência 

acumulada de acidentes pelo número de fatalidades. 

 

Curva Isorrisco 

Curva referente ao “Risco Individual” determinada pela união de todos os pontos com os mesmos 

valores de risco de uma mesma instalação. 

 

Duto 

Conjunto de tubos ligados entre si, incluindo os componentes, destinado ao transporte ou 

transferência de fluidos, entre as fronteiras de unidades operacionais geograficamente distintas. 

 

Emergência 

Situação em um processo, sistema ou atividade que tenha fugido aos controles estabelecidos e 

que possa resultar ou já tenha resultado em danos a pessoas, ao meio ambiente, a equipamentos 

ou ao patrimônio próprio ou de terceiros. 

 

Empreendimento 

Conjunto organizado de recursos humanos, materiais e financeiros, com vista a exercer uma 

atividade que produz e oferece bens e/ou serviços, com o objetivo de atender a alguma 

necessidade humana.  

 

Estimativa de efeitos físicos 

Estimativa do comportamento da liberação de matéria e/ou energia no meio ambiente por meio 

da aplicação de modelos matemáticos. 

 

Estimativa de risco 

Combinação das frequências e do número de vítimas dos cenários acidentais de interesse para 

fornecer uma medida de risco individual ou de risco social. 

 

Explosão 

Processo onde ocorre uma rápida e violenta liberação de energia, associado a uma expansão 

de gases acarretando o aumento da pressão acima da pressão atmosférica. 

 

Explosão de nuvem de vapor 

Explosão de uma nuvem de vapor inflamável ao ar livre. 

 

Frequência 

Número de ocorrências de um evento por unidade de tempo. 
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Gerenciamento de risco 

Processo de controle de risco compreendendo a formulação e a implantação de medidas e 

procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar o 

risco, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança considerados 

toleráveis ao longo de sua vida útil. 

 

Hipótese acidental 

Suposição de condições que podem resultar em perda de contenção de matéria e/ou energia. 

 

Incêndio 

Tipo de reação química na qual os vapores de uma substância inflamável se combinam com o 

oxigênio do ar atmosférico e uma fonte de ignição, causando liberação de calor. 

 

Incêndio de nuvem 

Incêndio de uma nuvem de vapor onde a massa envolvida e o seu grau de confinamento não 

são suficientes para atingir o estado de explosão. 

 

Incêndio de poça 

Fenômeno que ocorre quando há a combustão da camada evaporada de líquido inflamável junto 

à base do fogo. 

 

Incidente 

Evento não desejado que poderia resultar em danos à pessoa, ao meio ambiente, à propriedade 

ou em perdas no processo. 

 

Instalação 

Conjunto de equipamentos e sistemas que permite o processamento, armazenamento e 

transporte de insumos, matérias-primas ou produtos. 

 

Jato de fogo 

Combustão de materiais emitidos com grande força através de um orifício. 

 

Modelo matemático 

Conjunto de equações que representa uma situação em estudo, tal como estimativas 

quantitativas para taxa de vazamento, dispersão atmosférica, radiação térmica, sobrepressão ou 

concentração de nuvens de vapor ou mesmo estimativa do risco. 

 

Perigo 

Uma ou mais condições físicas ou químicas com potencial para causar danos às pessoas, à 
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propriedade e ao meio ambiente. 

 

Plano de Ação de Emergência (PAE) 

Documento que define as responsabilidades, diretrizes e informações, visando a adoção de 

procedimentos técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar respostas rápidas e 

eficientes em situações emergenciais. 

 

Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) 

Composta pelo conjunto de válvulas e tubulações destinadas à distribuição de gás natural 

compreendido da Estação de Recebimento até a Estação do cliente, inclusive. 

 

Risco 

Medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre frequência de ocorrência de 

um ou mais cenários acidentais e a magnitude dos efeitos físicos associados a esses cenários. 

 

Risco individual 

Risco para uma pessoa presente na vizinhança de um perigo, em período de tempo definido. O 

risco individual tem caráter cumulativo e geográfico, razão pela qual sua expressão decorre da 

soma do risco individual de cada cenário acidental contribuinte nos pontos x,y localizados no 

entorno do empreendimento. Pode ser expresso por meio de contornos de risco (ou de isorrisco). 

 

Risco social 

Risco para um agrupamento de pessoas presente na vizinhança de um perigo, em período de 

tempo definido. Sua expressão se dá por meio da chamada curva F-N, onde F representa a 

frequência acumulada de ocorrência dos cenários com número de fatalidades N ou mais. 

 

Tipo de superfície 

Informação utilizada nos modelos de formação de poça e incêndio de poça. Contempla os 

parâmetros: densidade, capacidade térmica, condutividade térmica, difusividade térmica e 

permeabilidade. 

 

 

Tipologia acidental 

Denominação genérica para incêndio de poça, incêndio de nuvem, jato de fogo, bola de fogo, 

explosão confinada, explosão de nuvem de vapor e dispersão de nuvem tóxica. 

 

Valor de referência 

Concentração tóxica versus tempo, radiação térmica versus tempo ou sobrepressão associados 

a valor de probabilidade de fatalidade. 
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6.3 ETAPAS DO TRABALHO 

 

Abaixo, são descritas resumidamente as etapas do trabalho: 

- caracterização do sistema operacional e da região de interesse; 

- Análise histórica de incidentes em sistemas semelhantes ao empreendimento em estudo; 

- Identificação dos perigos e definição das hipóteses e cenários acidentais que eventualmente 

possam vir a ocorrer nas instalações; 

- Estimativa e avaliação das consequências dos acidentes e seus respectivos efeitos físicos 

decorrentes de eventos anormais que possam resultar em vazamentos, incêndios ou explosões; 

- Determinação das áreas vulneráveis decorrentes dos diferentes impactos originados pelos 

efeitos físicos de cada um dos cenários de acidentes; 

- Estimativa dos riscos impostos às pessoas situadas no entorno do traçado da rede de 

distribuição de gás natural; 

- Avaliação dos riscos, recomendações, medidas preventivas e mitigadoras; 

- Diretrizes para o Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de Emergência. 

 

6.4 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA OPERACIONAL 

 

6.4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento em estudo refere-se à ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural – 

COMPAGAS, que será localizada no município de Curitiba englobando cerca de 261 km de 

ramais distribuídos em todas as regiões do município. 

 

6.4.2 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

 

6.4.2.1 O Gás Natural 

 

O produto a ser transportado pela ampliação da Rede de Distribuição é o gás natural, proveniente 

da Bolívia. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos saturados e substâncias inorgânicas 

que é encontrada em reservatórios naturais subterrâneos em fase gasosa ou em solução no 

petróleo, e que, à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso 

(LIMA, 2004).  
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Como afirma o Instituto Francês de Petróleo (CEDIGAZ, 2006), de uma forma, ampla, qualquer 

substância orgânica gasosa presente em camadas inferiores da crosta terrestre é considerada 

como gás natural. Entretanto, na prática, apenas quando esta substância contém uma proporção 

significativa de metano (CH4) é que a mesma é considerada como gás natural no seu sentido 

mais amplo. 

 

6.4.2.1.1 Composição do Gás Natural Comercial 

 

Segundo dados em percentagem volumétrica, fornecidos pela COMPAGAS (COMPAGAS, 

2008), a composição do gás natural fornecido pela distribuidora paranaense está representada 

pela Tabela 77: 

 

Tabela 77: Composição do gás natural distribuído pela COMPAGAS. Fonte: COMPAGAS, 2008. 

Componentes Fórmula Porcentagem Volumétrica 

Metano CH4 91,80 

Etano C2H5 5,58 

Propano C3H8 0,97 

Iso-Butano i-C4H10 0,03 

N-Butano n-C4H10 0,02 

Pentano C5H12 0,1 

Dióxido de Carbono CO2 0,08 

Nitrogênio N2 1,42 

 

A predominância de gás metano (CH4) na composição do gás natural é comum a todas as 

reservas desse gás (GASNET, 2017). A composição comercial do gás natural é variada e 

depende da composição do gás natural bruto, do mercado atendido, do uso final e do produto 

gás que se deseja. Apesar desta variabilidade da composição, são parâmetros fundamentais que 

determinam a especificação comercial do gás natural o seu teor de enxofre total, o teor de gás 

sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, o ponto de orvalho da água, o ponto 

de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico (GASNET, 2017). 

As normas para a especificação do gás natural a ser comercializado no Brasil, de origem interna 

e externa, igualmente aplicáveis às fases de produção, de transporte e de distribuição desse 

produto, estão determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP no regulamento técnico 

n°2/2008, aprovado pela ANP n°16 de 17 de junho de 2008, conforme mencionado no item 3.2.5 

do presente estudo de impacto ambiental. 

O gás natural para comercialização deverá atender às especificações apresentadas na tabela a 

seguir: 
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Tabela 78: Tabela de especificação para o Gás Natural. Fonte: (ANP Resolução nº 16 – 17/06/2008) 

 
Características 

 
Unidade 

Limite  
(Sul, Sudeste e Centro 

Oeste) 
Poder Calorífico Superior KJ/m3 35.000 a 43.000 

Índice de Wobbe KJ/m3 46.500 a 53.500 

Número de Metano (Mín.)  65 

Metano (Mín.) %vol. 85,0 

Etano (Máx.) %vol. 12,0 

Propano (Máx) %vol. 6,0 

Butano e mais pesados (Máx.) %vol. 3,0 

Oxigênio (máx.) %vol. 0,5 

Inertes (N2 + CO2) (Máx.) %vol. 6,0 

CO2 (Máx.) %vol. 3,0 

Enxofre total (Máx.) mg/m3 70 

Gás sulfídrico (H2S) (Máx.) mg/m3 10 

Ponto de orvalho da água a 1atm (Máx.) ºC -45 

Ponto de orvalho de hidrocarbonetos a 4,5 Mpa ºC 0 

Mercúrio (Máx.) µg/m3 Anotar 

 

Além de obedecer aos índices da Tabela 78, o produto deve estar sempre livre de poeira, água 

condensada, odores objetáveis, gomas, elementos formadores de goma, glicóis, hidrocarbonetos 

condensáveis, compostos aromáticos, metanol ou outros elementos sólidos ou líquidos que 

possam interferir com a operação dos sistemas de transporte e distribuição e à utilização pelos 

consumidores (GASNET, 2017). A determinação das características do produto far-se-á 

mediante o emprego de normas da American Society for Testing and Materials (ASTM) e da 

International Organization for Standardization (ISO) (GASNET, 2017), que são citadas na 

Resolução ANP n° 16. 

 

6.4.2.1.2 Características do Gás Natural Comercial 

 

Para adquirir as características comerciais desejadas, o gás natural bruto passa por tratamento 

em uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), que faz a retirada de impurezas e 

a separação dos hidrocarbonetos pesados (MCKETTA, 1990). 

Pela predominância do metano (CH4) na composição do gás natural, todas as análises físicas e 

termodinâmicas podem ser realizadas como se o metano (CH4) fosse o único gás presente na 

mistura, sem comprometimento dos resultados, como é visto na prática (GASNET, 2017). 

A Figura 1 apresenta as constantes físicas dos hidrocarbonetos com os principais valores de 

interesse, facilitando a identificação das características do gás natural. 
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Figura 370: Constantes físicas dos hidrocarbonetos. Fonte: GAS ENGINEERS HANDBOOK 

 

 

6.4.2.1.3 Propriedades Físicas e Toxicológicas do Gás Natural 

 

São características importantes do gás natural: 

 

- Densidade: o gás natural é o único gás cuja densidade relativa é inferior a 1,0, sendo portanto 

mais leve que o ar. Este fato tem importância decisiva para a segurança: dissipa-se rapidamente 

pela atmosfera em caso de vazamento. Em ambientes internos, a existência de orifícios 

superiores de ventilação garante a dissipação do gás natural, pois o mesmo não acumula-se em 

regiões inferiores. 

- Ponto de vaporização: é o ponto em que ocorre a mudança de fase do estado líquido para 

estado gasoso à uma determinada temperatura e pressão. O ponto de vaporização do gás 

natural à pressão atmosférica (1 atm) ocorre à temperatura de -162ºC. Dessa forma, observa-se 

que nas condições de operação da RDGN o gás natural encontra-se somente na fase gasosa. 

- limites de inflamabilidade: podem ser definidos como as percentagens mínima e máxima de 

gás combustível em composição com o ar, a partir das quais a mistura não irá inflamar-se e 

permanecer em combustão. 
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Limite Inferior de Inflamabilidade (LII): representa a menor proporção de gás em mistura com o 

ar que irá entrar em combustão sem a aplicação contínua de calor de uma fonte externa. Em 

proporções menores ao LII a combustão cessa quando interrompida a aplicação de calor. 

Limite Superior de Inflamabilidade (LSI): representa a máxima proporção de gás em mistura com 

o ar, que é capaz de provocar a combustão do produto, a partir de uma fonte de ignição. 

Concentrações de gás superior ao LSI não são combustíveis. 

Para o gás natural os limites de inflamabilidade inferior e superior são, respectivamente, 5% e 

15% do volume. 

- Combustão por aquecimento: para que se inflame por aquecimento, é preciso que o gás 

natural seja submetido à temperaturas superiores a 500ºC, muito superiores à do álcool, que se 

inflama a 200ºC, e à da gasolina, à 300ºC. 

- Odor: além de ser incolor, o gás natural apresenta pouco ou nenhum odor, queimando com 

uma chama quase imperceptível. A fim de facilitar a detecção de vazamentos, A Agência 

Nacional do Petróleo estabelece que o gás natural movimentado nas redes de distribuição deve 

ser odorizado, conforme descrito no item 3.8.1 do presente estudo de impacto ambiental. 

- Propriedades toxicológicas: os riscos toxicológicos ao ser humano só existem quando ocorre 

exposição em doses muito elevadas. Mas, pode provocar irritação das vias aéreas superiores, 

tosse, irritação dos olhos e leve irritação da pele. O gás natural não é corrosivo e não apresenta 

potencial para causar danos ao solo e à vida aquática. 

É apresentado no Anexo 2 a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico _FISPQ do 

Gás Natural. 

 

6.5 ANÁLISE HISTÓRICA DE INCIDENTES EM SISTEMAS SELHANTES 

 

A análise histórica de acidentes tem por objetivo estudar e analisar acidentes com o fim de 

identificar situações de risco (causas e consequências) que podem ocorrer no empreendimento 

em estudo. 

Efetua-se uma análise do histórico específico de acidentes ocorridos com as substâncias 

químicas perigosas classificadas em processos e equipamentos similares aos que se encontram 

na instalação analisada. 

O Brasil, mesmo sendo um país de dimensões continentais, não possui ainda um banco de dados 

conciso de acidentes e vazamentos em gasodutos tanto para transporte, como para a distribuição 

de gás natural. Isso é justificável por conta da relativa baixa idade e da extensão relicitada da 

rede de gasodutos no país. Entre os bancos de dados internacionais amplamente utilizados 

destacam-se:  

-  Bando de dados de incidentes no European Gas Incident Data Group (EGIG); 

- Banco de dados do Departamento de Transporte dos Estados Unidos – Department of 

Transportation United States (DOT-USA);  
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-  Banco de dados MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service) do Reino Unido;  

-  Banco de dados UKOPA (United Kingdom On-shore Pipeline Operators Association). 

 

6.5.1 DEFINIÇÕES 

 

A análise estatística visa à interpretação das informações relevantes contidas no banco de dados 

utilizado a fim de verificar sua aplicabilidade ao presente trabalho. O banco de dados tomado 

como referência nesta Análise Preliminar de Riscos - APR apresenta indicadores relacionados à 

incidentes com redes de gás natural que resultaram em vazamentos ou perda de contenção da 

rede.  

O indicador “frequência de falha” é calculado através da divisão do número de incidentes 

ocorridos em uma rede pela duração de sua exposição. Há dois tipos de frequência de falha, a 

primária e a secundária, as quais se referem aos conceitos de exposição total e parcial, 

respectivamente. Alguns conceitos relativos à exposição são apresentados abaixo:  

- A variável exposição é obtida pelo somatório dos produtos da extensão da tubulação/gasoduto 

e duração de sua exposição (comissionamento) de seus segmentos, sendo expressa em 

quilômetros – anos (km.anos);  

- A exposição total do sistema é calculada com base na definição acima, para o sistema 

completo;  

- A exposição parcial do sistema é calculada com base em parâmetros de design, classe de 

diâmetro, classes de cobertura, profundidade e outros. 

 

6.5.2 EGIG DATA BASE 

 

Foi utilizado como referência para este trabalho o Banco de Dados e Informações EGIG Data 

Base, fonte europeia especializada em gasodutos, com dados envolvendo incidentes em redes 

de distribuição de Gás Natural que datam de 1970, abrangendo a maioria dos sistemas europeus 

existentes. 

Não são computados neste banco de dados informações relativas a incidentes em 

estabelecimentos industriais/comerciais ou relativos a componentes específicos, tais como 

válvulas, compressores e outros . Os dados apresentados são categorizados com base nos 

valores das seguintes variáveis/parâmetros: diâmetro, pressão, ano de construção, tipo de 

revestimento, cobertura, grau de material e espessura de parede.  

As informações apresentadas pelo EGIG Database compreendem: 

- Características gerais do gasoduto, tais como diâmetro, pressão, tipo de revestimento, entre 

outras variáveis;  

- Tamanho e características do vazamento;  
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- Causa do incidente: interferência externa, processos de corrosão, falhas de construção e 

defeitos materiais, movimentos do solo, entre outras;  

- Ocorrência ou não de ignição;  

- Tipologia das consequências;  

- Informações relativas à forma como o incidente foi detectado. 

 

6.5.2.1 Frequências de Falha Primária 

 

A frequência de falha primária é o resultado do número de incidentes dentro de um período, 

dividido pela correspondente exposição total do sistema. O EGIG Database apresenta estes 

dados compilados para o período compreendido entre 1970 e 2013, com índices para diferentes 

subperíodos, conforme descrito na Tabela 79. 

 

Tabela 79: Índices de frequências de falha primária. Fonte: EGIG, 2015. 

 

Período 

 

Intervalo 

 
Número de 
acidentes 

 
Exposição total 

do sistema 

Frequência de 
falha primária 

por 1000 km.ano 
1970 - 2013 44 anos 1309 3.98.106 0,329 

1974 – 2013 40 anos 1179 3.84.106 0,307 

1984 – 2013 30 anos 805 3.24.106 0,249 

1994 – 2013 20 anos 426 2.40.106 0,177 

2004 – 2013 10 anos 209 1.33.106 0,157 

2009 – 2013 5 anos 110 0.70.106 0,158 

 

De acordo com os dados levantados do EGIG, a frequência de falha primária sobre o período 

inteiro de coleta (1970-2013) foi de 0,000329 incidentes por km.ano. A frequência de falha 

primária sobre os últimos cinco anos (2009 – 2013) foi de 0,000158 incidentes por km.ano. Essa 

redução na frequência de falha se dá devido ao melhoramento de tecnologias implantadas no 

sistema de transporte por gasoduto, tais como soldagem, inspeção, monitoramento da condição 

utilizando sistemas online e melhoramentos nos procedimentos para a prevenção e detecção 

dos danos (EGIG, 2015). 

Nas tabelas a seguir estão representadas as principais falhas primárias que ocorreram no 

período de cinco anos (2009 – 2013) e dez anos (2004 – 2013), onde observa-se que a causa 

mais frequente para estes tipos de acidentes são as interferências externas. 

 

Tabela 80: Distribuição percentual de incidentes associada às causas principais para falhas primárias (2009 
– 2013). Fonte: EGIG, 2015. 

Causa Distribuição (%) 

Interferência externa 28 
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Defeitos de construção/falhas materiais 16 

Corrosão 26 

Movimentos de solo 16 

Falhas humanas 6 

Outras causas 8 

 

Tabela 81: Distribuição percentual de incidentes associada às causas principais para falhas primárias 
(2004 – 2013). Fonte: EGIG, 2015. 

Causa Distribuição (%) 

Interferência externa 35 

Defeitos de construção/falhas materiais 16 

Corrosão 24 

Movimentos de solo 13 

Falhas humanas 4 

Outras causas 8 

 

6.5.2.2 Frequências de Falha Secundária 

 

As frequências de falha secundária são calculadas através da divisão do número de acidentes 

pelo valor da exposição parcial do sistema, que consiste na exposição relacionada à classe do 

diâmetro, à cobertura de profundidade, ao ano de construção e a outros parâmetros de projeto. 

Para as seis principais causas, apresentadas nas Tabelas 4 e 5 do item anterior, a maneira mais 

adequada de calcular as frequências de falha secundária é relacionando-as com os parâmetros 

de projeto, conforme é apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 82: Relação das causas principais das falhas secundárias com os parâmetros do projeto. 

Causa Parâmetros de projeto 

Interferência externa Diâmetro do gasoduto, profundidade de 
cobertura, espessura da parede 

 
Defeitos de construção/falhas materiais Ano da construção 

 
Corrosão Ano de construção, tipo de revestimento e 

espessura da parede 

  

Movimentos do solo Diâmetro do gasoduto 

  
Falhas humanas Diâmetro do gasoduto 

  
Outras causas Diversos  
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6.6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

 

Segundo Cardella (1999), o risco é uma variável aleatória associada a eventos, sistemas, 

instalações, processos e atividades, sendo que sua avaliação envolve o diagnóstico da 

frequência de um determinado evento de perigo e de suas consequências, levando em conta a 

severidade das mesmas. Risco tolerável é aquele que foi reduzido a um nível tolerável pela 

organização com relação as suas obrigações legais e sua própria política de saúde e segurança 

(FARIA, 2011).  

Ainda segundo Faria (2011), o desfecho de uma avaliação de risco deve ser o inventário de 

ações, com prioridades, para elaborar, manter ou melhorar os controles, sendo necessário um 

planejamento de ações para a implementação de mudanças necessárias como consequência de 

uma avaliação de riscos. 

Dessa forma, entende-se que o uso da avaliação de risco serve como ferramenta para tomadas 

de decisões mais racionais e efetivas onde exista possibilidade de danos. De maneira geral, o 

risco pode ser entendido como a combinação de dois conceitos: probabilidade e consequência. 

Assim, se decide sobre o quanto algo é arriscado respondendo a duas questões: 

 

- qual a probabilidade do evento acontecer? (probabilidade) 

- Quão ruim seria se o evento acontecesse? (consequência) 

 

6.6.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS INDESEJÁVEIS 

 

6.6.1.1 Identificação dos perigos 

 

A identificação dos perigos consiste na aplicação de técnicas qualitativas empregadas visando 

apontar os possíveis eventos indesejáveis que possam levar a concretização de um perigo e 

facilitar a definição das hipóteses acidentais que poderão acarretar consequências significativas 

à fase de operação da RDGN - COMPAGAS a ser ampliada no município de Curitiba.  

Existem várias técnicas disponíveis para a realização desta etapa e a sua escolha vai depender 

do empreendimento a ser analisado e do detalhamento necessário. 

Neste trabalho a metodologia utilizada foi a Análise Preliminar de Riscos – APR. 

 

6.6.1.2 Identificação dos Eventos Iniciadores 

 

Os eventos iniciadores são as condições capazes de dar origem aos acidentes. Eles são 

identificados a partir do levantamento dos modos de falha em redes de distribuição de gás natura, 

semelhantes ao empreendimento em estudo. Conforme o item 4 – Análise Histórica de Incidentes 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 436 de 549 

em Sistemas Semelhantes, os principais modos de falha para gasoduto dessa espécie são: 

interferência externa, defeitos de construção/falhas materiais, corrosão, movimentos de solo, 

falhas humanas e outras causas. 

 

A partir deste levantamento inicial e de sua distribuição percentual probabilística, na Tabela 83 

são descritos os detalhes causais associados à ocorrências destes modos de falha, os quais 

foram definidos a partir de rigorosos critérios de avaliação e enquadramento de incidentes pelo 

EGIG Database. 

 

Tabela 83: Detalhamento dos modos de falhas principais. Fonte: EGIG, 2013. 

Principais modos de falha Distribuição percentual Detalhes causais 

Interferência externa 48,4 

Escavação, construção de 

vias públicas, uso de 

máquinas pesadas, abertura 

de valas, entre outros 

Defeitos de 

construção/falhas materiais 
16,7 

Uso de materiais 

inadequados, falhas de 

montagem, desgaste de 

componentes, entre outros 

Corrosão 16,1 
Falhas de proteção da 

tubulação 

 

 

Movimentos de solo 

 

 

7,4 

Deslizamento de taludes e 

encostas, instabilidade do 

solo, alteração das 

condições de drenagem 

subterrânea, entre outros 

   

Falhas humanas 4,8 
Erros de projeto ou erros na 

execução do mesmo 

   

Outras causas 6,6 
Vandalismo, invasões, 

queimadas, entre outros. 

 

Apesar da variedade de eventos iniciadores possíveis, o vazamento com liberação de gás natural 

será sempre o principal evento iniciador. Assim, apresenta-se, através da Figura 2, a estrutura 

da árvore de eventos, que inicia com a liberação de gás natural e prossegue com a ignição ou 

não do gás natural, até o momento em que se tenha o controle do vazamento. 
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A Figura 2 representa uma série de perigos que estão associados aos diversos modos de falha 

apresentados para as RDGN, os quais podem gerar problemas e prejuízos às populações e 

propriedades de entorno das instalações. Dessa forma, os perigos ocasionados estão 

relacionados com o tipo de modo de falha (vazamento ou ruptura), pressão de operação, 

natureza da descarga (vertical, inclinada, obstruída ou por jato livre) e o momento de ignição 

(ignição imediata ou retardada). 

