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Este Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), trata 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. 

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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Neste Relatório é apresentado o empreendimento 

que visa a ampliação da Rede de Distribuição 

de Gás Natural no município de Curitiba, para 

atendimento aos setores comercial, industrial, 

residencial e veicular, demonstrando em 

linguagem simples e acessível os possíveis 

impactos ambientais e medidas previstas para 

minimizá-los, auxiliando desta forma na análise 

da viabilidade ambiental do empreendimento e 

objetivando a obtenção das licenças ambientais, 

que serão expedidas pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. A proposta de traçado dos 

ramais tem por objetivo ampliar a capacidade 

de saturação industrial e urbana da Companhia, 

visando:

// 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.

CARACTERIZAÇÃO   
DO EMPREENDIMENTO
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A Companhia Paranaense de Gás (Compagas) é a 

concessionária responsável pela distribuição de gás 

natural no Estado do Paraná, sendo uma empresa 

de economia mista e tendo como acionista 

majoritária a Copel Participações S.A. com 51% das 

ações, a Aspeto, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia 

do Brasil, com 24,5%.

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).

A Compagas finalizou o ano de 2016 com 35.528 

consumidores no segmento residencial, 458 esta-

belecimentos 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).

// A Compagas
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O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos 

leves que na 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 de menor impacto 

ao meio ambiente. 

Por ser um gás menos denso que o ar (média de 

0,61 Kg m³), se dispersa rapidamente em caso de 

vazamentos. Quando comparado com a gasolina 

ou querosene, o gás natural é menos inflamável. 

Em função disso proporciona maior segurança no 

transporte e manipulação. 

Em relação ao uso das fontes de energia, o gás 

natural ainda tem baixo uso, 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%.

Por meio das informações expostas acima, destaca-

se, o espaço atual e futuro que o gás natural 

encontra no mercado brasileiro e paranaense, o 

qual tem grande capacidade de absorção desta 

fonte de energia. 

O produto a ser transportado pela RDGN é o gás 

natural. O gás natural é incolor. Por não conter enxofre, 

um dos elementos precursores da “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. 

Em linhas gerais, os empreendimentos propostos 

pela Compagas possuem a estimativa de vida útil 

de 30 anos, mediante realização de inspeções e 

manutenções.

JUSTIFICATIVA 
DO EMPREENDIMENTO

DESCRIÇÃO DA  
OPERAÇÃO DA ATIVIDADE



Outubro 2017 7

LOCALIZAÇÃO 
DO EMPREENDIMENTO

A ampliação da rede de distribuição de gás natural 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 Cajuru. 

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 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.

Nas plantas a seguir são apresentadas as localizações do empreendimento . 
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

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 os 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.

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. 

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.
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ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP) 
As ERPs destinam-se a controlar a pressão dos ramais 

instalados a jusante, reduzindo a pressão a um valor 

compatível ao determinado.

ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO E REDUÇÃO DE PRESSÃO 
(EMRP) 
As EMRP destinam-se a controlar a pressão e a efetuar 

a medição dos volumes de gás fornecidos para os 

clientes industriais, comerciais e residenciais. 

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.

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.

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO 
Estas válvulas são utilizadas para manter os níveis 

de pressão dentro de uma determinada faixa de 

operação .

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.

FILTROS 

O filtro tem como função primordial reter as 

partículas sólidas em suspensão.

MEDIDORES DE VAZÃO 
Os medidores de vazão destinam-se a apurar o 

volume de gás fornecido aos clientes. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA 
É um sistema de injeção de corrente contínua na 

rede construída em aço carbono, enterradas, com a 

finalidade de proteger as tubulações da ocorrência de 

corrosão elétrica. 

MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES 
As Estações de Medição e Regulagem de Pressão 

(EMRP), bem como as Estações de Redução de 

Pressão (ERP) serão monitoradas, a princípio, in loco. 

COMPONENTES 
INTEGRANTES DO RAMAL

ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO E REDUÇÃO DE PRESSÃO 
(COMERCIAL E RESIDENCIAL). FONTE: COMPAGAS.
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ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA RDGN, A COMPAGAS SEGUE, NORMALMENTE, AS 
SEGUINTES ETAPAS:

// Definição do traçado;

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

// Aprovação do traçado junto à 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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉTODO CONVENCIONAL

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, definidos como 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. 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. 

CONSTRUÇÃO
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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. 

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 nas 

comunidades 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, 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.

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. 

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

por meio da eletro fusão ou solda de topo. 

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. 

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

termo contrátil em Polietileno, garantindo assim proteção mecânica e proteção contra a corrosão.

I. Assentamento da tubulação e cobertura da vala

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.

// 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.