Em caso de vazamento de gás natural, a possibilidade de formação de nuvens persistentes e 

inflamáveis ao nível do solo é remota, pois devido às propriedades do gás natural, ele se dissipa 

rapidamente pela atmosfera, onde a probabilidade de ocorrer um evento do tipo fogo flash é 

baixíssima. 

Neste trabalho, será tratado como perigo principal e com maior atenção a geração de irradiação 

térmica de um jato contínuo, que poderá ser precedido de um rápido fogo flash. 
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Figura 371: Árvore de eventos: liberação de gás natural e os possíveis cenários acidentais relacionados 
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A partir de uma ignição imediata, é possível verificar a formação de cenários distintos em que 

uma nuvem de gás misturada com o oxigênio entra em ignição iniciada pela camada mais externa 

da nuvem, permanecendo com uma concentração de gás no interior. Quando a nuvem começa 

a tomar um formato mais esférico, devido a flutuação do ar quente, há a formação de uma bola 

de fogo (fireball). Nos casos em que essa bola é dispersa rapidamente, formando um jato de gás 

em chama, forma-se o cenário conhecido como jato de fogo (jet fire). Na ocorrência de bola de 

fogo, devem ser superestimados os efeitos térmicos dos jatos de fogo que permanecem após a 

dissipação da mesma. 

No caso de a iginição ser retardada ou rapidamente retardada; e considerando que ainda não se 

tenha controle do vazamento de gás natural (vazamento descontrolado); ocorrerá apenas uma 

jato de fogo. 

A partir da análise de todas essas hipóteses, que envolve o gasoduto e os perigos associados à 

possibilidade de incidentes em relação ao mesmo e os estudos anteriores da Compagas, 

considera-se como principal cenário o grande vazamento ou colapso da rede de gás natural, com 

vazamento seguido de ignição imediata com formação de bola de fogo ou jato de fogo. 

 

 

6.6.1.3 Tipologia das Consequências Acidentais 

 

6.6.1.3.1 Fogo/Incêndio 

 

Grande quantidade de energia emitida na forma de calor de radiação que é produto da 

combustão de materiais inflamáveis. 

 

6.6.1.3.2 Explosão 

 

Liberação maciça de energia que causa uma onda de sobrepressão. As explosões podem ser 

do tipo físico ou químico. As explosões por tipo químico podem ser detonações ou deflagrações 

Explosões físicas ocorrem por pressão interna em um recipiente acima de sua pressão de 

ruptura. 

A sobrepressão gerada como efeito da explosão pode gerar danos sobre pessoas ou ativos. 

Os valores da Tabela 87 podem ser utilizados como indicativos dos níveis de danos que podem 

ser encontrados. 
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6.6.1.3.3 Explosão de Nuvem de vapor (UVCE – UNCONFINED VAPOUR CLOUD 

EXPLOSION) 

 

Evento que pode ocorrer como consequência da ignição de uma massa de gás ou líquido volátil 

inflamável, produzindo efeitos de sobrepressão devido à maior indução de ar para o centro da 

massa de gás ou líquido volátil inflamável em função da turbulência causada pela expansão dos 

gases ao encontrar obstáculos físicos, o que provoca aceleração da frente de chama na mistura. 

 

6.6.1.3.4 Jato de fogo 

 

Quando da ocorrência de um vazamento de gás ou de um líquido pressurizado através de um 

orifício, haverá a formação de um jato. Se esse entrar em contato com uma fonte de ignição 

próxima do vazamento, o fenômeno resultante é conhecido por jato de fogo (Jet fire). 

 

6.6.1.3.5 Incêndio em nuvem (FLASH FIRE) 

 

Incêndio sob forma de uma “bola” ascendente que ocorre pela queima súbita de uma grande 

massa de material inflamável, gerando carga térmica elevadíssima que, ao alcançar o solo, 

reflete o calor gerado, acelerando a velocidade de queima da frente de chama no material 

inflamável com subsequente movimento ascendente da “bola de fogo”, um tipo de incêndio que 

queima extremamente rápido uma massa de material inflamável e que se eleva no ar sob a forma 

de uma nuvem ou de uma bola. 

 

6.6.1.3.6 Vazamento 

 

Perda de produto, mas que não sofreu ignição e/ou explosão. 

 

6.6.1.3.7 Efeito “dominó” 

 

Ocorrência de um ou mais acidentes subsequentes em equipamentos e/ou instalações limítrofes 

decorrentes de efeitos físicos gerados por outro acidente iniciador, com incremento dos danos 

físicos. 

 

6.6.1.3.8 Eventos adversos de origem natural 
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São danos causados por eventos naturais, tais como, chuvas, vendavais, enxurradas, granizo e 

etc. 

 

6.6.1.3.9 Ação de terceiros 

 

São os danos causados por atividades que não asa diretamente relacionadas com a operação 

do ramal de distribuição de gás natural, isto é, danos físicos gerados por outros eventos 

atribuídos àquelas atividades nas imediações da instalação estudada. 

Esses danos podem ainda ser divididos em dois tipos: dano não intencional e dano intencional 

(sabotagem). 

 

6.7 CONSOLIDAÇÃO DAS HIPÓTESES ACIDENTAIS 

 

6.7.1 HIPÓTESES ACIDENTAIS ESTUDADAS  

 

As hipóteses acidentais são os eventos ou ocorrências que geram os cenários de acidente. A 

norma 2644 (Plano de Respostas a Emergências da Petrobrás) recomenda, para instalações 

envolvendo redes de distribuição de gases diversos, as seguintes tipologias de acidente: 

- Vazamentos; 

- Incêndio; 

- Explosão; 

- Intoxicação; 

- Trauma; 

- Doenças; 

- Desastres naturais; 

- Ação de terceiros, incluindo-se vandalismo; 

- Acidentes. 

 

Das hipóteses acidentais supracitadas, para o Gás Natural, devido às suas propriedades, 

características físicas e toxicológicas, não se aplicam: 

- As ocorrências de intoxicação, trauma e doenças, pois o gás natural não é poluente, não é 

corrosivo ou agressivo, sendo considerado atóxico. Em caso de vazamentos, os mesmos, só 

serão identificados a partir do odor (aplicação de odorantes), visto que o gás natural é incolor. 

Outra característica do gás natural é o alto poder calorífico e alto poder de ignição, sendo dessa 

forma, possíveis de ocorrer incêndios. Já as explosões, somente apresentam a possibilidade de 
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ocorrer em espaços confinados, já que o gás natural apresenta dispersão fácil quando em 

contato com o ar. 

Para as causas de ignição, as mais comuns são: chamas diretas, superfícies quentes e trabalho 

a quente (solda, corte, martelamento, moagem, etc.), fagulha mecânica, equipamento elétrico 

inadequado, falha em equipamento elétrico, raios e descargas elétricas/estáticas e motores. 

Com relação aos vazamentos, os mesmos são divididos em três classes: grande vazamento ou 

ruptura, médio vazamento e pequeno vazamento. 

 

6.7.2 HIPÓTESES ACIDENTAIS IDENTIFICADAS 

 

A partir dos perigos identificados no item 6.6.1, dos modos de falha principais apresentados na 

Tabela 83 e do item 6.7.1, é formulado as hipóteses acidentais identificadas. 

A relação das hipóteses acidentais identificadas com suas respectivas causas está apresentada 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 84: Principais hipóteses acidentais e suas respectivas causas. 

Hipótese acidental principal Causas 
 
 
 

Rompimento do gasoduto 

Processos erosivos ou deslizamento do terreno; 
sobrecarga dinâmica nas rodovias; flutuação do 

gasoduto em áreas de rios e cursos d’água; 
deslizamentos em ponte; utilização de explosivos; 

impacto de veículos; erros humanos ou 
operacionais; falhas no sistema de segurança. 

  
Furo no gasoduto Impactos externos em decorrência de escavação 

mecanizada; descarga atmosférica; erros 
humanos ou operacionais 

  
Falha mecânica aparente Impacto de veículos; processos de corrosão e/ou 

danificação de juntas e componentes diversos; 
vandalismo 

  
Vazamento de odorante Erros humanos ou operacionais; falhas em 

equipamentos; vandalismo. 
Acidentes em instalações/equipamentos de 

terceiros 
Erros humanos ou operacionais; impactos 

externos em decorrência de escavação 
mecanizada; falhas em equipamentos. 

 

6.7.3 CENÁRIOS ACIDENTAIS 

 

O conjunto formado pela hipótese acidental e por suas consequências é denominado “cenário 

acidental” e encontram-se relacionados na Tabela 86.  
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6.7.3.1 Categorias de Frequências e de Severidade das Consequências dos Cenários 

Acidentais 

 

Os cenários acidentais são classificados em categorias de frequência e de severidade. As 

categorias de frequências fornece uma indicação qualitativa da frequência esperada de 

ocorrência de cada cenário identificado. As categorias de severidade das consequências 

fornecem uma indicação qualitativa do grau de severidade das consequências de cada cenário 

acidental identificado. Nas tabelas a seguir se encontram as categorias de frequências e de 

severidade, respectivamente. 

 

Tabela 85: Categorias de Frequências dos Cenários. 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
FAIXA DE 

FREQUENCIA 
A IMPROVÁVEL Extremamente 

improvável, 
podendo ser 

considerada que o 
evento não 

ocorrerá 

Frequência 
menor que 10-6 

B REMOTA Improvável, mas 
possível de ocorrer 

na vida útil do 
item/processo. 

Frequência 
entre 10-6 e 10-3 

C OCASIONAL Esperado de 
ocorrer durante a 

vida útil do 
item/processo. 

Frequência 
entre 10-3 e 10-2 

D PROVÁVEL Ocorrerá varias 
vezes durante a 
vida útil de um 
item/processo 

Frequência 
entre 10-2 e 10-1 

E FREQUENTE Provável de 
ocorrer diversas 
vezes durante a 
vida útil de um 
item / processo 

Frequência 
superior a 10-1 

               Fonte: Traduzido e Adaptado da MIL STD 882 (ESTADOS UNIDOS, 2003) 
 

Tabela 86: Categorias de Severidade das Consequências dos Cenários. 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
FAIXA DE 

VALOR 

I CATASTRÓTFICA 

Podem provocar mortes, lesões graves com 
incapacitação permanente; ou Danos severos e 
irreparáveis ao meio ambiente que viole Lei ou 

regulamento 

Superior a 
U$$ 1 
Milhão 

II CRÍTICA 

Pode provocar lesões graves com incapacitação 
parcial ou doença ocupacional que resulte em 
hospitalização de ao menos três pessoas; ou 

Danos irreparáveis ao meio ambiente que viole 
Lei ou regulamento 

 
Entre US$ 
200 Mil e 

US$ 1 
Milhão 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 444 de 549 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
FAIXA DE 

VALOR 

III MARGINAL 

Pode provocar lesões ou doença ocupacional que 
resulte em onde ou mais dias não-trabalhados; ou 
Danos mitigáveis ao meio ambiente sem violação 
de Lei ou regulamento, onde as atividades podem 

ser reestabelecidas 

Entre US$ 
10 Mil e 

US$ 200 Mil 

IV DESPREZÍVEL 

Pode provocar lesões ou doença ocupacional que 
não resulte em prejuízo em dias de trabalho; ou 
Danos ambientais mínimos sem violação de Lei 

ou regulamento 

 
Entre US$ 2 

Mil e US$ 
10 Mil 

Fonte: Traduzido e Adaptado da MIL STD 882 (ESTADOS UNIDOS, 2003). 
 

6.7.3.2 Categorias de Risco 

 

Uma vez definidos os parâmetros de frequência e severidade, estes podem ser interpolados 

usando-se a matriz de risco (Figura 372), obtendo-se um valor para o risco. O valor deste risco 

aplica-se a comparar e contrastar dois ou mais riscos entre si, estabelecendo-se relevâncias. 

 

 

Figura 372: Matriz de Risco que fornece uma indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário 
identificado na análise. 

Fonte: Adaptado da N.2782:2005 Petrobrás. 
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Tabela 87: Cenários acidentais associados às hipóteses de acidentes principais e suas respectivas causas. 

Hipótese Acidental Principal Causas Cenário Acidental 
 
 

Rompimento do gasoduto 

Processos erosivos ou deslizamento do terreno;  
Sobrecarga dinâmica nas rodovias; Flutuação do 

gasoduto em áreas de rios e cursos d’água; 
deslizamentos em ponte; utilização de explosivos; 

impacto de veículos; erros humanos ou operacionais; 
falhas no sistema de segurança. 

 
Grandes vazamentos com ou sem fogo 

Furo no gasoduto Impacto de veículos; processos de corrosão e/ou 
danificação de juntas e componentes diversos; 

vandalismo 

Médios e pequenos vazamentos com ou sem fogo 

Falha mecânica aparente Impacto de veículos; processos de corrosão e/ou 
danificação de juntas e componentes diversos; 

vandalismo 

Pequenos vazamentos com ou sem fogo 

Vazamento de odorante Erros humanos ou operacionais; falhas em 
equipamentos; vandalismo. 

Alarme por vazamento e liberação de odorante 

Acidentes em instalações/equipamentos de terceiros 
 

Erros humanos ou operacionais; impactos externos em 
decorrência de escavação mecanizada; falhas em 

equipamentos 

Pequenos e grandes vazamentos 
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Tabela 88: Aplicação da Análise Preliminar de Riscos – Sistema de Gás Natural 

Evento Causa Efeito Classificação do risco Salvaguardas existentes Medidas preventivas corretivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeno vazamento de gás 

natural dentro dos limites de 

uma linha tronco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfuração de duto por 
terceiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberação de gás natural com 
possibilidade de incômodo a 

usuários das vias públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Sinalização de advertência na rota 
da tubulação de gás natural; 
instalação de fita plástica de 

advertência a 0,5 m acima do tubo 
(ET 65-940-CPG-010); instalação dos 

dutos a cerca de 1,2 m de 
profundidade (ET-6000-6520-940-
TME-010); existência de bloqueios 

manuais que permitem o 
isolamento e reparo na linha-tronco; 

odorização do gás natural para 
identificação da perda de contenção 

da rede de distribuição. 

Implantar um programa de 
esclarecimento a população 
sobre a disposição dos dutos e os 
cuidados em escavações; 
implantar plano de emergência 
para a rede residencial 
envolvendo Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil; 
implantar plano de treinamento 
de operadores de rede de 
distribuição de gás natural com 
ênfase à localização dos 
bloqueios das zonas de 
bloqueio, rotas prioritárias de 
acesso, formas de isolamento 
dos locais de vazamento, 
identificação de fontes de 
ignição e uso de detectores e 
explosímetros. 

 
Pequeno vazamento de gás 

natural dentro dos limites de 
uma linha tronco 

 
Falha na solda entre tubos de 
PEAD 

 
Liberação de gás natural com 
possibilidade de incômodo a 

usuários das vias públicas 

 
 

3 

 
Procedimento da Compagas de 

soldagem de tubos de PEAD (ET-65-
200-CPG-005); realização de testes 

pneumáticos após a solda 

Implementar processo de 
auditoria de cumprimento de 

requisitos de qualidade 
referente a execução de 

soldagem dos tubos de PEAD 
Pequeno vazamento de gás 

natural dentro dos limites de 
uma linha tronco 

Falha na contenção do tubo de 
PEAD por defeito do material 

Liberação de gás natural com 
possibilidade de incômodo a 

usuários das vias públicas 

3 Especificação da qualidade  de 
fornecimento dos tubos de PEAD 
adquiridos pela Compagas (ET-65-
200-CPG-002); Aplicação de testes 

de estanqueidade em 100% das 
instalações 

 

Pequeno vazamento de gás 
natural dentro dos limites de 

uma linha tronco 

Perda de estanqueidade das 
válvulas de segurança presentes 

nas Estações de Redução de 
Pressão 

Liberação de gás natural com 
possibilidade de incômodo a 
usuários das vias públicas e 
vizinhança das Estações de 

Redução de Pressão 

3 Procedimento de Calibração das 
Válvulas de Segurança 

Plano de Inspeção e Manutenção da 
Rede de Distribuição de Gás Natural 

Executar o Plano de Inspeção e 
Manutenção da RDGN 

Grande vazamento de gás 
natural dentro dos limites de 

uma linha tronco 

Perfuração de duto por ação 
indevida de terceiros através de 

escavações mecânicas ou de 

Liberação de gás natural com 
possibilidades de formação de 

nuvem de gás natural ou jato de 

2 1- Sinalização de advertência na rota 
da tubulação de gás natural; 

Implantar um programa de 
esclarecimento a população 

sobre a disposição dos dutos e 
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Evento Causa Efeito Classificação do risco Salvaguardas existentes Medidas preventivas corretivas 
compressão devido a tráfego 

veicular pesado 
fogo causando lesões pessoais 

ou danos materais 
2- Instalação de fita plástica de 

advertência a 0,5 m acima do tubo 
(ET-65-940-CPG-010); 

3- Instalação de placas de concreto 
acima do duto em áreas de rico  
4 – Programa de Prevenção de 
Danos por Ação de Terceiros na 

Rede de Distribuição de Gás 
Natural,  

os cuidados em escavações; 
estabelecer um Programa de 

Gerenciamento de Risco; 
implantar programa de 

divulgação da presença da rede 
de gás natural junto ao CREA, 

órgãos de classe de engenharia 
e construção e Secretaria 

Municipal de Obras 
Pequeno vazamento de gás 

natural dentro dos limites de 
uma linha tronco 

Falha do tubo de PEAD devido 
ao ataque do polietileno por 

hidrocarbonetos presentes no 
solo contaminado nas 

proximidades de postos de 
combustível 

Liberação de gás natural com 
possibilidade de incômodo a 

usuários das vias públicas 

3 Uso de odorante para permitir a 
detecção pelo odor de pequenos 

vazamentos 

Avaliar a utilização de tubo de 
PEAD encamisado nas 

proximidades de postos de 
combustível 

Grande vazamento de gás 
natural dentro dos limites de 

uma linha tronco 
 
 
 
 

Sobre-pressurização da rede de 
distribuição de gás natural 

devido a falha de controle de 
pressão da Estação Redutora de 

Pressão (ERP) 

Liberação de gás natural com 
possibilidades de formação de 

nuvem de gás natural ou jato de 
fogo, causando lesões pessoais 
ou danos materiais; interrupção 
de fornecimento de gás natural 

1 Uso de segurança no projeto de 
forma que a tubulação de PEAD 

utilizada na rede de distribuição de 
gás natural resista a pressões 
presentes a montante da ERP; 

Projeto de engenharia prevendo a 
existência de redundância de ERP 

permitindo a verificação do 
funcionamento e aferição com o 

sistema 

Implantar plano periódico de 
inspeção de calibração das ERP 

da rede residencial de gás 
natural; implantar 

procedimento escrito de 
manutenção das ERP, implantar 
procedimento escrito de leitura 

de pressão residencial 
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6.7.4 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS CENÁRIOS  

 

6.7.4.1 Método de cálculo da frequência de ocorrência de falhas por interferências 

externas 

 

Conforme apresentado no item referente à análise histórica de acidentes, o risco residual 

primário para gasodutos se deve principalmente às interferências externas. Para análise da 

frequência de ocorrência dos cenários relacionados, é importante a consideração dos fatores de 

redução para interferências externas e também para outros mecanismos de dano às estruturas 

da rede de distribuição. 

A frequência de falha dos gasodutos relacionados às interferências externas é obtida pela 

equação abaixo (IGEM,2013). 

 

F = PoF * (I/OE) 

 

Onde: 

F = Frequência de falha no gasoduto; 

PoF = probabilidade de falha no gasoduto; 

I = Número de incidentes relacionados a interferências externas, com prejuízo às populações 

das áreas diretamente influenciadas pela rede de distribuição 

OE = Exposição operacional (km.ano); 

I/OE = Taxa de incidentes com prejuízos às populações das áreas diretamente influenciada pela 

rede. 

 

As propriedades e os parâmetros relacionados à tubulação devem ser considerados, ao serem 

determinadas as frequências de falha para o gasoduto, específicas do local em relação às 

interferências externas.  

Abaixo, é apresentada uma série de fatores (fatores de redução) que descrevem os efeitos 

específicos relacionados à espessura da parede e aos fatores de projeto sobre as probabilidades 

de falha no gasoduto, à frequência de vigilância/inspeções e às medidas de prevenção de danos. 

- Rdf – Fator de correção para fatores de design;  

- Rwt – Fator de correção para espessura de parede; 

- Rdc – Fator de correção para profundidade de cobertura;  

- Rs – Fator de correção para frequência de vigilância;  

- Rp – Fator de correção para medidas de proteção.  

Estes fatores podem ser utilizados para avaliar o efeito de medidas individuais em uma 

frequência de falha no gasoduto não corrigida que seja conhecida ou existente para o caso em 
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estudo, ou ainda para obter uma previsão de frequência de falha para uma determinada 

tubulação. 

Como os dados de falha operacional são escassos na literatura especializada, foi adotado um 

método de engenharia que utiliza um modelo preditivo para avaliar frequências de falha, 

considerando parâmetros da rede de distribuição de gás natural, como por exemplo, o diâmetro, 

a espessura de parede, as propriedades do material e a pressão de operação. 

Uma curva de frequência de um gasoduto genérico para interferências externas, a qual pode ser 

usada com os fatores de redução de frequência de falha para o fator de design e espessura da 

parede, é derivada pela estimativa da falha de frequência para os gasodutos de diferentes 

diâmetros com um fator de design constante de 0,72, uma espessura constante de 5 mm e a 

pressão variável (Figura 373). A curva de frequência de falha genérica foi gerada através de 

probabilidades de falha, sendo o modelo baseado em uma fenda de 2 dimensões, predizendo a 

falha através da parede, e não se o modo de falha é uma fuga ou uma ruptura. No entanto, o 

modo de falha com vazamento/ruptura é dependente do comprimento crítico de um defeito axial 

que, por sua vez, é dependente do diâmetro e da espessura da parede do tubo. A Figura 5 

apresenta a proporção de rupturas que pode ser aplicada com a taxa de falha total obtida a partir 

da Figura 4. 

 

 

Figura 373: Curva de frequência de falha genérica para estimativa de frequências de falhas em decorrência 
de interferências externas. Fonte: IGEM, 2013. 
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Figura 374: Proporção de rupturas através do uso de diferentes fatores de design a serem aplicados na 
taxa total de falha derivada da Figura 2. Fonte: IGEM, 2013. 

 

Para estimar a frequência de falhas por interferências externas, a curva genérica acima 

apresentada é utilizada em conjunto com fatores de correção adequados para fatores de design 

e espessura de parede. Tem-se, portanto, a seguinte equação: 

 

TFF = GTFF * Rdf * Rwt 

 

Onde: 

 

TFF = Frequência de falha total;  

GTFF = Curva genérica de frequência de falha total;  

Rdf = Fator de correção para fatores de design;  

Rwt = Fator de correção para espessura de parede.  

 

A frequência de falhas por ruptura pode ser calculada através da frequência de falha total e da 

proporção de rupturas, através da seguinte equação:  

 

RFF = TFF * RF 

Onde:  

RFF = Frequência de falhas por ruptura;  

TFF = Frequência de falha total;  

RF = Proporção de rupturas. 
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Para a rede de distribuição de gás natural em estudo, o projeto prevê diâmetros de 8” e 200 mm. 

Com isso, os valores estimados de frequência de falha por interferências externas para a rede 

de distribuição são apresentados na tabela 8, baseado no método de cálculo apresentado acima. 

 

Tabela 89: Estimativa da frequência de falha da rede de distribuição de gás natural por interferências 
externas. 

Parâmetro Valor 

Diâmetro Principal (Ramais Sul e Noroeste) 8” (203,2 mm) 
Diâmetro (Ramais Sudeste, Centro-Leste, 

Nordeste, Centro-Norte, Noroeste, Oeste, Santa 
Quitéria e João Bettega) 

 
200 mm 

Espessura da parede 4,8 
Fator de design 0,25 

Rdf (Fator de correção para fator de design) 0,40 
Rwt (Fator de correção para espessura de parede 0,125 

GTFF (Frequência de falha genérica total) 0,101 
RF (proporção de rupturas) 0,218 

TFF (Frequência de falha total) 0,020 
RFF (Frequência de falha por ruptura) 0,004 

 

Os cenários de acidente envolvendo o vazamento de gás natural da rede de distribuição possui 

a possibilidade de ignição ou não da nuvem de gás natural liberada, conforme Tabela 90 As 

Tabelas 91 e 92 apresentam respectivamente a probabilidade de ignição retardada em nuvem 

conforme tipologia da área do entorno e probabilidade de ignição retardada em nuvem conforme 

alcance de fontes de ignição. 

 

Tabela 90: Probabilidade de ignição por tamanho de vazamento. 

Cenário Pequeno furo/fissura Furo Ruptura 
Ocorrência de ignição 0,04 0,02 0,13 

Não ocorrência de ignição  0,81  
Fonte: EGIG, 2011 

 

Tabela 91: Probabilidade de ignição retardada em nuvem conforme tipologia do entorno. 

Tipologia da área de entorno Probabilidade 

Terreno vazio 0,0 

Área de ocupação industrial 0,9 

Fonte: SRD, 1978. 

 

Tabela 92: Probabilidade de ignição retardada em nuvem conforme alcance de fontes de ignição. 

Fontes de ignição presente Probabilidade 

Nenhuma fonte prontamente identificável 0,1 

Muito poucas fontes identificáveis 0,2 
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Poucas fontes identificáveis 0,5 

Muitas fontes identificáveis 0,9 

Fonte: CETESB, 2011. 

 

A Figura 375 apresenta a Árvore de eventos envolvendo a liberação de gás natural e os possíveis 

cenários relacionados contendo os respectivos índices de probabilidade, baseados em dados 

históricos, obtendo-se assim os valores percentuais de probabilidade para cada frequência. 

A frequência de falha resultante está relacionada com a consequência predominante e de maior 

impacto que foi identificada na árvore de eventos, que é o jato de fogo. A soma dos percentuais 

probabilísticos para o jato de fogo resulta em 35,4% (Tabela 92). 

 

Tabela 93: Frequência de falha resultante da consequência predominante e de maior impacto (jato de fogo). 

Frequência de 
vazamentos 

Árvore de eventos F 
Ocorrências por 

1000km.ano 
0,020 0,351 0,007 7E-03 

 

 

6.8 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR 

 

A identificação dos perigos elencados para a ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural 

– COMPAGAS foi realizada a partir da aplicação da técnica Análise Preliminar de Riscos – APR. 

O objetivo principal desta Análise Preliminar de Riscos é identificar, analisar e avaliar os perigos 

existentes e, com isso, evitar perdas pessoais, sociais e econômicas decorrentes da 

ampliação/operação da rede de distribuição de gás natural. 

A APR trata-se de uma técnica estruturada que consiste em um processo de coleta e 

levantamento de informações sobre perigos e condições que conduzam à sua ocorrência, 

severidade ou risco que estes perigos possam oferecer, no caso específico, à saúde e 

integridade física do trabalhador, à população circunvizinha e sobre o meio ambiente. 

A APR levou à identificação de 2 cenários principais presentes em cada um dos ramais 

analisados, que compõem a ampliação da RDGN- COMPAGAS, e que estão representados na  

 

Tabela 91. 

 

 

Tabela 91: Cenários principais selecionados para simulação de consequências. 

EVENTO INICIADOR TUBULAÇÃO DE GÁS NATURAL 8” e 200mm 

E1 grande liberação de gás natural causada por 
ruptura no ramal de distribuição de gás natural 
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E2 pequena liberação de gás natural causado 
vazamento no ramal de distribuição de gás 

natural 
 

O que define uma pequena ou grande liberação não é somente o tamanho do diâmetro da 

tubulação, mas também o tempo de liberação. 

A Tabela 88 apresenta os resultados da APR em função das características do fluído de trabalho, 

as condições físicas de operação e o material utilizado na rede residencial. 
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Figura 375: Árvore de eventos: liberação de gás natural e os possíveis cenários acidentais relacionados 
 

Bola de fogo ou 
Jato de fogo 

19% 

Jato de fogo 

14,5% 

Dispersão de 
nuvem de gás 
natural 58,3% 

Jato de fogo 

1,6% 

Fogo flash ou 
jato de fogo 

0,3% 

Dispersão de 
nuvem de gás 
natural 6,15% 

Sim – 0,19 

Não – 0,81 Sim – 0,90 Sim – 0,20 

Não – 0,80 

Não – 0,10 Sim – 0,20 

Sim – 0,05 Não – 0,80 

Não – 

Liberação de gás 
natural 

Ignição imediata Vazamento 
descontrolado 

Ignição local 
retardada 

Ignição distante 
retardada 

Consequências 
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6.9 ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS E VULNERABILIDADE 

 

6.9.1 ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Através da análise das consequências identificamos os efeitos prejudiciais de ocorrências 

perigosas ao ser humano, que para o ser humano se refere à ferimento ou fatalidade. A 

possibilidade de uma ocorrência é dependente da causa de ocorrência e do nível de 

vulnerabilidade da pessoa exposta a essa ocorrência. O fator causador é determinado em função 

do nível do perigo e do período de tempo que um indivíduo estiver exposto à ocorrência. 

Após a identificação dos tipos de perigo, o próximo passo de análise é determinar a distância na 

qual as consequências ainda ocorrerão. 

 

6.9.2 ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 

 

Diferente da análise de frequência e severidade (que analisam o risco), a análise de 

vulnerabilidade trabalha na interação risco – cenário. Analisar uma vulnerabilidade é, 

basicamente, determinar como um ambiente responde a um dado risco. Nas análises de 

vulnerabilidade o foco passa do gerador do risco para o seu receptor, ou seja, passa-se a buscar 

determinar como um dado ambiente comportar-se-à perante um acidente envolvendo a fonte do 

risco (explosão, vazamento). 

 

6.9.2.1 Premissas de vulnerabilidade 

 

- Incêndio: probabilidade de morte e perda de instalações; 

- Explosão: probabilidade de morte e destruição de instalações; 

- Jato de fogo: probabilidade de ferimentos e morte; 

- Incêndio em nuvem: probabilidade de morte 

 

6.9.2.2 Níveis de efeitos físicos 

 

- Radiação térmica: sem tempo de exposição e nível de efeito de 4.7 KW/m2; 

- Incêndio em nuvem (flash fire): limite de inflamabilidade inferior (LII); 

- Sobrepressão: probabilidade de fatalidades e nível de efeito de 0,05 bar; 

- Nuvem tóxica: valores de IDLH, por evento 
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6.9.2.3 Cálculo da Vulnerabilidade 

 

Conforme estudos anteriores de análise de Risco da COMPAGAS, para dimensionar a vazão 

mássica e a massa de gás natural vazada em todo o ramal, adotou-se 10% do diâmetro nominal 

para um furo de pequena dimensão (pequeno vazamento) e 50% do diâmetro nominal para um 

furo de grande dimensão (grande vazamento) ou colapso da rede. E em função das 

características urbanas nas tubulações de 200 mm a distância entre as válvulas é de 1000 m, e 

no duto de 8” a distância entre as válvulas é de 4000 m. 

A influência do parâmetro massa para a ocorrência de uma explosão ou “flash fire” foi estudada 

por KLETZ, que concluiu que se a massa vazada for superior a 10 toneladas há uma 

probabilidade de 10% para a ocorrência de uma explosão e 90% para o “flash fire”. Se a massa 

vazada for inferior a 1 tonelada há uma probabilidade de 0,1 a 1% para a ocorrência de uma 

explosão. 

Para o metano, que é um gás extremamente leve e pouco reativo, a massa mínima para explosão 

em áreas completamente sem confinamento (UVCE) é de 10.000 Kg. 

 

6.9.3 MODELAGEM MATEMÁTICA DOS CENÁRIOS DE ACIDENTE 

 

A partir dos eventos e hipóteses acidentais levantados preliminarmente com base nas 

informações de projeto, nas propriedades do gás natural e nos dados históricos de acidentes, 

foram realizadas simulações para cenários de acidente envolvendo liberação de gás natural da 

rede de distribuição. 

As simulações realizadas para o vazamento de gás natural consideraram duas hipóteses 

acidentais: dispersão em nuvem de gás inflamável e incêndio em jato de fogo (ignição imediata). 

As hipóteses acidentais foram simuladas para dois cenários de vazamento, que seria pequena e 

grande liberação de gás natural. 

É importante destacar que para este estudo não foram simulados cenários de acidente para 

deflagração ou explosão em nuvem de gás natural, sendo apenas simulada a dispersão de pluma 

resultado de um vazamento de gás natural. Sendo o metano (CH4) o componente principal do 

gás natural, o mesmo apresenta densidade inferior ao ar, favorecendo assim, sua dispersão 

espontânea em áreas abertas e ventiladas. Também é observado a sua dispersão total em 

ambientes aquáticos, e consequentemente não são observados efeitos tóxicos ou crônicos aos 

seres vivos. 

Para o estudo dos cenários de vazamento de gás natural foi utilizado o software ALOHA (Area 

Location of Hazardous atmospheres) versão 5.4.7., pela NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration). Este software utiliza a seguinte equação para quantificar os 

parâmetros de dispersão: 

C(x) = (Ma,M) / [Ma + (Ma – Ms) * m] 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 457 de 549 

Onde: 

C(x) = Concentração volumétrica; 

Ma = Peso molelcuar do ar; 

Ms = Peso molecular do produto vazado; 

M = Massa molecular; 

m = massa. 

 

As tabelas a seguir apresentam as variáveis de entrada para o desenvolvimento da modelagem 

dos cenários. A  Tabela 92 apresenta as propriedades químicas principais para a modelagem do 

gás metano, componente principal do gás natural. A Tabela 93 apresenta os dados atmosféricos 

(CETESB 2011). E a Tabela 94 apresenta as variáveis de projeto da RDGN. 

 

Tabela 92: Propriedades principais químicas do gás metano 

Variável Valor considerado 
 

Peso molecular 
 

16,04 g/mol 
  

Ponto de ebulição -161,5ºC 
 

 

Tabela 93: Variáveis atmosféricas.  

Variável Valor considerado 
 

Temperatura do ar 
Dia: 25ºC 

 Noite: 20ºC 
  

Umidade relativa do ar 80% (dia e noite) 
 

Velocidade do vento 
Dia: 3 m/s 

 Noite: 2 m/s 
 Dia: C 

Categoria de estabilidade atmosférica  
 Noite: E 

Fonte: CETESB, 2011. 

 

Tabela 94: Variáveis do projeto da Rede de Distribuição de Gás Natural 

 
Variável 

 
Ramal Sul 

 

 
Ramal Noroeste 

Ramais (Centro-Leste, 
Nordeste, Centro-Norte, 
Oeste, Santa Quitéria e 
João Bettega) 

    
Comprimento 4000 m 4000 m e 1000 m 1000 m 

    
Diâmetro 8” 8” e 200 mm 200 mm 

    
Pressão interna  17 atm 17 atm e 7 atm 7 atm 

    
Temperatura interna 20ºC 20ºC 20ºC 
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Variável 

 
Ramal Sul 

 

 
Ramal Noroeste 

Ramais (Centro-Leste, 
Nordeste, Centro-Norte, 
Oeste, Santa Quitéria e 
João Bettega) 

Rugosidade da 
superfície da 

tubulação 

Suave Suave Suave 

 

6.9.3.1 Cenário de dispersão de nuvem de gás inflamável 

 

Neste cenário envolvendo liberação do gás natural, foram indicadas curvas representativas dos 

níveis de concentração mínimos de 30.000 ppm e 50000 ppm. A simulação considerou dois tipos 

de eventos: pequeno e grande vazamento de gás natural, e foi realizada para os dutos de 8” 

(Ramais Sul e Noroeste) e 200 mm (Ramais Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Norte, 

Noroeste, Oeste, Santa Quitéria e João Bettega), para os períodos diurno e noturno. 

 

6.9.3.1.1 Resultados para o duto de 8” 

 

Para o duto de 8" (Ramais Sul e Noroeste), em relação ao pequeno vazamento, a duração do 

lançamento da nuvem inflamável de gás foi inferior a 1 minuto na simulação, sendo a taxa média 

de liberação de 1,87 Kg/min e a massa total de gás lançada de aproximadamente 67,8 Kg.  

Já o grande vazamento, a duração do lançamento da nuvem inflamável de gás foi inferior a 1 

minuto na simulação, sendo a taxa média de liberação de 115 Kg/min e a massa total de gás 

lançada de aproximadamente 4.664 Kg. A  Figura 376 apresenta as diferentes zonas de perigo 

em relação aos Ramais estudados, para o período diurno, calculadas para dois diferentes níveis 

de concentração do gás. A área vermelha pontilhada corresponde a uma zona de concentração 

mínima de 30.000 ppm, cujo alcance é de aproximadamente 103 m no sentido do vento 

predominante e onde pode haver ignição com 60% do valor do Limite de Inferior de Explosividade 

(LEL). A área amarela abrange uma zona de concentração mínima de 5.000 ppm, cujo alcance 

é de aproximadamente 257 m no sentido do vento predominante e os valores equivalem a 

aproximadamente 10% do LEL. 
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Figura 376: Representação gráfica do alcance da dispersão de nuvem inflamável para o grande 
vazamento de gás natural no período diurno para os Ramais Sul e Noroeste. 

 

A Figura 377 apresenta as diferentes zonas de perigo em relação aos Ramais estudados, para 

o período noturno, calculadas para dois diferentes níveis de concentração do gás. A área 

vermelha pontilhada corresponde a uma zona de concentração mínima de 30.000 ppm, cujo 

alcance é de aproximadamente 132 m no sentido do vento predominante e onde pode haver 

ignição com 60% do valor do Limite Inferior de Explosividade (LEL). A área amarela abrange 

uma zona de concentração mínima de 5.000 ppm, cujo alcance é de aproximadamente 313 m 

no sentido do vento predominante e os valores equivalem a aproximadamente 10% do LEL. 
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Figura 377: Representação gráfica do alcance da dispersão de nuvem inflamável para o grande 
vazamento de gás natural no período noturno para os Ramais Sul e Noroeste. 

 

4.5.2.1.2 Resultados para o duto de 200 mm 

 

Para o duto de 200 mm (Ramais Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Norte, Noroeste, 

Oeste, Santa Quitéria e João Bettega), em relação ao pequeno vazamento, a duração do 

lançamento da nuvem inflamável de gás foi inferior a 1 minuto na simulação, sendo a taxa média 

de liberação de 966 g/min e a massa total de gás lançada de aproximadamente 52,4 Kg. Já para 

o grande vazamento, a duração do lançamento da nuvem inflamável de gás foi inferior a 1 minuto 

na simulação, sendo a taxa média de liberação de 64,7 Kg/min e a massa total de gás lançada 

de aproximadamente 3.607 Kg. A Figura 378 apresenta as diferentes zonas de perigo em relação 

aos Ramais estudados, para o período diurno, calculadas para dois diferentes níveis de 

concentração do gás. A área vermelha pontilhada corresponde a uma zona de concentração 

mínima de 30.000 ppm, cujo alcance é de aproximadamente 81 m no sentido do vento 

predominante e onde pode haver ignição com 60% do valor do Limite Inferior de Explosividade 

(LEL). A área amarela abrange uma zona de concentração mínima de 5.000 ppm, cujo alcance 

é de aproximadamente 202 m no sentido do vento predominante e os valores equivalem a 

aproximadamente 10% do LEL. 

A  Figura 379 apresenta as diferentes zonas de perigo em relação aos Ramais estudados, para 

o período noturno, calculadas para dois diferentes níveis de concentração do gás. A área 

vermelha pontilhada corresponde a uma zona de concentração mínima de 30.000 ppm, cujo 

alcance é de aproximadamente 99 m no sentido do vento predominante e onde pode haver 

ignição com 60% do valor do Limite Inferior de Explosividade (LEL). A área amarela abrange 
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uma zona de concentração mínima de 5.000 ppm, cujo alcance é de aproximadamente 243 m 

no sentido do vento predominante e os valores equivalem a aproximadamente 10% do LEL. 

 

 

Figura 378: Representação gráfica do alcance da dispersão de nuvem inflamável para o grande 

vazamento de gás natural no período diurno para os Ramais Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-

Norte, Noroeste, Oeste, Santa Quitéria e João Bettega. 

 

 

Figura 379: Representação gráfica do alcance da dispersão de nuvem inflamável para o grande 
vazamento de gás natural no período noturno para os Ramais Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-

Norte, Noroeste, Oeste, Santa Quitéria e João Bettega. 
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6.9.3.2 Cenário de incêndio em jato de fogo 

 

Para o cenário de incêndio com formação de jato de fogo, foram apresentadas as curvas 

representativas dos níveis de fluxo térmico iguais a 2kW/m2, 5kW/m2 e 10kW/m2. Como na 

simulação anterior, foi considerado dois tipos de eventos: pequeno e grande vazamento de gás 

natural, que foi realizada para os dutos de 8” (Ramais Sul e Noroeste) e 200 mm (Ramais 

Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Norte, Noroeste, Oeste, Santa Quitéria e João 

Bettega), para os períodos diurno e noturno. 

 

6.9.3.2.1 Resultados para duto de 8” 

 

 Para o pequeno vazamento (0,8”), períodos diurno e noturno, o comprimento máximo de chama 

é de 2 metros, sendo a duração térmica de 1 hora, com taxa máxima de queima de 54, 4 Kg/min 

e a massa total queimada de 67,8 Kg. O alcance de radiação térmica será menor que 10 metros 

para um fluxo térmico de 10kW/m2 (valor potencialmente letal para uma exposição de 60 

segundos). Para um fluxo térmico de 5kW/m2 (valor capaz de gerar queimaduras de segundo 

grau em uma exposição de 60 segundos) e para um fluxo térmico de 2kW/m2 ( com potencial 

para ocasionar dores em uma exposição de 60 segundos), também apresentam um alcance 

menor que 10 metros.  

Para o grande vazamento (4”), períodos diurno e noturno, o comprimento máximo de chama é 

de 9 metros onde a duração térmica é de 1 hora com taxa máxima de queima de 1.360 Kg/min 

e a massa total queimada de 4.664 Kg. A Figura 380 apresenta as diferentes zonas de perigo 

calculadas para três diferentes níveis de fluxo térmico. Observa-se que a zona vermelha 

pontilhada apresenta um alcance de radiação térmica de aproximadamente de 12 metros para 

um fluxo térmico de 10 kW/m2 (valor potencialmente letal para uma exposição de 60 s). Para um 

fluxo térmico de 5 kW/m2 (valor capaz de ocasionar queimaduras de segundo grau em uma 

exposição de 60 s) tem-se um alcance de 18 metros, e para um fluxo térmico de 2kW/m2 (valor 

com potencial de causar dores em exposição de 60 segundos) tem-se um alcance de 27 metros. 
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Figura 380: Representação gráfica do alcance do fluxo de radiação térmica de incêndio de jato de fogo 
para o grande vazamento de gás natural, períodos diurno e noturno. 

 

 

O perigo associado aos cenários descritos para o duto de 8” está no fluxo térmico propagado 

para as extremidades. Também é importante mencionar que a ocorrência de incêndio em jato de 

fogo irá direcionar o mesmo para cima (sentido vertical), e para que isto aconteça, deverá existir 

uma condição de vala aberta, onde as paredes do solo da vala determinarão a direção vertical 

do jato de fogo. 

 

6.9.3.2.2 Resultados para duto de 200 mm 

 

Para o pequeno vazamento, períodos diurno e noturno, o comprimento máximo de chama é de 

2 metros, sendo a duração térmica de 1 hora, com taxa máxima de queima de 20 Kg/min e a 

massa total queimada de 52.4 Kg. O alcance de radiação térmica será menor que 10 metros para 

um fluxo térmico de 10kW/m2 (valor potencialmente letal para uma exposição de 60 segundos). 

Para um fluxo térmico de 5kW/m2 (valor capaz de gerar queimaduras de segundo grau em uma 

exposição de 60 segundos) e para um fluxo térmico de 2kW/m2 ( com potencial para ocasionar 

dores em uma exposição de 60 segundos), também apresentam um alcance menor que 10 

metros.  

Para o grande vazamento, períodos diurno e noturno, o comprimento máximo de chama é de 8 

metros onde a duração térmica é de 1 hora com taxa máxima de queima de 500 Kg/min e a 

massa total queimada de 3.611 Kg. As figuras a seguir apresentam as diferentes zonas de perigo 

calculadas para três diferentes níveis de fluxo térmico, para o período diurno e noturno 

respectivamente. Observa-se que a zona vermelha pontilhada apresenta um alcance de radiação 
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térmica de aproximadamente de 10 metros para um fluxo térmico de 10 kW/m2 (valor 

potencialmente letal para uma exposição de 60 s). Para um fluxo térmico de 5 kW/m2 (valor capaz 

de ocasionar queimaduras de segundo grau em uma exposição de 60 s) tem-se um alcance de 

14 metros, e para um fluxo térmico de 2kW/m2 (valor com potencial de causar dores em 

exposição de 60 segundos) tem-se um alcance de 21 metros. 

 
Figura 381: Representação gráfica do alcance do fluxo de radiação térmica de incêndio de jato de fogo 

para o grande vazamento de gás natural, período diurno. 

 

 

Figura 382: Representação gráfica do alcance do fluxo de radiação térmica de incêndio de jato de fogo 
para o grande vazamento de gás natural, período noturno. 
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Os mapas contendo ás áreas de vulnerabilidade para o cenário de dispersão de nuvem de gás 

inflamável em relação aos nove Ramais são apresentados na sequencia. As memórias de 

cálculos da modelagem do cenário de dispersão de nuvem de gás inflamável são apresentados 

no anexo 03. 

 

É importante ressaltar que a pluma gerada nos mapas está na direção nordeste, já que o vento 

nordeste apresenta maior frequência ao longo do ano no município. Mas, este cenário também 

se aplica em ventos de outras direções.  
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i = 1 

 

6.10 CÁLCULOS DE RISCOS INDIVIDUAL E SOCIAL 

 

É a etapa em que os riscos são determinados e estimados. Para tal, os resultados das análises 

de probabilidade e de consequência são integrados. 

As redes de distribuição de gás natural são projetadas e montadas segundo códigos de 

engenharia e, portanto apresentam um risco calculado para a ocorrência de possíveis eventos 

acidentais. 

Se ocorrer um vazamento na Rede de Distribuição de Gás Natural, o evento somente trará risco 

para os indivíduos se houver alguém dentro do raio de dano do evento. Se não houver alguém 

dentro dessa referida área, o risco para os indivíduos é zero. 

 

6.10.1 RISCO INDIVIDUAL (RI) 

 

Pode ser definido como o risco para um indivíduo presente na vizinhança de um perigo, 

considerando a natureza da injúria que pode ocorrer e o período de tempo em que o dano pode 

acontecer, em geral fatalidade. O Risco Individual tem caráter geográfico, razão pelo qual sua 

expressão se dá pela determinação dos valores de RI em pontos x, y localizados no entorno do 

empreendimento. 

A determinação do risco individual num ponto x, y qualquer no entorno do empreendimento 

pressupõe o conhecimento da frequência de ocorrência de cada cenário acidental e da 

probabilidade desse cenário acarretar fatalidade nesse ponto. O risco individual também tem 

caráter cumulativo, o que significa que a resultante em um ponto x, y de interesse advém da 

soma do RI de cada cenário acidental com distribuição no citado ponto, conforme as equações 

abaixo (CETESB, 2003). 

 

RIx,y = ∑n      RI xi,yi 

 

Onde: 

RIx,y = Risco Individual total de fatalidade no ponto x,y (chance de fatalidade por ano ou ano-1); 

RI xi,yi = Risco Individual de fatalidade no ponto x,y devido ao cenário i (chance de fatalidade por 

ano ou ano-1); 

N = número total de cenários considerados em análise. 

 

RIx,y,i = fi . pf,x,y,i 

Onde: 
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RIx,y,I = Risco Individual de fatalidade no ponto x,y devido ao cenário i (chance de fatalidade por 

ano ou ano-1); 

fi = frequência de ocorrência do cenário i; 

pf,x,y,I = probabilidade que o cenário i resulte em fatalidade no ponto x,y, de acordo com os efeitos 

esperados. 

De acordo com CETESB (2003), para o cálculo do risco individual num determinado ponto de 

vizinhança de uma planta industrial, pode-se assumir que as contribuições de todos os eventos 

possíveis são somadas. Dessa forma, o risco individual total num determinado ponto pode ser 

calculado pela somatória de todos os riscos individuais nesse ponto. 

O critério para a avaliação do risco individual é apresentado a seguir (CETESB, 2003). Delimita 

três regiões de risco: tolerável, a ser reduzido e intolerável. 

 

Risco tolerável: RI < 1 x 10-6 ano-1; 

Risco a ser reduzido: 1 x 10-6 ano-1 ≤ 1 x 10-5 ano-1; 

Risco intolerável: RI > 1 x 10-5 ano-1. 

 

Ainda conforme CETESB (2003), o contorno de isorrisco, situado a partir do local de origem do 

acidente simulado, com valor menor que 1 x 10-6 ano-1 aponta a presença de risco residual, o 

qual deve ser gerenciado por meio de um Programa de Gerenciamento de Risco. Os casos em 

que o contorno de isorrisco seja um valor entre 1 x 10-5 ano-1 e 1 x 10-6 ano-1, requerem a 

implantação de medidas que resultem na redução do risco. O contorno de isorrisco maior que 1 

x 10-5 ano-1 indica a inviabilidade do projeto, tal como proposto. A adoção de medidas para a 

redução do risco, deve ter como meta que o valor do risco seja no máximo igual a 1x 10-5 ano-1. 

O cálculo dos índices de Risco Individual considerou os dois cenários de acidente simulados 

para os nove ramais (Ramal Sul, Ramal Sudeste, Ramal Centro-Leste, Ramal Nordeste, Ramal 

Centro-Norte, Ramal Noroeste, Ramal Oeste, Ramal Santa Quitéria e Ramal João Bettega) e os 

valores de probabilidade associados aos mesmos, para os quais foram estimadas as 

consequências e os danos possíveis ao entorno (dispersão de nuvem de gás inflamável e 

incêndio em jato de fogo com geração de radiação térmica). Foras calculadas as áreas de risco 

para cada uma das consequências, denominadas de áreas vulneráveis, onde estão definidas as 

probabilidades de lesões e danos dos efeitos físicos, sendo portanto estabelecida a gravidade 

para cada um dos cenários de acidente. 

Os contornos de Risco Individual formam linhas paralelas ao eixo do gasoduto e a distância de 

um determinado nível de Risco Individual à rede de distribuição depende de suas características 

operacionais e construtivas. Os níveis de risco, transversais ao tubo, são chamados de Risk 

Transect. A extensão do trecho avaliado é chamada de Distância de Interação (DI), que é 

representada pela equação abaixo (IGEM, 2003). 
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DI = 2 * √𝑅 − 𝐷  

Onde: 

DI = Distância de Interação (0 ≤ DI ≤ 28 m) para duto 8” e (0 ≤ DI ≤ 21 m) para duto 200mm; 

D = Distância do indivíduo em relação ao gasoduto; 

R = Raio de alcance da zona de perigo. 

 

Considerando o pior cenário simulado (grande vazamento para os dutos de 8” e 200 mm), o 

Risco Individual é calculado considerando o fluxo de radiação térmica e a distância de exposição 

à dose perigosa. 

Para os Ramais Sul e Noroeste (duto de 8”), a parcela da população situada além da distância 

de 18 metros (períodos diurno e noturno), que se configura como a zona de perigo de possíveis 

consequências graves em caso de ignição imediata (radiação térmica de 5kW/m2), a exposição 

ao risco é considerada pequena. O raio da área de consequências é portanto R= 18 metros, para 

uma zona de radiação térmica de 5kW/m2 e uma exposição de 60 segundos. 

Desta maneira, as frequências esperadas (FD) para o Risco Individual (RI) são apresentadas na 

Tabela 95, considerando R = 18 metros e frequência de falha = 0,007E-06 ocorrências por 

km/ano (Tabela ). 

Para os Ramais Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Norte, Noroeste, Oeste, Santa Quitéria 

e João Bettega, a parcela da população situada além da distância de  metros (períodos diurno e 

noturno), que se configura como a zona de perigo de possíveis consequências graves em caso 

de ignição imediata (radiação térmica de 5kW/m2), a exposição ao risco é considerada pequena. 

O raio da área de consequências é portanto R= 14 metros, para uma zona de radiação térmica 

de 5kW/m2 e uma exposição de 60 segundos. 

Desta maneira, as frequências esperadas (FD) para o Risco Individual (RI) são apresentadas 

naTabela 96, considerando R = 14 metros e frequência de falha = 0,007E-06 ocorrências por 

km/ano (Tabela ). 

 

Tabela 95: Definição das frequências esperadas para o Risco Individual – duto 8” 

D (m) DI (m) FD (ocorrências/km.ano) 
0 56,00 0,392E-06 
2 55,85 0,3909E-06 
4 55,42 0,3879E-06 
6 54,70 0,3829E-06 
8 53,66 0,3756E-06 

10 52,30 0,3661E-06 
12 50,59 0,3541E-06 
14 48,50 0,3395E-06 
16 45,96 0,3217E-06 
18 42,89 0,3002E-06 
20 39,19 0,2743E-06 
22 34,64 0,2425E-06 
24 28,84 0,2019E-06 
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26 20,78 0,1455E-06 
28 0,00 0,00 

 

Tabela 96: Definição das frequências esperadas para o Risco Individual – duto 200 mm 

D (m) DI (m) FD (ocorrências/km.ano) 
0 42,00 0,294E-06 
2 41,80 0,2926E-06 
4 41,23 0,2886E-06 
6 40,25 0,2817E-06 
8 38,83 0,2718E-06 

10 36,93 0,2585E-06 
12 34,47 0,2413E-06 
14 31,30 0,2191E-06 
16 27,20 0,1904E-06 
18 21,63 0,1514E-06 
20 12,81 0,0897E-06 
21 0,00 0,00 

 

Conforme os resultados, a região do Risco Individual (RI) – duto 8” encontra-se na faixa de 

frequência aproximada de 0,3002 * 10-6/ano, a região do Risco Individual (RI) – duto 200 mm 

encontra-se na faixa de frequência aproximada de 0,2191 E-06, isto é, os índices estão dentro 

da região considerada aceitável pela CETESB.  

 

Na sequencia é apresentado a Mapa de Risco Individual para os ramais (Ramal Sul, Ramal 

Noroeste) duto 8”, Ramais (Sudeste, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Norte, Noroeste, Oeste, 

Santa Quitéria e João Bettega) duto 200 mm. 
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MAPA DE RISCO INDIVIDUAL- 13 
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6.10.2 RISCO SOCIAL (RS) 

 

Risco Social refere-se ao risco para um determinado número ou agrupamento de pessoas 

expostas aos efeitos físicos decorrentes de um ou mais cenários acidentais (CETESB, 2003), ou 

seja, refere-se à exposição aos efeitos dos acidentes passíveis de ocorrer na rede de distribuição 

de gás natural em análise. 

Definimos quantitativamente o risco como uma função que depende do cenário, da frequência e 

da consequência de um evento, ou seja, 

 

Risco = {cenário, frequência, consequência} 

 

O risco social é expresso na forma de uma curva F-N, onde fornece a frequência esperada de 

ocorrência de acidentes, em geral expressa em base anual, com um número de vítimas maior 

ou igual a um determinado valor.  

A população inserida na área de influência do gasoduto é do tipo residencial e industrial. 

O risco de uma instalação pode-se expressar quantitativamente de várias formas diferentes, 

sendo as mais comuns, as chamadas “curvas F X N” e o “Risco Social Médio”.  

A curva F x N, também chamada "função de distribuição cumulativa complementar" é obtida 

ordenando-se todos os cenários de acidente por ordem crescente de consequências e 

construindo-se uma curva formada pela junção dos pontos cujas coordenadas são: na abscissa, 

o número de vítimas fatais e, na ordenada, a frequência acumulada dos cenários com N vítimas 

fatais. A Figura 383 apresenta a Curva F-N utilizada como critério de tolerabilidade para Risco 

Social. 

 

 

Figura 383: Curva F-N de tolerabilidade para Risco Social. Fonte: CETESB 2003. 
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A frequência de cada causa foi obtida multiplicando-se o número de componentes pela 

frequência de ruptura de cada componente, tendo como base a  Tabela 97, cujos dados foram 

extraídos do banco de dados TF Data-Princípia, que foi construído a partir de banco de dados e 

literatura internacional. A frequência de utilização dos sistemas também foi levada em 

consideração, uma vez que alguns sistemas são acionados em ocasiões de paradas 

programadas ou testes. Para o presente trabalho, será considerado a componente referente à 

tubulação com diâmetro superior a 6 polegadas, cuja frequência anual para grande vazamento 

é considerada de 1E- 07. 

 

Tabela 97: Frequências anuais para os eventos iniciadores. Fonte: TF Data-Princípia. 

Componente Frequência anual para grande vazamento 
Bomba (selo mecânico) 2E-05 

Filtro 1E-05 
Flanges/conexões para instrumentação 1E-05 

Trocador de Calor 2E-05 
Tubulação até 2” (por metro) 5E-07 
Tubulação (2” a 6”/por metro) 3E-07 

Tubulação >6” (por metro) 1E-07 
Tanque/Vaso de Pressão (ruptura intrínseca) 7E-06 

Válvula (automática/manual) 3E-05 
Válvula de Retenção 2E-05 

Visor de Nível 1E-03 
Fonte: TF Data-Princípia. 

 

Segundo a norma britânica IGEM/TD/2 Assesing the risks from high pressure Natural Gas 

pipelines (2013), a análise de Risco Social de gasodutos deve considerar um comprimento de 

1,6 km de rede para os cálculos. No entanto, o comprimento considerado do gasoduto em estudo, 

que percorre zonas de maior densidade populacional, é de aproximadamente 1 km. A região de 

entorno do empreendimento que apresenta maior densidade populacional é a área ocupada pelo 

bairro Cidade Industrial – Ramal Oeste, que será considerado, portanto, como o mais crítico na 

análise do Risco Social. Para o pior cenário de vazamento de Gás Natural no trecho da rede que 

passa ao lado da Cidade Industrial de Curitiba, cujo diâmetro é 200 mm, com grande vazamento 

e ignição imediata com formação de jato de fogo, tem-se uma estimativa de alcance, em relação 

a uma radiação térmica de 5 kW/m² (valor capaz de gerar queimaduras de segundo grau em 

uma exposição de 60 segundos)  de  14 m. Escolhendo-se um ponto central do gasoduto em 

relação à área ocupada pela Cidade Industrial, os resultados da simulação para o cenário de 

acidente envolvendo furo do duto da rede, com ocorrência de ignição imediata, jato de fogo e 

consequente geração de radiação térmica, são plotados no Mapa apresentado a seguir. A área 

da Cidade Industrial atingida por este cenário equivale a aproximadamente 150,53 m², o que 

representa 0,000034% do total. Considerando uma densidade populacional de 0,0039 hab/m², a 

população afetada pelo cenário é de 0,59 habitantes. 
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MAPA DE RISCO SOCIAL- 14 
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A Tabela 98 apresenta o valor da Frequência do cenário para Risco Social (pior cenário), que 

consiste na multiplicação da frequência de ruptura para tubulações com diâmetros superiores a 

6" (Tabela 97) pela probabilidade de ignição imediata (Figura 375). 

 

Tabela 98: Frequência do cenário para Risco Social. 

Frquência anual 
para grande 
vazamento 

Probabilidade de 
ignição imediata 

Frequência anual 
do cenário de 

acidente (jato de 
fogo) 

Alcance (m) 
Número de 

pessoas 
expostas 

1E-07 0,19 1,9E-08 14 0,59 
 

Utilizando a Curva F-N, apresentada na Figura 383, como referência para a definição dos critérios 

de tolerabilidade de risco social, em que o risco máximo tolerável é de 1x10-6/ano e o risco 

negligenciável é de 1x10-7/ano, para um número de fatalidades próximo a 0,59 pessoas (pior 

cenário), tem-se três enquadramentos para os valores plotados em relação à combinação entre 

frequência de eventos iniciadores e número de fatalidades, considerando os riscos impostos às 

pessoas situadas no entorno do traçado da rede (populações de áreas residenciais e industriais):  

- Valor acima do risco máximo tolerável (1x10-6/ano) – Risco intolerável;  

- Valor encontrado entre o risco máximo tolerável (1x10-6/ano) e o risco negligenciável  

(1x10-7/ano), encontra-se na região denominada de ALARP, tradução do termo As Low As 

Reasonably Practicable (“tão baixo quanto se possa praticar”) – Deverão ser previstas medidas 

de gerenciamento visando à redução de tais riscos;  

- Valor abaixo do limite inferior (1x10-7/ano) – Risco negligenciável.  

Como a frequência do pior cenário vale 1,9E-08/ano e o número de residentes fixos da área 

afetada é estimado em 0,59 habitantes, o ponto, plotado na Figura 384, indica que o valor para 

Risco Social do único cenário que apresenta perigos encontra-se na região de risco 

negligenciável. 

 

 

Figura 384: Valor estimado do Risco Social para o pior cenário de acidente 
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6.11 RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS 

  

A avaliação das consequências de possíveis acidentes gerados pela Rede de Distribuição de 

Gás Natural – COMPAGAS indica que o risco gerado por esta atividade está dentro dos 

parâmetros toleráveis segundo o padrão considerado no trabalho. 

A verificação de áreas de vulnerabilidade dentro da rede de distribuição e as características dos 

eventos iniciadores de acidentes em rede de gás natural indicam a necessidade da busca 

contínua de aprimoramentos nos projetos e operação. 

 

6.11.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 Considerando a possibilidade de vazamento de gás em juntas, gaxetas, filtro presentes 

nas ERP, recomenda-se sinalizar os tubos de ventilação das caixas das ERPs com 

indicações relativas ao caráter inflamável do Gás Natural. 

 Considerando a extensão da rede residencial, a dificuldade de locomoção em algum 

horário na cidade de Curitiba e a necessidade de intervenção rápida em caso de 

vazamento, recomenda-se avaliar periodicamente a estrutura de atendimento a 

anormalidades e o planejamento dos meios de locomoção e rotas para acesso e rápida 

ação de controle da incidência. 

 Considerando que a ação de terceiros é  a causa mais provável de falha de dutos de 

gás, recomenda-se instituir um programa de comunicação com a comunidade de 

agentes com potencial de interferir com a rede residencial tais como, entidades de classe 

de engenharia, construção civil, empresas de água e saneamento, telecomunicações, 

distribuidoras de energia elétrica, Prefeitura Municipal, enfatizando a necessidade de 

contato com a COMPAGAS antes de qualquer escavação. 

 Considerando que a ação de terceiros representa a maior intensidade de falha das 

Redes de Distribuição de Gás Natural, recomenda-se o estabelecimento de rotina de 

inspeção da Rede de Distribuição de Gás Natural a ser realizada pelos seus técnicos 

com os seguintes itens de verificação: 

- existência de sinalização que permita a localização da tubulação de gás em calçadas; 

- existência de sinalização sobre a linha de gás em pistas de rolamento; 

- presença de obras civis próximas a rede de Gás Natural; 

- sinais de fixação de residências ou uso do solo de forma informal (invasões) sobre a 

rede de Gás Natural. 

 Recomenda-se a elaboração de cartilha contendo informações sobre segurança de 

escavações nas proximidades de dutos de gás, para orientar os executores de obras em 
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vias públicas nos municípios que já apresentam rede de Gás Natural, visando disseminar 

o conhecimento de que é necessário o contato com a COMPAGAS antes de executar 

qualquer intervenção no solo ou quando qualquer contato físico ocorrer com a tubulação. 

 

6.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Implantar sistema de aquisição de dados e controle supervisório via telemetria com o 

objetivo de permitir o acompanhamento remoto das variáveis físicas do Gás Natural tais 

como, pressão, vazão, temperatura e teor de odorante) no interior das linhas tronco e 

ramais da Rede de Distribuição. 

 Promover exercícios simulados de vazamentos na rede de Gás Natural em pontos de 

difícil acesso e locais de grande presença de pessoas, visando aprimorar o tempo de 

atendimento e avaliação dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

 Manter rotinas de inspeção e regulagem das válvulas das ERPs visando evitar a 

ocorrência de sobrepressões à jusante desses equipamentos. 

 

6.12 DIRETRIZES PARA O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PLANO DE 

EMERGÊNCIA 

 

6.12.1 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

Embora o estudo demonstre o baixo risco do empreendimento, recomenda-se a instalação de 

um Programa de Gerenciamento de Risco uma vez que os inventários presentes na rede 

residencial são de magnitude significativa. 

Este plano visa manter o nível de segurança previsto no projeto original bem como, promover o 

seu melhoramento e manutenção. 

Os seguintes tópicos devem compor o Programa de Gerenciamento de Riscos da Rede 

Residencial da Compagas: 

 

6.12.1.1 Informações Sobre Segurança do Processo 

 

Este item tem o objetivo de assegurar que operadores e outras pessoas com atividades 

correlatas tenham acesso à informação necessária para executar seu trabalho com segurança e 

eficiência. 

Em muitos casos, a informação poderá ser necessária apenas para simples referência e, portanto 

poderá estar localizada fora do local de trabalho do operador, projetista ou mantenedor. Porém 
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é essencial que os citados saibam que a informação existe, onde ela está localizada e como ela 

pode ser acessada prontamente. 

Os elementos componentes deste tópico serão: 

 

6.12.1.1.1 Informações pertinentes ao perigo do Gás Natural e odorante tais como: 

 

- Informações toxicológicas 

- Limites de exposição 

- Dados físicos 

- Dados de estabilidade térmica e química 

- Efeitos perigosos de mistura inadvertida com outros materiais 

- Limites de inflamabilidade 

 

6.12.1.1.2 Informações relacionadas à tecnologia do processo tais como: 

 

- Fluxograma da Rede de Distribuição indicando os níveis de pressão e as estações de redução 

de pressão. 

- Limites superiores e inferiores de temperaturas, pressões e fluxos com avaliação das 

consequências de seus desvios.  

- Dados de vasos de pressão (odorante) e tubulação de aço carbono e PEAD. 

- Sistema de alívio de pressão. 

- Códigos de projeto e padrões empregados 

 

6.12.2 ANÁLISE PRELIMINAR DOS RISCOS DE PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

 

O objetivo deste tópico é identificar os perigos e providenciar uma estimativa preliminar da 

gravidade que poderá se materializar se nenhuma medida for tomada por alteração do projeto 

ou por implantação de procedimentos e treinamento. 

Os elementos deste tópico serão: 

 

6.12.2.1 Execução de Análise Preliminar de Risco - APR em intervalos regulares 

envolvendo: 

 

- A identificação de acidentes anteriores com potencial de consequências indesejáveis ao 

sistema. 
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- Avaliação dos controles de engenharia e administrativos aplicáveis à unidade em análise 

descrevendo as conseqüências de suas falhas. 

- Fatores humanos. 

- A execução da APR deverá ser feita por um grupo de analistas com experiência em operação 

de processo e coordenados por alguém com experiência na técnica de análise escolhida. 

 

6.12.2.2 Procedimentos Operacionais 

 

O objetivo deste tópico é garantir que todos os procedimentos operacionais descrevam a 

interface entre os operadores e funcionários de empresas contratadas com a rede residencial de 

gás. Os procedimentos, em língua portuguesa, devem conter: 

 

6.12.2.2.1 Passos de cada fase da operação 

 

- Pressurização de zonas de bloqueio 

- Operação normal 

- Bloqueios de zonas de distribuição em emergência 

- Operação de medidores de explosividade e odorante 

 

6.12.2.2.2 Limites de operação e consequência de seus desvios 

 

- Como recuperar a condição normal ou evitar o desvio 

- Considerações de segurança e meio ambiente 

 

6.12.2.2.3 Considerações de segurança e saúde 

 

- Propriedades e perigos apresentados pelos produtos químicos usados no processo. 

- Precauções necessárias para evitar exposição 

6.12.2.2.4 Sistema de segurança e seu funcionamento 

 

6.13 TREINAMENTO 

 

O objetivo deste tópico é transmitir de forma sistematizada todas as informações necessárias 

para uma operação e manutenção de forma segura e eficiente da rede residencial. 
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6.13.1 TREINAMENTO INICIAL 

 

 - Características da rede e seus equipamentos 

 - Modos de falha da rede residencial 

 - Cuidados com componentes pressurizados 

 - Notas sobre segurança e saúde ocupacional 

 - Sistema de segurança da rede residencial 

 - Monitoramentos necessários sobre o Gás Natural na rede 

 - Cuidados com o meio ambiente 

 

6.13.2 RECICLAGEM DE CONHECIMENTOS 

 

- Período: a cada cinco anos 

- Conteúdo: Revisão de conceitos de operação de redes de distribuição de gás, limites da rede, 

localização dos bloqueios. 

 

6.14 RELAÇÕES COM CONTRATADOS 

 

O objetivo deste tópico é assegurar que todo contratado observe as normas de segurança, 

pessoal e de projeto, da mesma maneira que os funcionários da Compagas. 

 

6.14.1 CURSO DE INTEGRAÇÃO PARA CONTRATADOS 

 

- Potencial de incêndio, explosão, liberação de substâncias tóxicas. 

- Plano de emergência 

- Áreas confinadas 

- Consequências de vazamentos de Gás Natural devido falha de montagem. 

 

6.15 COMISSIONAMENTO DE NOVAS ZONAS DE BLOQUEIO 

 

O objetivo deste tópico é assegurar que o comissionamento de novas zonas de bloqueio ou 

novos consumidores ou a colocação em operação após manutenção sejam efetuadas de forma 

segura. Em particular, este tópico visa confirmar que o que foi construído ou reparado atende às 

exigências do projeto original e que nenhuma situação perigosa foi introduzida ao se realizarem 

essas tarefas. 
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 Montagem e equipamentos estão de acordo com as especificações de projeto 

 Procedimentos de segurança, operação e manutenção estão atualizados e disponíveis 

aos usuários. 

 Para operação de novas zonas de bloqueio, uma apr deverá ser feita antes da partida. 

 

 

6.16 INTEGRIDADE MECÂNICA 

 

O objetivo deste tópico é assegurar que todos os equipamentos, tubulações, instrumentação e 

sistema elétrico sejam projetados, construídos e mantidos segundo padrões apropriados de 

forma que a chance de falha destes seja minimizada através de seleção de métodos de inspeção. 

 

 Tubulações – atendimento aos requisitos de projeto e montagem. 

 Sistemas de alívio de pressão 

 Sistemas de parada de emergência 

 Procedimentos de manutenção 

 Treinamento em atividades de manutenção 

 Análise crítica de falhas no sistema ou em sistemas similares 

 Inspeção e testes 

 Qualidade assegurada na manutenção 

 

6.17 GERENCIAMENTO DAS MUDANÇAS 

 

O objetivo deste tópico é assegurar que todas as alterações de projeto sejam prontamente 

identificadas e controladas antes que sejam implementadas visando manter o nível de segurança 

do processo adotado no projeto. 

 

 Definição de alteração de projeto 

 Procedimento para alteração de projeto 

 Análise da alteração de projeto 

 viabilidade técnica 

 impacto sobre saúde, segurança e meio ambiente. 

 análise de risco da alteração 

 modificação de procedimentos operacionais 

 competência de aprovação 

 treinamento dos operadores antes da implementação 
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6.18 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS COM A COMUNIDADE 

 

As Redes de Distribuição de Gás são itens projetados, construídos, operados e mantidos por 

seres humanos os quais não são isentos de cometer erros. 

Considerando a característica intrínseca do Gás Natural e o tempo de interrupção de qualquer 

vazamento na rede em estudo, não obstante que os riscos à comunidade estejam dentro de  

valores toleráveis, é necessário o estabelecimento de um processo de interação da Compagas 

com a comunidade do município. 

Este processo poderá ser estruturado dentro de um plano de atendimento a emergências no 

qual: 

- Todos os cenários de acidentes factíveis sejam descritos em procedimentos escritos, contendo 

ações a serem efetuadas, com os responsáveis, para limitar a quantidade de Gás 

Natural liberada para o ambiente. 

- Seja definido claramente como o evento será comunicado prontamente a todos os membros da 

comunidade vizinha que possam ser impactados pelo acidente. 

- Sejam registradas todas as ações pertinentes ao combate à emergência, rotas de escape e 

pontos de agrupamentos. 

- Sejam definidas antecipadamente a responsabilidade e autoridade para supervisionar os 

esforços mitigatórios e interagir com autoridades locais, hospitais e a mídia. 

- Sejam estabelecidos os recursos necessários durante as atividades mitigatórias tais como, 

aparelhos de comunicação, transportes, serviços médicos, ambulâncias. 

- Sejam descritos procedimentos para o retorno à normalidade tão logo a emergência esteja sob 

controle. 

- Seja estabelecido o responsável pelo acompanhamento das ações seguintes, tais como 

investigação do acidente, elaboração de relatórios e revisão do plano de emergência com o 

objetivo de evitar ocorrência similar. 

 

6.19 AUDITORIA 

 

O objetivo deste tópico é garantir que todo o plano de gerenciamento de segurança sofra 

auditagem em bases regulares. Entretanto, todos os elementos deste plano devem ser 

controlados quanto a sua adequação às normas legais vigentes ou políticas de empresa, de 

forma contínua, por todos os funcionários e contratados. 

 

 

6.20 LIÇÕES A SEREM APRENDIDAS 
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Neste tópico caberá ao empreendedor a organização de um banco de dados de acidentes 

ocorridos em equipamentos da Compagas ou em instalações similares com o objetivo de: 

- Alertar equipe de projeto, operação e manutenção sobre a necessidade de conhecer os 

incidentes, avaliar a pertinência e modificar procedimentos se for necessário. 

- Utilizar os incidentes para gerar informativo com os eventos iniciadores de acidentes e as 

competentes ações corretivas. 

- Verificar se o Plano de Ação de Emergência considera os cenários de acidentes importantes e 

ocorridos na rede Compagas ou em instalações similares. 

- Incluir as lições a serem aprendidas em treinamentos de reciclagem e em cursos de integração 

de trabalhadores terceirizados. 

 

6.21 PLANO DE AÇÃO EM EMERGÊNCIA 

 

Podemos definir um Plano de Ação em Emergência – PAE, como um conjunto de diretrizes e 

informações visando a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, 

estruturados de forma a propiciar resposta rápida e eficiente em situações emergenciais. 

O PAE tem como objetivo estabelecer procedimentos a serem adotados no controle, combate e 

mitigação de situações emergenciais que eventualmente possam ocorrer dentro das regiões 

atendidas pela Compagas, visando evitar riscos à vida humana da população exposta, seus 

colaboradores, comunidades circunvizinhas, danos ao meio ambiente e danos materiais. 

O PAE deve apresentar, de forma simples e objetiva, os detalhes envolvendo as ações, 

atribuições, responsabilidades e mecanismos de comunicação com ênfase no fluxo de 

informações e responsabilidade entre as pessoas envolvidas na coordenação das diversas 

ações durante a emergência. 

A necessidade de que o plano de emergência exista é representado por um procedimento formal, 

de conhecimento de todos os colaboradores e órgãos institucionais de apoio e que se constitua 

em parte do sistema de gestão da organização. 

Face ao comportamento humano que, quando sob tensão, apresenta uma elevada taxa de falha, 

decorre que: 

 

- As emergências devem ser analisadas previamente para que as decisões críticas sejam 

incorporadas ao plano de ação e as ações sejam executadas de modo automático no momento 

da ocorrência; 

- As pessoas que atuam no controle de emergências devem ser treinadas a executar as 

atividades previstas para que conheçam as táticas e recursos disponíveis. 
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Um plano de controle de emergência constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de 

gestão operacional, uma vez que ao identificar os riscos, estabelece os meios para agir face ao 

acidente. 

A Rede de Distribuição de Gás Natural – RGDN da Compagas apresenta um potencial de 

vazamento em suas tubulações que poderá se dispersar com odor característico ou gerar um 

jato de fogo quando da presença de uma fonte de ignição com chances de provocar lesões sérias 

às pessoas presentes na vizinhança da ocorrência. 

O PAE da Rede de Distribuição de Gás Natural deverá considerar as características peculiares 

de sua instalação tais como: 

 

- Deve considerar que o local de vazamento pode acontecer em um lugar público ou em área 

urbana não povoada; 

- Vazamentos com ignição exigem o fechamento dos bloqueios a montante e à jusante do ponto 

de vazamento para sua extinção; 

- Vazamentos no interior de edificações podem causar detonações; 

- A interdição de vias públicas e isolamento de pessoas de suas casas necessitam da intervenção 

das instituições oficiais. 

A seguir serão descritos os tópicos que devem compor o plano de ação de emergência da 

Compagas. 

 

6.21.1 A ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO EM EMERGÊNCIA 

 

O plano de ação em emergência deverá ser composto dos seguintes tópicos 

1. Descrição da Rede de Distribuição de Gás Natural da Compagas 

2. Estrutura da Organização de Combate a Emergências (OCE) 

3. Estrutura do Plano de Ação: Ações Estratégicas e Táticas 

4. Identificação dos níveis de autoridade e descrição das responsabilidades 

5. Definição da área de isolamento 

6. Recursos humanos e materiais da OCE para atendimento às emergências 

7. Práticas de monitoramento e identificação de zonas de risco na Rede de Distribuição 

8. Centro de Operação de Emergência: equipamentos e conteúdos; centro alternativo 

9. Estratégia de monitoramento da área de risco em emergência 

10. Definição dos níveis de autoridade e responsabilidade 

11. Plano de comunicação com organismos e entidades externas 

12. Práticas de recuperação de área 

13. Ações de proteção ao público 

14. Comunicação com as partes interessadas durante e após a emergência 
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7 ANALISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

 

 

Concluidas as atividades de levantamento, caracterização e diagnóstico ambiental a equipe 

multidisciplinar realiza uma analise integrada, a fim de se unificarem as informações coletadas e 

se discorrerem sobre as considerações a cada meio analisado ao longo dos estudos ambientais. 

Conclui-se que ao longo de toda a área de influencia do empreendimento a ação antrópica 

predomina.  

Alterações da fitofisionomia e impactos ambientais decorrentes deste tipo de atividade pouco 

alteram as características do ambiente sob os aspectos físicos e bióticos, sendo concentrados 

no meio socioeconômico quase todas as alterações conhecidas da implantação e operação de 

redes de gás natural.  

Pode-se dividir a área compreendida pelo empreendimento ao longo do município de Curitiba 

em três aspectos morfológicos, sendo elas: regiões planas (Formação Guabirotuba); colinas 

baixas arredondadas, modeladas sobre o Complexo Gnáissico Migmatítico; e planícies aluviais 

do rio Iguaçu e de seus principais afluentes. 

No município de Curitiba aproximadamente 20% da área é composta por solos aluviais, formados 

por areias e argilas orgânicas com baixa resistência e grande quantidade de água. A unidade 

sedimentar Formação Guabirotuba é encontrada em 35% do município, sendo formada 

principalmente por argilas fissuradas. Já o restante (45%) é composto por solos residuais, 

formados por alterações nas rochas. Na área de influência direta do empreendimento são 

constatados seis classes de solos, com diferentes características.  

A localização do município sobre esta região de planalto, ocupando altitudes médias de 934m 

acima do mar, promove um tipo de clima mesotérmico úmido (Cf), caracterizado pela 

predominância do subtipo climático Cfb (mesotérmico com verão fresco). A temperatura média 

anual é de 16,8ºC, com ocorrência de menores temperaturas no mês de julho, com média de 

12,9°C, e as maiores em fevereiro, com uma média de 20,6ºC. O regime de precipitação possui 

uma boa distribuição na região, com índices pluviométricos mensais variando entre 70 e 170 

mm. Quanto à umidade relativa do ar, esta apresenta índice elevado na escala higrométrica, com 

80 a 85% de média anual.  

No que tange os recursos hídricos superficiais, o empreendimento encontra-se inserido em seis 

sub-bacias hidrográficas, sendo elas: Sub-bacia do Rio Passaúna, interceptada pelo ramal 

Noroeste; Sub-bacia do Rio Barigui, interceptada pelos ramais Centro-Norte, Oeste, Santa 

Quitéria, João Bettega ramal Sul; Sub-bacia do Rio Atuba, abrangida pelos ramais Nordeste e 

Centro-leste; Sub-bacia do Rio Iguaçu, intersectada pelos ramais Centro-Leste, João Bettega e 

ramal Sul; Sub-bacia do Rio Belém, interceptada pelos ramais Centro-Leste, Sudeste e João 

Bettega; e Sub-bacia do Ribeirão dos Padilhas, interceptada pelo ramal Sudeste.  
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Predominantemente estas sub bacias encontram-se bastante antropizadas, podendo ser 

identificado que a qualidade das águas superficiais, nos principais cursos d’água interceptados 

pelo empreendimento apresentam um Índice de Qualidade da Água (IQA) que varia entre 

“regular” a “boa”, com exceção do Rio Belém, no qual apresentou um IQA “ruim”. Em grande 

parte dos cursos d’água analisados, é possível constatar a interferência das atividades realizadas 

no meio urbano que acarretam na alteração da qualidade das águas, associados principalmente 

ao despejo inadequado de efluentes sanitários.  

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, o empreendimento abrange duas unidades 

aquíferas: Pré-Cambriana, tratando-se de um aquífero fissural com infiltração e percolação das 

águas ocorrendo geralmente por meio das geoestruturas; e Guabirutuba, no qual compreende 

rochas das sequências sedimentares de idades quaternárias da Bacia de Curitiba, com a 

ocorrência de água subterrânea condicionada à permeabilidade das camadas arcoseanas.  

Com o objetivo de diagnosticar os níveis de pressão sonora no município de Curitiba visando 

verificar possíveis alterações futuras causadas pelas atividades de implantação da RDGN, foram 

realizadas medições de níveis de pressão sonora (ruído) em diferentes pontos destinados a 

instalação dos ramais. Através das análises, constatou-se que na grande maioria dos pontos os 

índices estão acima dos limites estabelecidos pela legislação municipal, influenciados 

principalmente pelo intenso fluxo de veículos e atividades urbanas. Apesar dos limites restritivos 

previstos pelas legislações, considera-se que o empreendimento em estudo se enquadra em 

obras de construção com um limite de emissão de ruídos de 90 dB (A), que deverá ser respeitado 

durante as atividades de implantação. 

 

A cobertura vegetal natural presente na região em estudo encontra‐se bastante fragmentada, 

devido principalmente à expansão urbana e ocupação e uso do solo, no entanto pode‐se ainda 

encontrar maciços florestais de tamanhos variados, alguns dos pontos levantados ao longo do 

Ramal Oeste foram caracterizados como vegetação em Estágio Médio de Regeneração, as 

espécies arbóreas mais comumente observadas nesse estágio de sucessão foram canela‐guaica 

(Ocotea puberula), gabiroba (Campomanesia xanthocarpa), guaçatunga (Casearia decandra), 

jerivá (Syagrus romanzoffiana) e camboata-branco (Matayba elaeagnoides). Além disso, um 

ponto amostral foi caracterizado como vegetação em Estágio Avançado de Regeneração, 

conforme Resolução CONAMA Nº 2/1994. Semelhante aos ramais Centrais e Nordeste e João 

Botega, o Ramal Santa Quitéria está inserido em área bastante alterada quanto a sua formação 

primitiva, uma vez que todos os pontos amostrais foram caracterizados como Vegetação de Área 

Urbana. 

O Ramal Sudeste trata-se de uma área alterada com vegetação de Área Urbana, e pontos em 

Estágio Inicial de Regeneração que se caracterizaram pelo predomínio de espécies de Poaceae 

e Asteraceae, com alguns indivíduos arbóreos esparsos e pontos de Estágio Médio de 

Regeneração caracterizados por meio do enquadramento da Resolução CONAMA Nº 2/1994. 
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Já o Ramal Sul envolve 18 pontos com possível interceptação da vegetação abrangendo todas 

as classificações supracitadas sendo que destes 7 pontos foram enquadrados como vegetação 

de Área Urbana, 4 pontos como vegetação em Estágio Inicial de Regeneração, 5 pontos com 

Estágio Médio de Regeneração, 1 ponto em Estágio Avançado de Regeneração, contando ainda 

com um ponto de Reflorestamentos, trata-se de um pequeno talhão de Eucalyptus sp. 

Entre as espécies que constam na Lista Oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção (IBAMA, 2014) e na Lista Oficial de Espécies da observadas ao longo das vias e na 

ADA do empreendimento, estão pinheiro‐do‐paraná (Araucaria angustifolia), cedro (Cedrela 

fissilis) e xaxim (Dicksonia sellowiana).  

A ocupação urbana no município de Curitiba, realizada ao longo dos últimos séculos, acabou por 

modificar grande parte dos ambientes naturais de ocorrência para e região. As áreas que ainda 

possuem relevância ambiental, com cobertura vegetal em estágios mais avançados e capazes 

de abrigar indivíduos da fauna nativa de maior relevância conservacionista, estão limitadas as 

regiões periféricas do município, ou dentro de parques isolados em meio aos bairros centrais.  

O Ramal Sul, apesar de transpassar por algumas áreas com elevada antropização, apresenta 

em seu redor grande extensão de áreas verdes. Destaque para o Parque Linear do Rio Barigui, 

localizado na divisa com o município de Araucária, que apresenta uma faixa continua de 

vegetação nativa ciliar. Ambientes de mata ciliar são importantes não só como abrigo e refúgio 

para a fauna nativa, mas também formando corredores que conectam fragmentos florestais, 

criando um intercâmbio entre de fauna entre estes.      

O Ramal Sudeste, inserido em bairros de grande densidade demográfica, como Boqueirão e 

Xaxim, apresenta nas porções sudestes algumas áreas verdes, como o Parque Náutico e o 

Zoológico Municipal, ambos alvos dos levantamentos primários de dados para a fauna. Nestes 

locais foram registradas espécies como o mamífero Dasyprocta azarae (cutia) e a ave 

Leptasthenura setaria (grimpeiro), de hábitos mais especialistas, ou seja, que não se adaptam a 

ambientes muito modificados. Nestes locais também são presentes as “cavas”, formadas por 

extintas atividades de extração de areia, e que hoje formam um importante ambiente para a 

avifauna aquática, com destaque para espécies migratórias.  

Já no Ramal Centro Norte, o ambiente é caracterizado por um mosaico de áreas verdes e áreas 

de forte influência imobiliária. As áreas verdes incluídas neste ramal são em sua maioria parques 

municipais, como o Parque Tanguá, Parque Barigui e Parque Tingui, que apesar de serem 

abertos para a visitação, apresentam vegetação relevante para a fauna, principalmente aquelas 

mais adaptadas as alterações antrópicas. Cabe destacar a importância da fauna urbana, em 

especial a avifauna de hábitos alimentares frugívoros, que inclui uma grande diversidade de 

espécies e acaba contribuindo para a dispersão da flora local. 

O Ramal Oeste transpassa ao longo de sua extensão no limite entre área urbanizada e áreas 

verdes, que vão se adensando em direção ao lago represado para captação de água, divisa com 

o município de Campo Largo. No local também existe um parque municipal, denominado Parque 
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Municipal do Passaúna, com grande adensamento de mata nativa capaz de abrigar espécies 

especialistas e de pouca tolerância a ambientes antropizados.  

Estes quatro ramais descritos, são os que possuem em seu entorno ambientes mais expressivos 

com relação a abrigo para a fauna nativa, em especial espécies mais exigentes com relação ao 

habitat, e por consequência de maior interesse conservacionista. Os ramais não citados acima 

são incluídos nas porções mais centrais do município e caracterizados pelo adensamento 

populacional. Nestes locais, as áreas verdes são limitadas a pequenos parques, importantes 

para o abrigo de fauna, entretanto, a falta de conexão entre estes fragmentos florestais limita o 

deslocamento de espécies de hábitos florestais.  

Apesar de presença destas áreas verdes descritas, que compõem o chamado cinturão verde do 

município de Curitiba, o impacto negativo, relacionado ao empreendimento nas comunidades 

faunísticas presentes nestes locais, é considerado baixo. Impactos significativos e permanentes, 

como a alteração ou redução no habitat da fauna nativa são de pouca significância para este 

empreendimento. 

 

A evolução populacional de Curitiba demonstra constante crescimento. A cidade tem densidade 

demográfica elevada e toda área municipal é considerada urbana. A fim de promover e 

possibilitar aos seus moradores um desenvolvimento urbano considerado mais sustentável, o 

planejamento estratégico tem sido fator primordial no desenvolvimento da cidade. 

As vias urbanas estão organizadas em eixos estruturantes, vias de ligação metropolitana, vias 

principais e as vias coletoras. Nelas estabeleceu-se comércios e serviços de atendimento local, 

que propiciam a melhoria no deslocamento de pedestres e veículos. Toda essa estruturação visa 

o atendimento as necessidades da população e do sistema de transporte coletivo, individual e 

de bens, dentro de uma estrutura urbana linearizada. 

Neste contexto, a expansão da rede de gás, através dos ramais de atendimento, consiste em 

atividade importante e necessária para o município, na medida que possibilita o acesso a uma 

fonte alternativa de energia e com variedade de usos. O sistema apresenta abrangência 

residencial, de serviços, comercial e industrial, suprindo de energia as mais variadas demandas, 

residências, condomínios, prédios, cafés, panificadoras, hotéis, hospitais, escolas de natação, 

clubes, lavanderias, academias, shoppings, industrias. 

A implantação de infraestruturas para melhorar os serviços no meio urbano, como por exemplo 

a ampliação do sistema de gás natural é algo desejado por todos, apesar dos aspectos 

relacionados aos transtornos inerentes as obras e que devem ser considerados. 

A ampliação de ramais está planejada para acontecer por todo município em distintos bairros, 

com características específicas dentro do zoneamento, conforme especificado a seguir: 

O Ramal Sul, inserido nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, dentro do 

zoneamento ocupam áreas de predomínio residencial com baixa densidade e área com 

destinação específica. As áreas com destinação específica são aquelas cuja ordenação de uso 

e ocupação do solo se caracteriza pela existência ou previsão de instalações destinadas a 
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grandes usos institucionais, industriais, comerciais e de serviços, que por seu porte ou natureza 

exijam confinamento em áreas próprias; No geral deve-se promover, prioritariamente, a 

ocupação residencial, de acordo com o suporte natural e infraestrutura implantada. 

Com relação aos bairros do Ramal Sudeste, Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão, 

apresentam vias com eixo estruturante e com eixo de adensamento e áreas com predomínio 

residencial com baixa densidade e área com destinação específica.  

Os eixos estruturantes são os principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados como 

áreas de expansão do centro tradicional e como corredores de ocupação mista de alta 

densidade, tendo como suporte os sistemas de circulação e de transporte; 

Quanto ao bairro Cajuru do Ramal Centro-Leste, possui eixo de adensamento, área com 

predomínio residencial de baixa densidade e área com destinação específica e inserido na 

Regional Cajuru. 

Já os bairros Atuba, Santa Cândida, Cachoeira, e Barreirinha, do Ramal Nordeste, apresentam 

eixo estruturante e áreas com destinação específicas e com predominância residencial de baixa 

densidade e de média densidade. 

Nos bairros Centro Cívico, São Francisco, Bom Retiro, Pilarzinho, Abranches, Taboão e São 

João, do Ramal Centro-Norte, há existência de um eixo estruturante e área de ocupação mista, 

área com predominância residencial de baixa e média densidade. 

Áreas com predominância residencial de média densidade, são caracterizadas como suporte aos 

eixos estruturais e que se beneficiam do sistema de transporte de alta capacidade, onde deve 

se promover, prioritariamente, a ocupação com habitação coletiva e comércios e serviços de 

atendimento de bairro, devido à infraestrutura implantada; 

Os bairros Lamenha Pequena e Butiatuvinha, do Ramal Noroeste estão em Área de Proteção 

Ambiental e inseridos na Regional Santa Felicidade. 

Já Riviera, Augusta e São Miguel que são os bairros do Ramal Oeste, fazem parte da Área de 

Proteção Ambiental APA da Passauna, bairros integrantes da Regional CIC.  

As Áreas de Proteção Ambiental, compreendem, nas porções inseridas no município e sem 

prejuízo a outras áreas criadas por lei, a Área de Proteção Ambiental Estadual do Passaúna, 

com o objetivo de proteger e conservar a qualidade ambiental e os ecossistemas existentes, em 

especial a qualidade e quantidade de água para fins de abastecimento público, e a Área de 

Proteção Ambiental do Iguaçu, que tem por objetivo garantir a preservação, conservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental da bacia do Rio Iguaçu.  

Quanto aos bairros Santa Quitéria e Seminário, do Ramal Santa Quitéria, compreendem eixo de 

adensamento, com Área de predominância residencial de baixa e média densidade. Eixos de 

adensamento: eixos de crescimento complementares da estruturação urbana, de ocupação 

mista e de média densidade; 

Neste Ramal há área com predominância residencial de baixa densidade, área de ocupação 

mista, área de ocupação controlada, área de destinação específica e eixo de adensamento. 

Áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade: onde deve-se promover ocupação 
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mista, residencial, comercial e de serviços, de alta, média e baixa densidade, de acordo com o 

suporte natural e infraestrutura implantada. 

Desta forma, considera-se que após a analise de todos os aspectos construtivos do 

empreendimento, abrangendo inclusive o estudo dos riscos associados, aliados ao 

embasamento legal, associado com o diagnóstico ambiental detalhado, do ambiente onde o 

empreendimento está inserido, realizando-se uma analise minuciosa dos impactos ambientais 

causados pela implantação deste, aliada a uma adoção de medidas mitigadoras e programas 

ambientais, prevê-se a viabilidade de sua implantação.  
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8 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento de execução da Política Ambiental 

Brasileira, de caráter preventivo, concebido como um conjunto de procedimentos técnico-

científicos e político-administrativos, visando garantir a realização de uma análise sistemática 

dos impactos ambientais decorrentes da implementação de uma proposta de desenvolvimento 

(planos, programas e projetos) e suas alternativas, a adoção de medidas mitigadoras e o seu 

acompanhamento sistemático (monitoramento) com a finalidade de embasar a decisão quanto a 

implantação de determinada atividade. Trata-se, portanto, de um apoio ao processo de tomada 

de decisão que servirá de embasamento para as definições de medidas de controle a serem 

tomadas durante o desenvolvimento da atividade proposta por este Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA. 

Por meio da RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, foram estabelecidas as 

definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes para implementação da Avaliação de 

Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, 

estabelecida pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A referida Resolução considera como impacto ambiental a alteração, a qualquer escala, das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que, direta ou indiretamente afetam 

a saúde, segurança e bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

8.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Diversos autores contribuíram para a definição de metodologias e conceitos a serem 

considerados na Avaliação de Impactos Ambientais, destacando-se PIMENTEL (1992) que 

ressalta que esta avaliação deve ser um subsídio para a tomada de decisão, servindo como 

ferramenta de exame sistemático entre as atividades decorrentes de um determinado 

empreendimento e os fatores ambientais ocorrentes no local proposto para a implantação deste. 

Conceitualmente existem diversas metodologias estabelecidas para a avaliação de impactos 

ambientais de empreendimentos. Para a avaliação dos impactos decorrentes da implantação da 

rede de distribuição de gás natural no município de Curitiba foram mescladas técnicas 

tradicionais e usualmente comuns.  

Para tanto foram realizadas reuniões entre os técnicos envolvidos na elaboração deste EIA com 

intuito de discutir e confrontar informações obtidas durante os levantamentos de dados primários 

e secundários para a elaboração do diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e 
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socioeconômico) das áreas de influência do empreendimento (Método Ad Hoc). Nestas reuniões 

os técnicos discutem entre si as principais fragilidades observadas em cada meio durante a 

realização dos estudos, confrontando-as com as características do projeto e levantando a 

relação dos prováveis impactos ambientais das diversas fases do empreendimento.  

Outra atividade desenvolvida pela equipe responsável pela elaboração do presente Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA para a Avaliação dos Impactos Ambientais do empreendimento foi a 

elaboração de uma matriz de interação (Matriz de Leopold) onde foram analisadas todas as 

etapas de implantação e operação do empreendimento, identificando-se as ações geradoras, 

os aspectos ambientais e os impactos ambientais decorrentes destas. 

Esta relação de causa – efeito, definida por SÁNCHEZ (2006) busca identificar e estabelecer 

conexões entre as diferentes ações geradoras que ocorrerão nas fases de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento, e os impactos ambientais decorrentes destas, 

utilizando-se dos aspectos ambientais para esta interconexão. A Figura 385 ilustra a rede de 

interação aplicada a este empreendimento. 

Para o presente estudo foram estabelecidas as seguintes definições: 

Ação Geradora é toda e qualquer atividade decorrente da implantação do empreendimento, 

estando inclusas neste conceito as atividades de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento, cada uma com suas subatividades. 

Aspecto Ambiental é definido como resultado de uma ação geradora, que por consequência 

cause um determinado Impacto. É o agente de inter-relação entre a ação e o impacto. 

Impacto é a consequência final de determinada ação geradora. É a mudança ocorrida (ou 

potencial) em determinado parâmetro ambiental em determinado período.  

 

Figura 385: Exemplo de Rede de Interações em atividade de terraplanagem. 
 

No decorrer deste capítulo será realizada uma avaliação individualizada dos impactos, 

considerando-se primeiramente a etapa de implantação, a qual está relacionada às obras 

necessárias de implantação do empreendimento, como atividades supressão de vegetação da 
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área necessária para instalação da rede de distribuição de gás, escavação, instalação da rede 

de distribuição testes, entre outros. 

Posteriormente são apresentados os impactos decorrentes da fase de operação, relacionados 

principalmente ao aumento na segurança energética dos beneficiados pelo empreendimento e 

aos riscos à segurança em redes de distribuição de gás natural. A etapa de planejamento do 

empreendimento encontra-se descrita brevemente, sendo seus impactos discorridos em 

conjunto com os impactos da fase de implantação do empreendimento, devido às suas 

similaridades. 

Conforme estabelecido na legislação e Instruções Normativas vigentes, para a elaboração deste 

estudo, foram caracterizados tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos 

decorrentes das diversas etapas do empreendimento, sendo que para valoração dos impactos 

buscou-se contemplar a ocorrência dos impactos individualmente e através de possíveis 

associações/interações sendo consideradas suas propriedades cumulativas, sinérgicas ou 

atenuantes. 

Para a presente avaliação foram considerados os atributos descritos em sequência, sendo 

atribuídos valores para cada critério visando definir a quantificação dos impactos e, por fim, a 

avaliação da viabilidade de instalação do empreendimento. 

 

 Natureza dos Impactos 

 

Os impactos ambientais decorrentes de uma determinada atividade podem ocorrer/desencadear 

ações de forma positiva e benéfica ou de forma negativa e adversa. Para o presente estudo a 

natureza dos impactos é classificada em positiva ou negativa. Impactos positivos são aqueles 

que acrescentam benefícios associados à sua ocorrência, e poderão ser potencializados com a 

adoção de medidas específicas pertinentes ao tipo de impacto. Já os impactos negativos poderão 

ter seus efeitos mitigados, prevenidos, eliminados ou compensados através da adoção de 

medidas específicas. Para efeito de valoração dos impactos, a Natureza dos mesmos recebeu a 

atribuição apresentada na Tabela 99, a qual será utilizada na matriz de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

Tabela 99: Natureza do impacto ambiental. 
Impacto Positivo Impacto Negativo 

+ - 

   

 Abrangência 
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Este parâmetro faz referência à abrangência do impacto frente às áreas de influência definidas 

neste estudo, sendo que para tanto foram classificados em Impacto Local e Regional. Para 

efeito de valoração dos impactos e utilização na matriz de avaliação de impactos ambientais, os 

mesmos receberam uma classificação, a qual é apresentada na Tabela 100. 

 

Tabela 100: Localização e espacialização do impacto. 
Impacto Local Impacto Regional 

1 2 

 

 Fase de Ocorrência  

 

Quanto à fase de ocorrência do impacto ambiental, esta foi subdividida entre as etapas de 

desenvolvimento do empreendimento, sendo elas: planejamento, onde incluem-se os projetos 

básicos e estudos ambientais, fase de implantação, onde estão inseridas todas as atividades 

de obras propriamente ditas, e a fase de operação. Como este não é um fator ponderável, 

englobará os impactos para classificá-los quanto à época/período em que irão ocorrer.  

 

 Incidência 

 

Indica se um impacto é causado de forma direta, sendo resultado de uma ação geradora 

específica, ou seja, da simples relação de causa e efeito, ou de forma indireta, sendo a 

resultante de uma cadeia de vários aspectos ambientais. Para efeito de valoração dos impactos, 

a Incidência recebeu a atribuição apresentada na Tabela 101, a qual será utilizada na matriz de 

avaliação de impactos ambientais. 

 

Tabela 101: Incidência do impacto ambiental. 
Impacto Direto Impacto Indireto 

2 1 

   

 Duração 

 

Indica o tempo de duração da alteração ambiental, podendo ser temporário, quando 

determinado impacto tem sua duração finita em um tempo determinado, permanente, quando o 

impacto se mantém após o término da ação geradora e cíclico, quando o impacto se manifesta 

em intervalos de tempo ao longo de um período, oriundo de uma ação geradora também 

recorrente.  Para efeito de valoração dos impactos, a Duração recebeu a ponderação 

apresentada na Tabela 102, a qual será utilizada na matriz de avaliação de impactos ambientais. 
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Tabela 102: Duração do impacto ambiental 
Temporário Cíclico Permanente 

1 2 3 

   

 Reversibilidade 

 

Indica a possibilidade de, após o encerramento da ação geradora, o meio alterado retornar à sua 

condição de origem. Quanto à reversibilidade, um determinado impacto pode ser reversível, 

quando o meio afetado pelo impacto retorna à sua condição de origem, ou irreversível, quando 

o meio afetado não retorna mais à sua condição de origem, podendo apenas ser o impacto 

mitigado ou compensado. Para efeito de valoração dos impactos, a Reversibilidade recebeu a 

atribuição apresentada na Tabela 103, a qual será utilizada na matriz de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

Tabela 103: Reversibilidade do impacto ambiental 
Reversível Irreversível 

1 2 

   

 Probabilidade de Ocorrência 

 

Indica a probabilidade de determinado impacto realmente ocorrer. Pode ser certo, quando se 

sabe que determinado impacto sempre ocorre ou incerta, quando a ocorrência do impacto é 

incerta e/ou muito pequena. Para efeito de valoração dos impactos, a Ocorrência recebeu a 

atribuição apresentada na Tabela 104, a qual será utilizada na matriz de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

Tabela 104: Ocorrência do impacto ambiental 
Certa Incerta 

2 1 

     

 Magnitude 

 

Refere-se a grandeza de um impacto em termos absolutos, sendo considerada a intensidade 

com que um impacto pode se manifestar, podendo ser de baixa magnitude, média magnitude 

ou de alta magnitude. Atribuiu-se um valor objetivo para a os diferentes graus de magnitude de 

impactos, conforme Tabela 105.  
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Tabela 105: Intensidade do Impacto ambiental 
Baixa Média Alta 

1 2 3 

   

 

8.2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Com a atribuição dos valores definidos nos itens acima para os critérios dos atributos dos 

impactos ambientais é possível comparar impactos positivos com negativos do empreendimento, 

auxiliando a análise de viabilização da atividade proposta. Na Tabela 106 são agrupados todos 

os atributos que compõem a avaliação dos impactos ambientais gerados/desencadeados pela 

ampliação da rede de distribuição de gás natural. 

 

Tabela 106: Pesos atribuídos aos critérios dos atributos de um determinado impacto. 
 

 

Fase de Ocorrência Atributo Ponderação ou Critério VALOR ATRIBUIDO 

P
la

ne
ja

m
en

to
 

Im
pl

a
nt

aç
ão

 

O
p

er
aç

ão
 

Natureza 
Impacto Positivo + 

Impacto Negativo - 

Abrangência 
Local  1 

Regional  2 

Incidência 
Direta 2 

Indireto 1 

Duração 

Temporário 1 

Permanente 2 

Cíclico 3 

Reversibilidade 
Reversível 1 

Irreversível 2 

Probabilidade 
Certo 2 

Incerto 1 

Magnitude 

Baixa 1 

Média 2 

Alta 3 
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Para classificar os impactos quanto a sua significância foram realizadas comparações entre o 

resultado da multiplicação dos valores atribuídos aos diferentes parâmetros, obtendo-se uma 

faixa de valores ponderados que determine o impacto como baixo, médio e alto. 

 

8.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A identificação dos impactos ambientais se baseou no cruzamento das atividades necessárias à 

realização das diferentes etapas do empreendimento com as características identificadas 

durante a elaboração dos diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico.  

Os trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica foram norteados pela Resolução CONAMA nº 

001/86, que considera como impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: 

 A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

 As atividades sociais e econômicas; 

 A biota; 

 As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

 A qualidade dos recursos ambientais 

 

Primeiramente serão identificadas e avaliadas as ações geradoras e os aspectos ambientais e, 

por conseguinte, os impactos ambientais associados para as etapas de Planejamento, 

Implantação e Operação do empreendimento. 

8.3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Neste item serão identificadas e descritas as atividades previstas para as etapas de 

Planejamento, Implantação e Operação que poderão causar impactos ambientais aos meios 

físico, biótico e socioeconômico. 

As ações geradoras serão descritas em ordem cronológica, conforme as etapas as quais estão 

associadas.  

 

8.3.1.1 Etapa de Planejamento 

 

Para a fase inicial, considerada como etapa de planejamento, foram elencadas atividades de 

levantamento de campo necessárias à elaboração dos projetos básicos e do estudo ambiental. 

Durante o desenvolvimento destas etapas primárias os impactos ambientais são pouco 

significativos e relacionados principalmente ao Meio Socioeconômico, principalmente por meio 
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da geração de expectativas na população. Como estes impactos (considerados de baixa 

relevância) também ocorrem durante a implantação do empreendimento, ocorrendo em maior 

escala nesta segunda fase, os impactos ocorrentes na etapa de planejamento serão 

incorporados e detalhados juntamente aos impactos da fase de implantação. A figura abaixo 

ilustra as principais ações desenvolvidas na etapa de planejamento do empreendimento. 

 

 

Figura 386: Atividades inerentes a etapa de planejamento 
 

8.3.1.2 Etapa de Implantação 

 

Para o empreendimento em questão os principais impactos estão relacionados à fase de 

implantação do mesmo e são decorrentes do desencadeamento de diversos fatores relacionados 

às obras.  As atividades gerais inerentes a implantação da RDGN são apresentadas na Figura 

387. 

 
Figura 387: Atividades inerentes à implantação da RDGN. 

 

A partir da caracterização das etapas de implantação do empreendimento, apresentadas no 

início deste estudo, foram analisadas as ações passíveis de gerarem impactos, as quais são 

descritas a seguir. 
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A. Divulgação do empreendimento 

A divulgação do empreendimento é realizada junto à comunidade residente na área de influência 

do empreendimento visando informar sobre as características do mesmo, seus impactos e seus 

benefícios para o local e para a região. Esta etapa também ocorre na fase de planejamento, na 

etapa de coleta de dados para os estudos ambientais, continuando durante as atividades de 

execução das obras. 

Apesar de buscar informar a população e esclarecer dúvidas e incertezas, esta etapa também 

poderá gerar ansiedade e expectativas relacionadas à implantação do empreendimento devido 

às mudanças do fornecimento dos serviços, alterações do cotidiano durante a execução das 

obras e também devido aos receios aos riscos de operação da rede de distribuição de gás 

natural. 

 

B. Mobilização de Pessoal 

As atividades necessárias à ampliação da rede de distribuição de gás natural oportunizam a 

geração de empregos, seja de forma direta como contratação de funcionários ou de forma 

indireta como fornecimento de materiais, equipamentos, suprimentos, entre outros. Para a mão-

de-obra não especializada, será dado prioridade para a contratação de mão de obra local, uma 

vez que a empresa já conta com quadro de funcionários para suprir demandas de mão de obra 

especializada. 

 

C. Mobilização e Logística 

Nesta fase ocorre o desenvolvimento da etapa de logística, incluindo o recebimento da tubulação 

e demais materiais os quais são armazenados, estocados e distribuídos aos diversos trechos da 

obra. 

Considerando que os locais onde se pretende ampliar a RDGN são localizados por todo o 

perímetro do município, é necessário o deslocamento diário de funcionários, maquinário, 

ferramentas e materiais para a execução dos serviços. 

 

D. Limpeza e abertura da faixa 

A limpeza e abertura da faixa consiste, basicamente, na remoção da cobertura vegetal 

superficial, concretos de calçadas, pavimento asfáltico ou outras coberturas existentes no trecho. 

A cobertura vegetal retirada é estocada para posterior reposição e recuperação da área e demais 

materiais são destinados para bota-foras. 
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E. Abertura das valas 

Fase de escavação que compreende a remoção de solo, pavimentos ou outros similares até a 

cota necessária para a instalação da tubulação.  

 

F. Construção e montagem em áreas urbanas 

Para a atividade de montagem da rede será necessário a estocagem dos materiais até o 

momento da instalação, a qual será realizada provavelmente nas calçadas ou ruas. Quando 

necessário, as vias serão bloqueadas e a área isolada. 

 

G. Transposição de vias 

Para a transposição de vias poderá ser utilizado o método convencional, com abertura de valas, 

ou métodos não destrutivos, onde é realizada escavação subterrânea sem interferência na 

superfície. Quando esta etapa é realizada pelo método convencional é necessário o bloqueio de 

uma das vias, podendo gerar interferências no tráfego. 

 

H. Transposição de cursos d’água 

Nos locais onde haverá necessidade de transposição de cursos d’água para a implantação da 

RDGN será realizado pelo método não destrutivo, que consiste na passagem da tubulação por 

baixo do leito do rio. Este método visa evitar os impactos causados pela interferência no curso 

d´água. 

 

I. Finalização das Obras 

Após a finalização das obras de instalação da rede, o local será recuperado conforme suas 

características naturais. Nesta etapa serão retirados todos os materiais, ferramentas e quaisquer 

resíduos das obras. 

 

8.3.1.3 Etapa de Operação 

 

Durante a operação deste empreendimento os impactos são referentes principalmente ao meio 

socioeconômico, visto que os impactos do meio físico e biótico são percebidos com maior 

intensidade na etapa de implantação do empreendimento. 

A etapa de operação deste empreendimento compreende a distribuição do gás natural pelas 

redes instaladas. Como pode ser observado neste estudo, a rede de distribuição é instalada no 

subsolo, não oferecendo maiores transtornos a transeuntes das vias. Cabe citar também que o 

gás natural não é uma substância poluente, não conferindo perigos de poluição ao solo ou 
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recursos hídricos. Deste modo, os principais impactos relacionados a este empreendimento, na 

fase de operação, dizem respeito à riscos de vazamento e de explosão, como identificado na 

Análise de Risco. 

A operação deste empreendimento também contribui com impactos positivos, principalmente 

melhorando o fornecimento da matriz energética para os consumidores. As ações geradoras e 

aspectos ambientais serão descritos a seguir. 

 

J. Falhas de instalação e operacionais ou interferência de terceiros na Rede de Distribuição 

de Gás Natural 

 

Apesar de todas as soldas serem inspecionas com ultrassom e de rigorosos padrões para a 

instalação da rede, possíveis defeitos de instalação, operacionais, eventos extremos e 

principalmente interferência de terceiros podem ocasionar acidentes na RDGN, principalmente 

com o vazamento do gás. 

 

K. Aumento na disponibilidade energética 

A operação da RDGN implica no aumento da disponibilidade energética para indústrias, 

residências, prestadores de serviço, entre outros consumidores. 

 

8.3.2 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A descrição dos impactos decorrentes das fases de implantação e operação do empreendimento 

é apresentada a seguir, sendo que cada impacto foi identificado em função do meio que atinge, 

sendo os meios físico, biótico e socioeconômico. Cada impacto ambiental foi avaliado conforme 

pontuação estabelecida no item Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais, sendo ao 

final apresentada uma matriz de interação para a avaliação quantitativa dos mesmos. 

Junto a cada impacto foram descritos também os Programas Ambientais e as medidas 

mitigadoras relacionadas. Cabe citar que tais medidas são de responsabilidade da COMPAGAS, 

a qual poderá delegar tais ações a empresas terceirizadas, as quais serão corresponsáveis pela 

execução das mesmas. 

Para uma melhor visualização do processo de identificação dos impactos ambientais, apresenta-

se a tabela a seguir com a relação das ações geradoras a partir das quais puderam ser 

levantados os aspectos e impactos ambientais associados.   



              

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 504 de 549 

Tabela 107: Tabela de Ações Geradoras, Aspectos e Impactos Ambientais relacionados à implantação da Rede de Distribuição de Gás Natural. 

 Ação Geradora Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 

M
e

io
 F

ís
ic

o
 

Mobilização e Logística Emissão Atmosférica de máquinas e veículos Alteração da Qualidade do Ar 

Limpeza e Abertura da Faixa; 
Abertura da vala; 

Dispersão de Poeira pela movimentação de solo Alteração da Qualidade do Ar 

Abertura da vala 
Solo exposto Aumento do Escoamento Superficial e Erosão 

Escoamento Superficial e Erosão Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos 

Transposição de cursos d’água Escoamento Superficial e Erosão Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos 

Construção e montagem em áreas urbanas Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos 

Construção e montagem em áreas urbanas 
Atividades dos colaboradores Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Uso de materiais e produtos Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

M
e

io
 B

ió
ti

c
o

 

Limpeza e Abertura da Faixa 
Supressão de vegetação Redução da Cobertura Vegetal 

Supressão de vegetação Redução de habitats da fauna 

Mobilização e Logística; 
Outras atividades gerais 

Armazenamento de materiais ou resíduos de forma 
inadequada 

Favorecimento da Proliferação de vetores 

M
e

io
 S

o
c

io
ec

o
n

ô
m

ic
o

 

Divulgação do empreendimento 
Informações quanto ao empreendimento, programas 
ambientais e impactos à população afetada 

Geração de Expectativas da População do Entorno 

Mobilização de Pessoal Geração de vagas de emprego Contratação de Mão-de-obra local 

Mobilização e Logística 
Deslocamento de maquinários e veículos com aumento do 
tráfego 

Perigo de acidentes com transeuntes 

   

Limpeza e Abertura da Faixa; 
Abertura da vala; 
Construção e Montagem 

Uso de máquinas cortadoras, escavadeiras e 
compactadoras com emissão de Ruídos 

Perturbação da população do entorno 

Bloqueio de calçadas Perturbação da população do entorno 

Interrupção da infraestrutura de serviços públicos Interferências sobre serviços públicos 

Transposição de vias/Bloqueio de vias Interferência das Obras com o Trânsito Existente 

Defeitos de instalação ou operacionais na Rede 
de Distribuição de Gás Natural 

Vazamento de gás Vazamento de gás e risco de explosão na RDGN 

Ampliação da RDGN Aumento da disponibilidade energética Melhoria no Fornecimento de Energia 
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 Ação Geradora Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 

Disponibilidade de energia alternativa para indústrias 
Redução das Emissões Atmosféricas das 
Indústrias com a Utilização do Gás Natural 
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8.3.2.1 Etapa de Implantação 

 

8.3.2.1.1 Impactos sobre o Meio Físico 

 

IMP.01. Alteração da Qualidade do Ar 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento está prevista a movimentação de máquinas 

e veículos, gerando, consequentemente, partículas sólidas e gases oriundos da queima de 

combustível fóssil, compostos principalmente por CO2, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre 

que alteram a qualidade do ar. De acordo com as condições de manutenção do maquinário e 

veículo utilizado a emissão destes gases pode gerar prejuízos aos operários que trabalharão no 

local e, em menor escala, à população do entorno.  

Para esta avaliação deve ser considerado que o local de instalação da RDGN abrange 

prioritariamente áreas urbanizadas, onde a emissão de gases de combustão ocorre durante todo 

o dia, sendo mínima a contribuição por meio da execução desta obra. Considerou-se também 

que os veículos e maquinários utilizados estarão em boas condições de manutenção. 

A movimentação de terra na etapa de escavação também poderá contribuir para a dispersão de 

poeiras e consequente alteração da qualidade do ar, sendo este o aspecto mais relevante 

relacionado a este impacto. Cabe salientar que a dispersão de poeira pelo tráfego dos veículos 

nas estradas não foi considerada como aspecto relevante devido às mesmas serem, em sua 

maioria, pavimentadas.  

Considerando o exposto acima, definiu-se que a alteração da qualidade de ar provocada pelos 

aspectos citados terá abrangência no local de implantação do empreendimento. A duração do 

mesmo é temporária, se atendo às etapas iniciais do projeto, sendo percebido juntamente com 

o decorrer das atividades. A sua ocorrência é certa, porém é considerado um impacto reversível, 

de baixa magnitude, uma vez que as atividades em questão não são passíveis de geraram 

considerável alteração na qualidade do ar.  

 

IMP.01 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
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IMP.01 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

- 1 1 1 1 2 1 

Valor Atribuído ao Impacto -2 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Programa de Supervisão Ambiental 

Medidas Ambientais Propostas: 

Cobertura do solo exposto após a escavação das valas evitando a dispersão de poeiras. 

Uso de veículos e maquinários em boas condições de manutenção visando à redução de 

emissões gasosas e particuladas provenientes da má combustão nos motores. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinergético. 

Locais de Relevância: 

Áreas adensadas, onde a circulação de massas de ar seja menor, dificultando a dispersão dos 

poluentes e particulados. 

 

IMP.02. Aumento do Escoamento Superficial e Erosão 

 

A ocorrência deste impacto é prevista somente na etapa de implantação da RDGN, 

principalmente durante a limpeza da área e abertura/escavação das valas, onde o solo retirado 

poderá ficar exposto às intempéries. Caso mantido sem proteção e cobertura, a água pluvial 

poderá promover o aumento do escoamento superficial, resultando em processos erosivos e no 

carreamento de sólidos para cursos d´agua, possibilitando a alteração da qualidade dos recursos 

hídricos da região, degradação do sistema de drenagem, perda de solo além de transtornos aos 

transeuntes próximos à obra. 

A ocorrência de escoamento superficial e processos erosivos tem grande impacto quando 

próximo aos recursos hídricos, porém, cabe citar que serão utilizados métodos não destrutivos 

na instalação da RDGN nas travessias de corpos d´água, diminuindo a probabilidade de 

ocorrência destes processos e da alteração da qualidade da água. 

Devido à possibilidade do escoamento superficial e consequente carreamento de sólidos para 

os sistemas de drenagem urbanos e cursos d´água, este impacto poderá ser percebido na Área 
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de Influência Direta do empreendimento, ou seja, regionalmente. Sua duração é temporária, 

estando restrito à fase de implantação. Sua condição é reversível, considerando que após a 

finalização das obras o solo não permanecerá exposto. A sua ocorrência é incerta, dependendo 

da implantação das medidas mitigadoras previstas. É considerado de baixa magnitude. 

 

IMP.02 – AUMENTO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E EROSÃO 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Incerto Média 

- 2 1 1 1 1 2 

Valor Atribuído ao Impacto -4 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Medidas Ambientais Propostas: 

Utilização de mantas geotêxtis ou outras formas de cobertura do solo exposto. 

Uso de sacos para armazenamento do solo retirado nas escavações. 

Uso de barreiras para impedir o escoamento e carreamento do solo. 

Revegetação de locais com solo exposto ao término das atividades ou outra cobertura para 

retorno das características naturais do local. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinergético. 

Locais de Relevância: 

Áreas com declividade maior e escoamento superficial evidente. 

 

IMP.03. Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 
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As atividades de implantação da RDGN, assim como obras civis em geral, demandarão o uso de 

diversos produtos e materiais utilizados nas etapas de instalação das redes, testes, atividades 

gerais dos colaboradores, entre outros. Com isto, é inevitável a geração de diversos tipos de 

resíduos, os quais se constituirão principalmente de resíduos da construção civil e, em menor 

escala, resíduos perigosos (estopas e embalagens contaminadas com óleo) e resíduos comuns. 

Cabe ressaltar, porém, que é prevista uma geração muito baixa destes resíduos, uma vez que 

não serão necessárias grandes quantidades de material de construção civil, ou produtos 

perigosos para a execução das obras. Os funcionários realizarão suas refeições em restaurantes 

próximos aos locais de obra ou outros locais determinados pela empresa, não sendo prevista a 

geração de resíduos orgânicos ou embalagens em grandes quantidades. 

Quando acondicionados e armazenados de forma incorreta, estes resíduos podem gerar 

lixiviados e por consequência a contaminação do solo e recursos hídricos, sendo necessário 

estabelecer medidas para o correto manejo dos mesmos desde sua geração até a destinação 

final. Além dos impactos associados, a geração de resíduos gera a necessidade de cada vez 

mais áreas para aterros sanitários e específicos para resíduos perigosos e de construção civil. 

Este impacto poderá ser percebido regionalmente, considerando os impactos associados, como 

alteração da qualidade dos recursos naturais. A geração dos resíduos em si e o envio dos 

mesmos para aterros sanitários caracteriza este impacto como de nível regional. Sua ocorrência 

é indireta, temporária e reversível, uma vez que se restringe à etapa de implantação da obra 

caso implantadas as medidas mitigadoras. A ocorrência é certa e tem magnitude baixa. 

 

IMP.03 – GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Certo Baixa 

- 2 1 1 1 2 1 

Valor Atribuído ao Impacto -4 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 
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Ações Recomendadas: 

Medidas Ambientais Propostas: 

Disponibilização de coletores/bags para recolhimento de resíduos após a finalização de uma 

jornada de trabalho. 

Promover medidas orientativas sempre que for verificado a disposição inadequada de 

resíduos pelos colaboradores. 

Identificação de locais licenciados para destinação final dos resíduos, priorizando a sua 

reciclagem e/ou reutilização. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinergético. 

Locais de Relevância: 

Todas as áreas de implantação do empreendimento. 

 

IMP.04. Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos 

 

A alteração da qualidade dos corpos hídricos existentes no entorno do empreendimento poderá 

ocorrer devido a três fatores principais. O primeiro é a geração de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos nos locais de implantação do empreendimento. Estes resíduos, se não acondicionados 

e destinados a um local adequado podem contaminar as águas superficiais e subterrâneas.  

Os efluentes poderão ter origem em instalações sanitárias, como banheiros químicos, na 

lavagem de calhas de caminhões betoneiras, lavagem de materiais e ferramentas de obra, 

carreamento de contaminantes como óleos e graxas pela água pluvial, entre outros. 

Os resíduos sólidos podem se constituir de estopas contaminadas com óleos, embalagens de 

produtos perigosos, restos de alimentos, copos plásticos, entre outros. 

Esse impacto também está relacionado às atividades de escavação e abertura de valas com o 

escoamento superficial do solo exposto, o qual pode atingir corpos d’água mais próximos 

alterando a sua turbidez e, em níveis extremos, causando assoreamento. 

Esse impacto pode ser prevenido com práticas simples e eficientes, de acordo com os Programas 

Ambientais propostos nesse EIA, como o tratamento dos efluentes líquidos, armazenamento e 

destinação correta dos resíduos sólidos e mecanismos para evitar e/ou minimizar a erosão do 

solo. 

Este impacto poderá ser percebido regionalmente uma vez que será percebido na bacia 

hidrográfica. Sua ocorrência é indireta, temporária e reversível, uma vez que podem ser 

aplicadas medidas de recuperação da qualidade da água. A ocorrência é incerta e tem magnitude 

média. 
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IMP.04 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Incerto Média 

- 2 1 1 1 1 2 

Valor Atribuído ao Impacto -4 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Medidas Ambientais Propostas: 

Utilização de mantas geotêxtis ou outros materiais para cobrimento de solo exposto e barreiras 

de siltagem para contenção de escoamento superficial. 

Uso de bacia de contenção para acondicionar produtos químicos utilizados nas frentes de 

obra. 

Recuperação ambiental de áreas degradadas concomitante a implantação do 

empreendimento. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Aumento do Escoamento Superficial e Erosão. 

Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

Locais de Relevância: 

Locais próximos à recursos hídricos superficiais 
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8.3.2.1.2 Impactos sobre o Meio Biótico 

 

IMP.05. Redução da Cobertura Vegetal 

 

A instalação do empreendimento em estudo demandará a supressão de vegetação ocorrente no 

traçado da rede ou em uma faixa de cinco metros de cada lado da vala. Essa medida evita riscos 

decorrentes da presença de raízes que possam causar danos à tubulação e, desta maneira, 

acidentes com vazamentos. 

A redução da cobertura vegetal terá impacto principalmente para a avifauna, onde esta busca 

alimento e abrigo e na alteração da paisagem para a população local. 

Porém, conforme verificado no estudo do meio biótico, a ampliação da RDGN será 

principalmente em áreas urbanizadas, onde não há presença de vegetação densa, mesmo em 

áreas de preservação permanente. 

Considerando que a supressão será realizada eventualmente em árvores isoladas, não são 

previstos outros impactos mais significativos. 

Este impacto é local, de ocorrência direta, permanente e irreversível. A ocorrência é incerta, pois 

dependerá da definição específica do traçado, e tem magnitude baixa. 

 

IMP.05 – REDUÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 
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Negativo Local Direta Permanente Irreversível Incerto Baixa 

- 1 2 2 2 1 1 

Valor Atribuído ao Impacto -8 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Controle de Supressão Vegetal 

Medidas Ambientais Propostas: 

Realizar as atividades de supressão com a orientação e acompanhamento de profissional 

habilitado. 

Limitar o desmatamento à largura estritamente necessária à implantação da RDGN. 
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Ações Recomendadas: 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Baixo. Impacto de difícil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Remoção de habitats da fauna. 

Deslocamento de fauna. 

Aumento do escoamento superficial e erosão. 

Locais de Relevância: 

Matas ciliares existentes. 

Porções de floresta nativa. 

 

IMP.06. Redução de Habitats da Fauna 

 

A interferência na cobertura vegetal influencia diretamente na disponibilização de alimentos e 

locais de refúgio da fauna silvestre. Para o empreendimento em questão, considerando o aspecto 

urbanizado das áreas de influência, este impacto será percebido principalmente pela avifauna, 

uma vez que os demais grupos não apresentam ocorrência significativa devido ao aspecto 

urbanizado da região, ou são espécies sinantrópicas de pequeno interesse conservacionista. 

A redução dos habitats da fauna terá caráter permanente no local destinado ao trecho da RDGN. 

Devido às características fitofisionômicas predominantes da área diretamente afetada apresentar 

relativa alteração, tal impacto pode ser caracterizado como de baixa magnitude. 

 

IMP.06 – REDUÇÃO DE HABITATS DA FAUNA 
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Negativo Local Direta Permanente Irreversível Incerto Baixa 

- 1 2 2 2 1 1 

Valor Atribuído ao Impacto -8 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 
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Programa de Controle da Supressão de Vegetal 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Supervisão Ambiental 

Medidas Ambientais Propostas: 

Preservar espécies arbóreas nativas nas travessias dos rios, que não afetem a segurança 

operacional da RDGN. 

Limitar o desmatamento à largura estritamente necessária à implantação da RDGN. 

Prever o plantio de árvores nativas em outros pontos do município garantindo a 

disponibilização de habitat para a fauna. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Médio. Impacto de difícil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Supressão de Vegetação.  

Locais de Relevância:  

Matas ciliares 

Regiões próximas às Áreas de Preservação Ambiental - APAs 

 

IMP.07. Favorecimento da Proliferação de Vetores 

 

Durante a implantação de obras, quando não há a correta disposição dos resíduos ou dos 

materiais que serão utilizados, os mesmos podem ser um local de atração para vetores como 

insetos e roedores.  

Como as obras ocorrerão principalmente em áreas urbanizadas, não está previsto a construção 

de Canteiro de Obras, sendo armazenado apenas materiais e resíduos gerados em cada trecho, 

os quais são recolhidos ao final de cada jornada de trabalho.  

Este impacto poderá ser percebido em toda a Área de Influência Direta uma vez que os vetores 

não ficarão restritos na área de execução das obras. A duração é temporária, uma vez que está 

associado à fase de execução das obras. É um impacto reversível, de ocorrência incerta e baixa 

magnitude. 

 

 

IMP.07 – FAVORECIMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE VETORES 



         
     

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 515 de 549 

N
a

tu
re

za
 d

o
 

Im
pa

ct
o

 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a

 

In
ci

d
ê

n
ci

a
 

D
u

ra
çã

o
 

R
e

ve
rs

ib
ili

da
d

e
 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

e
 

M
a

gn
itu

de
 

Negativo Regional Indireta Temporário Reversível Incerto Baixa 

- 2 1 1 1 1 1 

Valor Atribuído ao Impacto -2 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Medidas Ambientais Propostas: 

Evitar o acúmulo de resíduos de obra em locais inadequados. 

Recolher os materiais que não serão mais utilizados e os resíduos ao fim de cada jornada de 

trabalho. 

Realizar as atividades do Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinérgico. 

Locais de Relevância: 

Frentes de obra localizadas em áreas residenciais e comerciais. 

 

  

8.3.2.1.3 Impactos sobre o Meio Socioeconômico 

 

Os impactos sobre o meio socioeconômico ocorrem principalmente devido aos incômodos 

gerados pelas obras, como emissão de particulados e ruídos, e também pela geração de dúvidas 

e receios na população residente nas áreas de influência do empreendimento. Qualquer tipo de 

empreendimento tende a gerar dúvidas e receios inicialmente na população afetada, tanto os 

moradores como os usuários de serviços em ruas e avenidas que receberão a obra, serão de 

alguma forma afetados. Mas nesse caso, ocorre principalmente em indivíduos que residem nos 
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locais onde será implantada a RDGN. Ela é caracterizada como uma expectativa com o fato da 

incerteza com relação aos possíveis riscos decorrentes deste tipo de empreendimento, muitas 

vezes pelo desconhecimento do funcionamento dos processos de segurança de uma rede de 

distribuição de gás. 

A expectativa negativa também pode ser atribuída às alterações das atividades normais, com a 

interação de um contingente de pessoas estranhas, o que pode gerar outro tipo de receio, agora 

em relação à segurança e saúde da comunidade 

A medida que a obra avançar, e as dúvidas e receios forem sanados, através do conhecimento 

e do acesso a informação, essa insegurança tende a ser menos evidente, associado ao fato de 

que com a operação do empreendimento, a interferência se tornará benéfica, pois proporcionará 

como resultado a melhoria na infraestrutura. 

Com relação ao impacto da obra no patrimônio arqueológico, histórico e cultural, cabe salientar 

que a obra será executada sob vias já implantadas, em locais já bastante alterados pela 

ocupação urbana. 

 

IMP.08. Geração de Expectativas da População do Entorno 

 

A implantação de um empreendimento em determinada região é geradora de diversas 

expectativas com as possibilidades que podem surgir com o seu desenvolvimento. Para este 

empreendimento, entende-se que as dúvidas podem ser ligadas à segurança da operação da 

rede de distribuição de gás natural, interferências no cotidiano da população, aumento na 

dinâmica da economia local e melhorias no fornecimento de energia local. Cabe citar que os 

estudos socioeconômicos desenvolvidos durante a elaboração desse Estudo de Impacto 

Ambiental identificaram que a população diretamente afetada se mostrou em sua maioria 

favorável à obra. 

 

IMP.08 – GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO DO ENTORNO 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Certa Baixa 

- 2 1 1 1 2 1 

Valor Atribuído ao Impacto -4 
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Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Comunicação Social 

Medidas Ambientais Propostas: 

Focar ações de esclarecimento sobre o empreendimento, suas condições de segurança e 

riscos. 

Planejar e executar cada etapa de forma eficiente e segura. 

Divulgar o empreendimento, disponibilizando o Canal de Atendimento da empresa. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Pressão sobre a infraestrutura e serviços básicos. 

Perturbação da população do entorno 

Locais de Relevância: 

Toda a extensão da rede de distribuição de gás natural. 

 

IMP.09. Perturbação da População do Entorno 

 

Durante todas as etapas da implantação do empreendimento ocorrerão impactos negativos 

relacionados à perturbação da população moradora e usuária de serviços, das ruas e avenidas, 

devido ao trânsito de máquinas e veículos, recepção e descarga das tubulações e também pelas 

atividades gerais concernentes à obra, principalmente pela atividade de abertura de valas. 

O fluxo destes equipamentos pesados, além de gerar incômodos pela insegurança e dificuldade 

de movimentação de pedestres, gera ruídos e vibrações que alterarão o padrão normal destes 

parâmetros. Isto ocorrerá principalmente para os moradores mais próximos dos locais que 

sofrerão intervenções. Este aspecto é relevante visto que as áreas em questão apresentam 

características predominantemente residenciais.  

Estas perturbações possuem duração temporária e são reversíveis, pois com a conclusão das 

obras o fluxo de máquinas e veículos se encerrará. O impacto é considerado de ocorrência certa 

e de média magnitude. 

 

IMP.09 – PERTURBAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ENTORNO 
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Negativo Local Direto Temporário Reversível Certo Média 

- 1 2 1 1 2 2 

Valor Atribuído ao Impacto -8 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Monitoramento de Ruídos 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Programa de Comunicação Social 

Medidas Ambientais Propostas: 

Executar as atividades conforme previsão do Programa de Educação Ambiental dos 

Trabalhadores – PEAT. 

Disponibilizar o Canal de Atendimento da Compagas. 

Monitorar a geração de ruído visando o cumprimento das legislações específicas 

Executar as atividades conforme previsão do Programa de Supervisão Ambiental. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Médio. Impacto de alta mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Alteração da qualidade do ar. 

Supressão de Vegetação. 

Geração de Expectativas da População do entorno. 

Locais de Relevância: 

Áreas residenciais e comerciais. 

 

IMP.010. Contratação de Mão-de-obra Local 

 

A obra de implantação da RDGN gera impactos positivos já que está relacionada à abertura de 

novos postos de trabalho na região. Os postos de trabalho a serem gerados terão influência 

direta na oferta de empregos formais, possibilitando o aumento da renda familiar, incrementando 
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a demanda de bens e serviços locais e melhoria da qualidade de vida das pessoas beneficiadas. 

Os novos postos de trabalho criados serão principalmente de mão-de-obra não especializada, 

uma vez que a Compagas já possui corpo técnico para diversas funções. A fase de construção 

do empreendimento também favorecerá a geração de empregos indiretos ligados ao 

fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos, material de escritório, alimentação para 

funcionários da construção, entre outros. 

Este impacto é temporário, ocorrendo durante a implementação do empreendimento, é de 

ocorrência certa e de média magnitude. 

 

IMP.10 – CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LOCAL 
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Positivo Regional Direto Temporário Reversível Certo Média 

+ 2 2 1 1 2 2 

Valor Atribuído ao Impacto +16 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Medidas Ambientais Propostas: 

Visar a contratação e aproveitamento de mão-de-obra local, em parte das atividades 

relacionadas às obras de implantação do empreendimento. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais potencializadoras e programas 

ambientais é Alto. Impacto positivo de fácil potencialização. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Geração de expectativas da população do entorno. 

Pressão sobre a infraestrutura e serviços básicos. 

Locais de Relevância: 

Em toda a Área de Influência Direta 

 

IMP.011. Interferências sobre os Serviços Públicos 
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As instalações que compõem a implantação da RDGN irão, em muitos casos, apresentar locais 

de cruzamento ou proximidade das faixas com áreas urbanas, por onde passam linhas de 

transmissão, aquedutos e dutos em geral, dentre outras infraestruturas. Em determinados pontos 

poderá causar a interrupção da infraestrutura de serviços urbanos (saneamento, energia elétrica, 

telefonia, etc.), alterando o cotidiano da comunidade local.  

 

IMP.11 - INTERFERÊNCIAS SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Incerta Baixa 

- 2 1 1 1 1 1 

Valor Atribuído ao Impacto -2 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Comunicação Social 

Medidas Ambientais Propostas: 

Informar à população com antecedência sobre possíveis paralisações de serviços públicos. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Médio. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Geração de expectativas da população do entorno. 

Perturbação da população do entorno. 

Locais de Relevância: 

Em toda a Área de Influência Indireta  

 

IMP.012. Interferências das obras com o Trânsito Existente 

 

Durante a fase de obras será necessário, muitas vezes, alteração da dinâmica viária e de 

pedestres com interrupções totais ou parciais de trechos de rodovias e de acessos. Tais 

interrupções poderão causar transtornos para os transeuntes, mesmo por pequenos períodos. 
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Este impacto é de ocorrência certa, porém temporário e reversível. Sua magnitude é alta 

considerando os transtornos que poderá causar à população. 

 

IMP.12 - INTERFERÊNCIAS DAS OBRAS COM O TRÂNSITO EXISTENTE 
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Negativo Regional Indireto Temporário Reversível Certo Alta 

- 2 1 1 1 2 2 

Valor Atribuído ao Impacto -8 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Supervisão Ambiental 

Programa de Comunicação Social 

Medidas Ambientais Propostas: 

Manter sinalização relacionadas às obras e às mudanças de tráfego 

Tomar medidas de segurança para que não ocorram acidentes entre veículos e colaboradores, 

assim como entre veículos e materiais utilizados nas obras. 

Escolha adequada dos dias e horários para a implantação da RDGN 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Médio. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Geração de expectativas da população do entorno 

Perturbação da população do entorno 

Locais de Relevância: 

Em toda a Área de Influência Direta 
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8.3.2.2 Etapa de Operação 

 

8.3.2.2.1 Impactos sobre o Meio Socioeconômico 

 

IMP.013. Vazamento de gás e explosão na RDGN 

 

A ocorrência de falhas na rede de distribuição de gás natural é um risco variável que depende 

dos fatores causais, os quais podem ser eventos extremos, como movimentação de solo, falhas 

na instalação e operação da rede, como em sistemas de válvulas e vedação e também acidentes 

causados pelo desconhecimento da existência de rede de distribuição de gás natural devido a 

escavações ou outras interferências. 

Em qualquer ocorrência, a empresa responsável realizará os reparos necessários, visando não 

interromper a distribuição de gás e buscando evitar acidentes que coloquem a integridade da 

comunidade em risco. Cabe destacar os controles constantes realizados pela Compagas e a 

qualidade dos equipamentos utilizados, minimizando assim o risco destes acidentes. 

Considerando o exposto acima, este impacto pode ser considerado de ocorrência improvável, 

porém, de alta magnitude, considerando o impacto em bens materiais e o risco à população. 

 

 

IMP.13 – VAZAMENTO DE GÁS E EXPLOSÃO NA RDGN 
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Negativo Local Indireta Temporário Reversível Incerto Alta 

- 1 1 1 1 1 3 

Valor Atribuído ao Impacto -3 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 

Programa de Gerenciamento de Riscos 

Plano de Atendimento as Emergências 

Plano de Inspeção e Manutenção do Sistema 

Medidas Ambientais Propostas: 
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Instalação de sinalização indicativa da presença de RDGN na via. 

Disponibilizar o Canal de Atendimento da COMPAGAS aos usurários. 

Manter equipe de colaboradores capacitadas para atendimento às emergências. 

Execução das obras conforme normas técnicas, garantindo a segurança na operação da rede 

de distribuição de gás natural. 

Efeito Esperado:  

O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas ambientais é 

Alto. Impacto de fácil mitigação. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinérgico.  

Locais de Relevância: 

Área de Influência Direta 

 

IMP.014. Melhoria no Fornecimento de Energia 

 

Um dos principais objetivos da implantação desse empreendimento é a melhoria e estabilidade 

na oferta energética da região. A melhoria no fornecimento de energia é fator indispensável para 

o desenvolvimento da capacidade produtiva. Muitas das indústrias, empresas e demais 

organizações da cadeia produtiva da região, terão mais uma alternativa energética, fato que 

deverá desencadear melhoria no desempenho energético e na produtividade industrial, assim 

como de competitividade entre as indústrias. O impacto da melhoria no fornecimento de energia 

é positivo, regional, direto e de alta magnitude. 

 

IMP.14 - MELHORIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 
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 + 2 2 2 1 2 3 

Valor Atribuído ao Impacto +48 

 

Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 
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Não se aplica 

Medidas Ambientais Propostas: 

Não se aplica 

Efeito Esperado:  

Não se aplica a este caso. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinérgico.  

Locais de Relevância: 

Extrapola as áreas de influência, possuindo um caráter estratégico. 

 

IMP.015. Redução das Emissões Atmosféricas das Indústrias com a 

Utilização do Gás Natural 

 

A utilização do gás natural pelo setor industrial proporciona benefícios significativos para o meio 

ambiente, visto que sua queima, comparada com outras fontes energéticas, produz baixa 

emissão de poluentes atmosféricos como dióxido de enxofre (SO2), menores volumes de 

emissão de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos reativos, óxidos de nitrogênio (NOx) e 

dióxido de carbono.  

A diminuição da emissão destes poluentes proporcionará à região uma melhora na qualidade do 

ar. Estes benefícios serão sentidos principalmente e inicialmente junto às zonas industriais do 

município. 

Sua ocorrência será regional, com probabilidade de ocorrência certa e de alta magnitude. 

 

IMP.15 - REDUÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DAS INDÚSTRIAS COM A 
UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL 
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Ações Recomendadas: 

Programas Ambientais Relacionados: 
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Não se aplica 

Medidas Ambientais Propostas: 

Não se aplica 

Efeito Esperado:  

Não se aplica a este caso. 

Cumulativo ou Sinérgico com: 

Não ocorre efeito cumulativo ou sinérgico.  

Locais de Relevância: 

Áreas industriais do município de Curitiba e seu entorno. 

 

8.4 ANÁLISE INTEGRADA DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

No processo de Avaliação dos Impactos Ambientais da instalação e operação da Rede de 

Distribuição de Gás Natural foi avaliado um total de 15 impactos ambientais, conforme 

representado na tabela abaixo. 

 

 

 

FASE POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

Implantação 1 11 12 

Operação 2 1 3 

Total 3 12 15 

 

8.4.1 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Para melhor visualização e apoio a tomada de decisão, foi elaborada uma Matriz Síntese dos 

Impactos Ambientais, que ilustra a ocorrência dos impactos por meio que atingem, associados 

aos aspectos ambientais das atividades e respectivas formas de mitigação e/ou controle 

relacionadas à adoção de programas ambientais. 
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Alteração da Qualidade do Ar Negativo - Local 1 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Baixa 1 2          

- 54 
+ 16 

Aumento do Escoamento Superficial e Erosão Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Incerto 1 Media 2 4          

Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Baixa 1 4          

Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Incerto 1 Média 2 4          

Bi
ót

ic
o 

Redução da Cobertura Vegetal Negativo - Local 1 Direto 2 Permanente 2 Irreversível 2 Incerto 1 Baixa 1 8          

Redução de Habitats da Fauna Negativo - Local 1 Direto 2 Permanente 2 Irreversível 2 Incerto 1 Baixa 1 8          

Favorecimento a proliferação de vetores Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Incerto 1 Baixa 1 2          

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o 

Geração de Expectativas da população do entorno Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Baixa 1 4          

Perturbação da População do Entorno do Traçado Negativo - Local 1 Direto 2 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Média 2 8          

Contratação de Mão-de-obra Local Positivo + Regional 2 Direto 2 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Média 2 + 16          

Interferência sobre os serviços públicos Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Incerto 1 Baixa 1 2          

Interferências das obras com o Trânsito Existente Negativo - Regional 2 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Certo 2 Média 2 8          

O
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ÃO
 

So
ci

oe
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nô
m

ic
o Vazamento de gás e explosão Negativo - Local 1 Indireto 1 Temporário 1 Reversível 1 Incerto 1 Alta 3 3         

 
 

- 3 
+ 96 
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Melhoria no Fornecimento de Energia Positivo + Regional 2 Direto 2 Permanente 2 Reversível 1 Certo 2 Alta 3 48          

Redução das Emissões Atmosféricas das 
Indústrias com a Utilização do Gás Natural 

Positivo + Regional 2 Direto 2 Permanente 2 Reversível 1 Certo 2 Alta 3 48          
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9 ANALISE CONCLUSIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Após a realização dos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foi possível 

realizar uma caracterização geral da região, identificando seus principais pontos de sensibilidade 

ambiental. Associado a isto, com a realização da caracterização do empreendimento pode-se 

obter um detalhamento das diferentes atividades que englobam a implantação do 

empreendimento, desde suas fases primárias. 

No capítulo correspondente ao Prognóstico dos Impactos Ambientais foram identificados e 

analisados os diferentes impactos ambientais provenientes das atividades de implantação e 

operação do empreendimento, e quais os possíveis meios de mitigação destes impactos 

negativos e potencialização dos impactos positivos, através da adoção de medidas e programas 

ambientais. 

Com a metodologia proposta, foram identificados 15 impactos ambientais, sendo 12 na etapa de 

implantação, com 1 (um) impacto positivo; e 3 impactos na etapa de operação, com 2 (dois) 

impactos positivos. 

A quantificação dos impactos negativos na etapa de Implantação do empreendimento foi de 54, 

e de impactos positivos 16. Os impactos negativos nesta fase são, em sua maioria, reversíveis 

e com possibilidades altas de mitigação/prevenção, com exceção do impacto sobre a vegetação, 

sendo previsto a supressão de exemplares arbóreos isolados e, associado a este impacto, a 

redução dos habitats para a avifauna. Estes dois últimos impactos, apesar de considerados 

irreversíveis, são de baixa magnitude.  

Com a elaboração dos estudos ambientais e avaliação dos impactos foi possível concluir que a 

condição do ambiente onde se pretende instalar o empreendimento sugere a viabilidade no ponto 

de vista ambiental, uma vez que as áreas de influência são totalmente urbanizadas. 

Como impacto positivo tem-se a contratação de mão-de-obra local, criando novos postos de 

trabalho e dinamizando a economia. Apesar de positivo, este impacto é temporário e apresenta 

média magnitude.  

Pode-se concluir, afinal, que na etapa de implantação do empreendimento os impactos negativos 

apresentam maior magnitude, sendo necessário a aplicação de medidas mitigadoras para 

minimizar seus efeitos ou evitar suas ocorrências. 

Na etapa de Operação do empreendimento o impacto negativo é relativo a falhas na rede, com 

possíveis vazamentos de gás e explosão. Este impacto é de ocorrência incerta, porém de alta 

magnitude.  

Já os impactos positivos foram quantificados com 96 pontos, devido principalmente ao caráter 

benéfico e permanente para os consumidores (dentro da vida útil do empreendimento). Cabe 
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citar também o benefício ambiental, com a redução da emissão atmosférica de poluentes com a 

substituição das fontes energéticas para o uso de gás natural. 

Com isto, verifica-se que os maiores desafios deste empreendimento são relativos à aplicação 

das medidas mitigadoras durante a etapa de implantação do empreendimento, garantindo assim 

a não concretização de grande parte dos impactos negativos; e, na etapa de operação, a 

aplicação dos Programas de Gerenciamento de Riscos, Plano de Inspeção e Manutenção do 

Sistema e, por fim, Plano de Atendimento às Emergências, visando prevenir acidentes e 

implementar medidas de recuperação rápidas e eficientes. 

Por fim, a viabilização do empreendimento em questão se fortalece com a adoção de medidas 

mitigadoras através da implantação de programas ambientais, que foram discriminados neste 

estudo. A concretização destas propostas poderá reduzir expressivamente os impactos 

ambientais decorrentes da fase de implantação e são voltados a adoção de práticas mitigadoras, 

preventivas e em determinados casos compensatórias. Ressalta-se também a necessidade de 

um acompanhamento ambiental durante a realização das obras, que visa otimizar e melhor 

conduzir os programas ambientais propostos, a fim de se concretizarem os propósitos para o 

qual foram citados. 

Considerando o exposto acima, o baixo impacto ambiental verificado na etapa de implantação e 

o significativo impacto social e ambiental positivo na etapa de operação, o empreendimento se 

torna viável nos aspectos sociais e ambientais e econômicos. 
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10 PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO 

 

Com a conclusão da Avaliação de Impacto Ambiental torna-se possível identificar os principais 

pontos do empreendimento em que existem as possibilidades de desenvolvimento de ações e 

medidas que minimizem os impactos ambientais. 

Os programas ambientais propostos aqui surgem como medidas de mitigação, compensação ou 

prevenção para os impactos identificados no capítulo anterior. Cabe ressaltar que as medidas 

propostas nestes programas deverão ser executadas sob a responsabilidade da COMPAGAS.  

No decorrer deste item serão apresentados os Programas Ambientais sugeridos pela equipe 

técnica responsável pela elaboração deste estudo. Ao todo foram previstos o desenvolvimento 

de sete Programas Ambientais, que visam reduzir os impactos negativos gerados pela atividade, 

para o caso dos impactos adversos, ou maximizar os efeitos benéficos dos impactos positivos. 

Os Programas Ambientais propostos são: 

 PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL 

 PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO 

 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 

LÍQUIDOS  

 SUBPROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO 

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES – PEAT 

 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Estes programas deverão ser objeto de detalhamento na etapa posterior a emissão da Licença 

Prévia do empreendimento, e serão apresentados sob a forma de um Plano Básico Ambiental - 

PBA com vistas à obtenção da Licença Ambiental de Instalação do empreendimento.  

Os planos aqui descritos foram elaborados contendo a seguinte estrutura básica conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 108: Escopo básico dos Programas Ambientais Propostos 
Itemização dos Programas Ambientais 

Objetivo e Justificativa do Programa Ambiental 

Natureza do Programa – Indica a característica do programa, se mitigador, preventivo ou 
compensatório 

Etapa em que deve ser implantado o programa 

Metodologia básica do programa ambiental 

Responsável pela implantação do programa 
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10.1 PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL 

 

10.1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

 

Supervisão ambiental é a forma com que uma organização ou empresa administra e supervisiona 

as relações entre as suas atividades potencialmente poluidoras e o meio ambiente em que estão 

inseridas, bem como da relação destas alterações com as atividades.   

Durante a execução das obras, diversas ações causadoras de impactos ambientais podem ser 

prevenidas ou mitigadas, adotando-se procedimentos, técnicas e diretrizes para o bom 

andamento das obras frente às questões de relevância ambiental. A adoção de rotinas e 

processos contínuos de controle ambiental podem reduzir significativamente estes impactos. 

Um Programa de Supervisão Ambiental visa monitorar e supervisionar todas as ações de 

controle, monitoramentos e medidas de mitigação ambiental adotadas durante as obras, através 

de acompanhamentos das atividades de construção bem como das ações realizadas por outros 

programas.  

Este Programa objetiva monitorar a implantação das medidas de caráter  ambiental, propostas 

nos Estudos Ambientais, bem como fiscalizar as ações relacionadas aos demais programas, 

como medidas adotadas no controle de resíduos sólidos e efluentes produzidos durante as obras, 

de controle de processos erosivos, da recuperação de áreas degradadas pelas ações das obras, 

educação ambiental dos trabalhadores e atores relacionados a implantação do empreendimento, 

controle do uso de sinalizações e demais ações referentes a mitigação dos impactos ambientais 

das obras de implantação do empreendimento. 

A execução deste programa objetiva também acompanhar as diversas ações das frentes de 

trabalho de implantação do empreendimento, no intuito de se fiscalizar e acompanhar a aplicação 

das medidas mitigadoras e verificar a necessidade da atualização de algum procedimento ou 

medida adotada buscando prevenir qualquer processo negativo da execução da obra facilitando 

ações de prevenção e recuperação. A supervisão ambiental visa garantir que todos os demais 

programas e ações propostas sejam efetuadas e executadas em conformidade com a legislação 

ambiental vigente. 

  

10.1.2 NATUREZA 

 

Preventiva. 

 

10.1.3 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
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Implantação do empreendimento. 

 

10.1.4 METODOLOGIA 

 

Para execução do referido programa deverão ser realizadas supervisões periódicas, realizadas 

por profissional habilitado, no intuito de se verificar e acompanhar os andamentos das frentes de 

trabalho, fiscalizando a adoção das medidas mitigadoras e de controle, elencadas nos demais 

programas ambientais.  

Esta fiscalização visa monitorar todas as medidas elencadas nos referidos programas: Programa 

de Prevenção e Controle de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas, Programa de Educação Ambiental, Programa de Gerenciamento de Resíduos e 

Efluentes Líquidos, Programa de Monitoramento de Ruídos, Programa de Controle de Supressão 

Vegetal, Programa de Comunicação Social e Programa de Controle de Tráfego e Sinalização. 

Além disso a fiscalização através destas vistorias objetiva minimizar a ocorrência de 

inconformidades ambientais, que possam vir a ser observadas em campo, em frentes de 

trabalho, áreas de apoio, canteiro de obras, acessos e afins, por meio de elaboração de ficha de 

inconformidades ambientais a ser elaborada por equipe de supervisão ambiental, buscando a 

normatização das ações de controle ambiental durante a execução das atividades relacionadas 

as obras de implantação do empreendimento.  

 

10.1.5 RESPONSÁVEL  

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada.  

 

10.2 PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO 

 

10.2.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Este Plano justifica-se, principalmente, pela necessidade de sistematização de procedimentos 

que visem à otimização de técnicas e recursos recomendados a serem empregados durante a 

fase de implantação do empreendimento, de forma que os impactos ambientais associados à 

obra possam ser neutralizados ou mitigados. 

Neste PAC são fornecidas todas as diretrizes e técnicas ambientais a serem empregadas durante 

a construção e montagem do empreendimento, visando que de forma sistêmica se minimizem 
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as possíveis transformações negativas sobre as áreas que sofrerão intervenção e sobre os 

trabalhadores do empreendimento.  

A necessidade de criação de medidas para o controle ambiental das obras surge pelo fato de 

que determinadas etapas do processo construtivo podem causar impactos ambientais e atingir 

tanto os trabalhadores quanto as populações locais, resultando em impactos negativos e o 

desequilíbrio da qualidade de vida durante a instalação do empreendimento.  

Cabe salientar que as especificações do PAC e de todos os programas ambientais se baseiam 

na legislação vigente aplicável às obras e em técnicas e procedimentos utilizados com sucesso 

em obras similares. 

Além disso, o presente PAC fornece todas as orientações ambientais sobre as questões que a 

empreiteira deverá especificar e observar, antes e durante a construção da obra visando de 

forma estratégica minimizar os impactos associados ao empreendimento. 

Assim, conforme exposto, sabemos que as obras necessárias à implantação da RDGN, poderão 

vir a impactar os componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico das áreas 

de influência do empreendimento. Contudo, tais impactos podem ser minimizados e até mesmo 

eliminados quando tomadas as devidas providências durante o andamento das obras, as quais 

vem detalhadas de forma clara e precisa no presente PAC. 

 

10.2.2 NATUREZA 

 

Mitigadora. 

 

10.2.3 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Implantação do empreendimento. 

 

10.2.4 METODOLOGIA 

 

Deverá ser formada uma equipe responsável pela implantação das ações do PAC pela 

construtora contratada, que será responsável pelas ações de supervisão das áreas do 

empreendimento e deverá acompanhar a sua implantação e construção e a aplicação das 

diretrizes legais e ambientais previstas neste documento. 

Além da equipe responsável pela implantação da rede de distribuição de gás natural, mobilizada 

pela Compagas, o empreendedor disponibilizará em campo, quando necessário, uma equipe de 

fiscalização e de engenharia, que fará a supervisão das atividades construtivas e da correta 

execução dos Programas Ambientais. 
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Além dos subprogramas, os quais serão apresentados nos próximos subitens, deverão ser 

observados alguns aspectos durante a execução das obras, abrangendo ao menos os citados a 

seguir. 

 

 Emissões Sonoras 

 

Na fase de implantação do empreendimento o ruído é um impacto negativo relacionado a 

atividade, principalmente devido ao aumento de trânsito de veículos e ruídos gerados por 

equipamentos e maquinários. 

Cabe citar, porém, que considerando a análise realizada neste estudo em relação às emissões 

sonoras, sabe-se que as atividades da obra não terão grande interferência no conforto acústico 

da população do entorno, uma vez que o ruído ambiente normalmente prevalece sob os ruídos 

da obra. 

Ainda assim deverão ser observadas medidas preventivas para que as atividades não interfiram 

de fato no conforto acústico da comunidade. Primeiramente deverá ser cumprido o horário para 

a execução das obras, as quais deverão ser realizadas apenas no período diurno. De acordo 

com a Lei nº 10.625 de 19 de dezembro de 2002, a qual "dispõe sobre ruídos urbanos, proteção 

do bem-estar e do sossego público” o horário diurno é compreendido entre 07h01 e 19h00. Em 

relação ao nível máximo de emissões sonoras, para serviços de construção civil é definido um 

limite de 90 dB (A), permitido somente de segunda a sexta-feira, no período diurno. Demais 

horários e nos sábados, domingos e feriados devem ser respeitados os demais limites previstos 

para cada zoneamento, os quais são mais restritivos. 

Em casos de reclamações, denúncias ou observação pela equipe de trabalho de ruídos que 

possam interferir no conforto acústico da população, serão realizadas medições dos níveis de 

pressão sonora na residência ou local do reclamante. 

A metodologia a ser aplicada para a análise deverá seguir o estabelecido na ABNT NBR 

10.151:2000 e a atender aos requisitos da Resolução CONAMA nº 1/1990. Os níveis de ruído 

devem ser medidos durante a operação dos equipamentos citados e também sem a execução 

das obras, visando a comparação do ruído produzido com o ruído ambiente. 

 

 Prevenção e Controle de Processos Erosivos 

 

Medidas de prevenção e controle de processos erosivos devem ser empregadas durante a 

implantação da RDGN para que seja possível evitar e/ou minimizar os efeitos da obra sobre o 

solo e recursos hídricos e os ambientes naturais das áreas de influência direta.  As interferências 
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nas áreas diretamente envolvidas se darão ao longo dos trechos de instalação da rede de 

distribuição e locais de apoio, principalmente nas operações de escavação das valas. 

Considerando o aspecto urbano das áreas onde serão implantadas a RDGN, pode-se afirmar 

que não ocorrerão interferências significativas nas propriedades físicas do solo. Deste modo, a 

observação quanto à possíveis processos erosivos e a aplicação de medidas preventivas será 

realizada pela própria equipe executora, a qual receberá treinamento por meio do Programa de 

Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT. 

A aplicação das medidas preventivas e de controle serão baseadas na legislação vigente e em 

técnicas e diretrizes já utilizadas em obras similares, com atenção específica aos seguintes 

pontos: a) Armazenamento correto do material retirado na escavação e abertura das valas; b) 

Aplicação de medidas para evitar que o solo retirado permaneça exposto; c) Uso do método não 

destrutivo para a transposição de cursos d´água e d) Observação de possíveis processos 

erosivos que possam causar transtorno para a comunidade. 

 

10.2.5 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

 

10.2.5.1 Justificativa e Objetivos 

 

Durante a fase de implantação da RDGN serão gerados diversos tipos de resíduos, os quais 

variam desde os recicláveis, como plásticos, metais, papéis, vidro, até perigosos, como estopas 

e embalagens contaminadas com óleos e combustíveis. Os efluentes são caracterizados pelos 

sanitários (banheiros químicos) e possíveis resíduos de óleos usados. 

A destinação e o armazenamento temporário dos resíduos devem ocorrer de forma adequada, 

atendendo a legislações vigentes. Além disso, deverá ser analisado e realizado o 

reaproveitamento de materiais a fim de minimizar a quantidade de resíduos descartados e de 

aquisição de matérias-primas, em contrapartida gerando economia na obra. 

A destinação e tratamento dos efluentes sanitários se tornam necessários, pois o lançamento 

inadequado deste nos cursos d’água afeta o meio ambiente num geral, além do natural os 

moradores e proprietários agropecuários, que muitas vezes utilizam as águas dos recursos 

hídricos existentes para suas residências e/ou negócios. 

Por isso justifica-se a necessidade de elaboração e implementação deste Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários, proporcionando benefícios sociais, 

ambientais e econômicas. Neste Programa são definidas as diretrizes para atendimento das 

empreiteiras durante a construção e montagem do empreendimento. Essas diretrizes têm a 

finalidade de evitar e/ou minimizar os potenciais impactos ambientais que podem advir durante 
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a execução das obras e serão submetidas para concordância dos responsáveis pela gestão 

ambiental do empreendimento. 

Este Programa visa promover recomendações e procedimentos necessários a fim de minimizar, 

segregar, manejar, armazenar, destinar, reciclar e reutilizar os resíduos de forma correta, assim 

om os efluentes sanitários, desde o início das obras até a finalização. Inclui o planejamento, as 

práticas, os procedimentos, os recursos e define as responsabilidades para desenvolver e 

implementar ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas. 

 

10.2.5.2 Natureza 

 

Mitigadora. 

 

10.2.5.3 Etapa de implantação do Programa 

 

Implantação do empreendimento. 

 

10.2.5.4 Metodologia 

 

Primeiramente serão identificados todos os resíduos e efluentes gerados pela obra, sua fonte, 

classificação de acordo com a ABNT NBR 10004:2004, as alternativas de acondicionamento 

temporário, manejo e destinação final adequada. 

A segregação dos resíduos preserva a qualidade destes para a reutilização e/ou reciclagem, 

evitando desperdícios, diminuindo os resíduos que serão descartados/destinados, bem como o 

custo que envolve esse procedimento. A coleta seletiva, quando existente no município, deverá 

ser implantada juntamente com a elaboração e aplicação do Programa de Educação Ambiental 

e deve possuir cores específicas conforme a Resolução CONAMA nº 275/2001. O 

acondicionamento deverá ser em local adequado e compatível com o mesmo, deverá estar 

identificado o tipo do resíduo, sua cor e sua origem. 

O acondicionamento dos resíduos deve atender a ABNT NBR 11.174 para resíduos não 

perigosos e a ABNT NBR 12.235 para resíduos perigosos, devendo ser um local identificado, de 

fácil acesso e afastados de locais de preservação e/ou áreas agropecuárias. 

O transporte, principalmente dos resíduos perigosos, deverá ser de forma adequada e atender a 

Resolução CONAMA 001-A/1986, a Portaria 291 do Ministério do Transporte e o Decreto Federal 

nº 96.044/1988. 

Antes de realizar-se a destinação final deverá ser reaproveitado, recuperado ou reciclado todo 

material possível, atentando para a Lei de resíduos Sólidos nº 12.305/2010. 
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10.2.5.5 Responsável 

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada.                                                            

 

 

10.2.6 SUBPROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

10.2.6.1 Justificativas e Objetivos 

 

A modificação de sistemas naturais pela atividade humana origina áreas alteradas, que poderão 

ter sua capacidade de produção diminuída, conservada ou melhorada em relação ao sistema. O 

processo de degradação está interligado com a prática de manejo inadequada, ocasionando o 

desequilíbrio. 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas tem por objetivo recuperar as áreas 

degradadas em função da realização das obras. Caberá a este programa de recompor a 

cobertura vegetal do solo nas áreas degradadas com espécies gramíneas ou com uso de 

concreto e demais materiais para conformação ao estado natural da região. 

O Programa descrito neste item contém os principais tópicos e uma sequência de atividades para 

recomposição e recuperação das áreas de intervenção nos locais atingidos pelas obras, nas 

áreas de armazenamento e demais locais sujeitos a impactos negativos em decorrência das 

ações de implantação do empreendimento.   

A recuperação das áreas degradadas é uma medida indispensável para possibilitar ao 

ecossistema degradado alcançar o equilíbrio ecológico, evitando-se assim maiores impactos 

negativos relacionados a degradação ambiental e também garantir que a população receba as 

áreas afetadas com a mesma ou melhor qualidade a que se encontrava anteriormente. 

 

10.2.6.2 Natureza 

 

Mitigadora/Recuperação 

 

10.2.6.3 Etapa de implantação do Programa 
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A Recuperação das Áreas Degradadas deverá acontecer concomitantemente a implantação da 

obra e, se necessário, após a finalização da implantação da rede. 

 

10.2.6.4 Metodologia  

 

As metodologias definidas para a execução deste programa parte da identificação das áreas 

passíveis de recuperação, através de vistorias de campo, objetivando o levantamento de locais 

degradados ou com susceptibilidade da instauração ou o agravamento de processos erosivos. 

Após a identificação destas áreas, sugere-se a intervenção física, com taludeamento de áreas 

com inclinação superior a 45°, reconformação de áreas escavadas, em áreas com implantação 

de acessos, áreas de praça e pés de torres, ou também através de condução de águas pluviais 

e conformação do terreno.  

Com isto, sugere-se a aplicação de hidrossemeadura e/ou plantio de gramas em leiva, quando 

esta medida for necessária e aplicável, a realização de uma drenagem eficiente a fim de se evitar 

o carreamento do solo em dias de chuvas intensas. A adubação, controle de pragas e formigas, 

e irrigação dos mesmos devem contemplar a etapa de recuperação das áreas degradadas. 

O armazenamento da camada superficial do solo, das áreas a serem decapadas, sendo estas 

devidamente estocadas, e posteriormente recolocadas nas áreas a serem recuperadas 

previamente ao recobrimento vegetal a ser implantado, naturalmente protege a superfície do 

terreno da incidência direta das boas condições para a continuidade do desenvolvimento da biota 

e, por extensão, para o bom crescimento das espécies a serem implantadas. Essa camada 

possui ainda sementes e germoplasma que auxiliará na recomposição vegetal destes locais.  

Outra forma de se recuperar a instabilidade e minimizar a degradação ambiental é aplicar 

medidas corretivas nos locais onde houve alterações das características inicias do solo, 

recuperando a estabilidade física e química dos solos que sofrerem alterações de forma a 

garantir o seu equilíbrio e posteriormente a fixação de cobertura vegetal, visando evitar o 

carreamento de materiais. Outra forma de garantir a recuperação de áreas degradadas é 

monitorar o funcionamento adequado do sistema de drenagem de águas pluviais bem como 

monitorar as áreas recuperadas, visando à manutenção das ações implantadas. 

 

10.2.6.5  Responsável 

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada. 
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10.2.7 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO 

 

10.2.7.1 Justificativa e Objetivos 

 

Este Programa visa a implementação de dispositivos e medidas de segurança e alerta no trânsito 

visando minimizar problemas que poderão vir a ocorrer relacionados aos aspectos de locomoção 

de pessoas e trânsito de veículos leves e pesados. Seu objetivo principal é evitar riscos à 

integridade da população e para os colaboradores das obras.  

 

10.2.7.2 Natureza 

 

Mitigadora 

 

10.2.7.3 Etapa de implantação do Programa 

 

Implantação do empreendimento  

 

10.2.7.4 Metodologia 

 

As ações deste programa serão aplicadas durante a execução das obras, com especial atenção 

às vias movimentadas e importantes para o fluxo de veículos do município. 

A metodologia consistirá de instalação de sinalização específica e, em locais de maior 

movimento, quando necessário, deverá ser previsto operadores de tráfego treinados para 

desempenhar a função. 

A seguir são pontuados os principais itens deste programa e que deverão ser observados na 

metodologia específica que será proposta: 

 

 Instalação de placas e sinais indicativos de obras 

 Manutenção e conservação das placas e dos sinais durante todo o período de obras, no 

segmento correspondente 

 Sinalização com placas para redução da velocidade 

 Dispositivos luminosos para o período noturno, evitando colisões com materiais das 

obras ou acidentes com transeuntes 

 Cercamento das valas que forem mantidas abertas, evitando acidentes com transeuntes 

 Implantação de sinalização de identificação de RDGN ao final das obras 
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10.2.7.5 Responsável 

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada. 

 

10.3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES – PEAT 

 

10.3.1 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

A Constituição Brasileira de 1988 incorporou em seu texto a Educação Ambiental, conforme o 

artigo 225, ressaltando a qualidade de vida como integrante da própria cidadania. 

Nesse contexto o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores visa criar condições 

de inserção dos funcionários no contexto ambiental da obra bem como repassar noções de 

educação ambiental, saúde e segurança do trabalho para que possam tomar ações adequadas 

quanto aos cenários citados.  

O Programa busca a sensibilização do contingente de trabalhadores envolvidos na implantação 

da obra, no que se refere à cuidados com o meio ambiente, segurança, saúde, bem como a 

divulgação de informações sobre os procedimentos a serem adotados na obra, a fim de evitar-

se riscos à saúde e ao bem-estar da população em geral. 

São objetivos específicos dos Programas: 

 Informar e sensibilizar os funcionários para a execução de procedimentos 

ambientalmente adequados às obras, à saúde e segurança do trabalho e ao 

relacionamento com os moradores do entorno da obra; 

 Apresentar aos trabalhadores o empreendimento, sua importância, características, bem 

como os procedimentos a serem desenvolvidos na obra, visando minimizar as possíveis 

alterações e riscos vinculados; 

 

10.3.2 NATUREZA 

 

Preventiva e Mitigadora 
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10.3.3 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Durante a implantação do empreendimento, principalmente no início das obras.  

 

10.3.4 METODOLOGIA 

 

As atividades propostas neste programa serão desenvolvidas com base nos seguintes temas 

principais: 

- Código de Conduta dos Trabalhadores: onde deverão ser discutidas as normas individuais e 

de relacionamento com os moradores locais, equipamentos e medidas de segurança, normas de 

saúde e higiene, entre outros. 

- Orientação para os procedimentos relacionados aos aspectos ambientais: treinamento quanto 

às medidas de controle de processos erosivos, gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes 

líquidos, cuidados com flora e fauna, com atenção especial para a Lei de Crimes Ambientais, 

entre outros. 

 

Visando o treinamento quanto aos aspectos ambientais da obra, serão promovidas atividades 

informativas com os trabalhadores, buscando capacitá-los para que no desenvolvimento de suas 

funções possam exercer de forma correta as medidas de prevenção aos impactos ambientais. 

Ainda, serão repassadas informações quanto à procedimentos para garantir a saúde e 

segurança dos colaboradores, visando garantir que as empresas responsáveis pela execução 

das atividades de implantação do empreendimento sigam as exigências previstas na legislação 

vigente, quer sejam federais, estaduais e municipais relativas à segurança, higiene e saúde do 

trabalho, principalmente aquelas estabelecidas na Lei Federal N° 6.514/77, na qual dispõe sobre 

a segurança e medicina do trabalho e Portaria 3.214/78, onde estão contidas as Normas 

Regulamentadoras. Em relação às Normas Regulamentadoras, cabe citar as seguintes: 

 

- NR - 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI 

- NR - 9 - Riscos Ambientais 

- NR - 9 - Riscos Ambientais 

- NR - 17 - Ergonomia  

- NR - 18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos  

- NR - 21 - Trabalhos a Céu Aberto  

- NR - 24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho  

- NR - 25 - Resíduos Industriais  

- NR - 26 - Sinalização de Segurança  
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A fim de alcançar os objetivos propostos, recomenda-se os seguintes instrumentos para 

execução deste programa:  

Panfletos - contendo normas individuais e de relacionamento com os moradores locais, com o 

empreendimento, equipamentos e medidas de segurança, regras de saúde; 

Diálogos – para que todos os assuntos sejam abordados de forma verbal, visando mitigar o risco 

de que os funcionários não sejam envolvidos pelos métodos citados acima que envolvem a 

leitura. 

 

10.3.5 RESPONSÁVEL 

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada. 

 

10.4 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

10.4.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

O programa de Comunicação Social para a populações d, justifica-se pelo estabelecimento de 

um fluxo de informações entre o empreendedor e as comunidades de forma a diminuir a 

ansiedade gerada pelo empreendimento. 

É fundamental que as informações previstas pelo programa esclareçam aspectos inerentes a 

obra, bem como com suas implicações socioambientais. Além disso, as informações devem 

proporcionar o estabelecimento de condições para a interlocução sistemática entre o 

empreendedor e os diversos segmentos das comunidades envolvidas, poder público local e 

representantes da sociedade civil organizada. Outra importante implicação do Programa de 

Comunicação Social é o de fomentar uma relação esclarecida entre empreendedor e 

comunidade, esclarecendo a comunidade das consequências ambientais das ações durante as 

obras de implantação do empreendimento. 

São objetivos do Programa: 

O objetivo principal do Programa de Comunicação Social é o desenvolvimento de ações 

informativas, a serem formuladas através de um processo participativo junto as comunidades, 

buscando a melhoria da qualidade ambiental e de vida na região, ao mesmo tempo em que busca 

a conscientização da população no que se refere a preservação do empreendimento e do meio 

ambiente, levando informações sobre os procedimentos de obra, contribuindo para diminuição 

de insegurança e expectativas por parte da comunidade local. 

São objetivos específicos do Programa: 



    
   
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA –  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Página 543 de 549 

 Contribuir para a prevenção e minimização dos impactos sociais e ambientais 

decorrentes da implantação do empreendimento; 

 Apresentar a população o empreendimento, sua importância, características, divulgando 

ainda os demais Programas Ambientais; 

 Criar canais de comunicação que possibilitem maior integração da empresa com as 

comunidades afetadas. 

  

10.4.2 NATUREZA 

 

Preventiva e Mitigadora 

 

10.4.3 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Durante a implantação do empreendimento.  

 

10.4.4 METODOLOGIA 

 

As atividades contidas neste Programa poderão ser realizadas através da utilização dos 

seguintes instrumentos: 

 Panfletos – contendo normas individuais e de relacionamento com os moradores locais, 

com o empreendimento, equipamentos e medidas de segurança, regras de saúde; 

 Veiculação de spots com frequência mensal em rádio local, comunicando sobre o 

andamento da obra. 

 

10.4.5 RESPONSÁVEL 

 

A responsabilidade da execução deste programa será da COMPAGAS, podendo ser realizado 

por empresa consultora contratada. 
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11 PROGNÓSTICO AMBIENTAL E CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização dos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foi possível 

realizar uma caracterização geral da região, identificando seus principais pontos de sensibilidade 

ambiental. Associado a isto, com a realização da caracterização do empreendimento pode-se 

obter um detalhamento das diferentes atividades que englobam a implantação do mesmo, desde 

suas fases primárias.  

Foram identificados e analisados os diferentes impactos ambientais provenientes das atividades 

de implantação e operação do empreendimento, e quais os possíveis meios de mitigação destes 

impactos negativos e potencialização dos impactos positivos, através da adoção de medidas e 

programas ambientais.  

Pôde-se concluir com a integração destes estudos que o projeto proposto é viável em sua 

alternativa locacional preliminar, mesmo observando-se impactos ambientais, que são 

compatíveis com a implantação deste tipo de atividade.  

A implantação de projetos de distribuição de gas tem seus impactos ambientais mais relevantes 

associados aos meios biótico e socioeconômico e no caso do objeto deste estudo as conclusões 

indicam predominância dos impactos relacionados somente ao meio socioenomico, por ser 

implantado ao longo da área urbana de Curitiba. 

Um dos principais objetivos do projeto proposto esta relacionado ao incremento no fornecimento 

de gás para a região, e estruturação de redes mais seguras e estruturadas, visando o 

atendimento aos constantes acréscimos de demanda para fins industriais, comerciais e 

residenciais.  

Por fim, a viabilização do empreendimento em questão se fortalece com a adoção de medidas 

mitigadoras através da implantação de programas ambientais, que foram discriminados neste 

estudo. A concretização destas propostas poderá reduzir expressivamente os impactos 

ambientais decorrentes da fase de implantação e são voltados a adoção de práticas mitigadoras, 

preventivas e em determinados casos compensatórias.  

Ressalta-se também a necessidade de um acompanhamento ambiental durante a realização das 

obras, que visa otimizar e melhor conduzir os programas ambientais propostos, a fim de se 

concretizarem os propósitos para o qual foram citados.   

Com base no exposto, conclui-se o presente Estudo de Impacto Ambiental, que serve de 

ferramenta de apoio a tomada de decisão frente à solicitação do empreendedor de emissão de 

Licença Ambiental Prévia por parte do órgão ambiental municipal. 
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12 ANEXOS 

 

 

1. ARTs dos profissionais responsáveis pela elaboração do estudo 

 

 

2. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico _FISPQ do Gás Natural 

 

 

3. Memoriais de Calculo das Modelagens dos Cenarios adotados para o Estudo de Analise 

de Risco. 

 

 

4. Lista de Vias Afetadas pela ADA do Empreendimento  
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ARTS DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO _FISPQ DO GÁS 

NATURAL 
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MEMORIAIS DE CALCULO DAS MODELAGENS - ESTUDO DE ANALISE DE RISCO 
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LISTA DE VIAS AFETADAS PELA ADA DO EMPREENDIMENTO  

 


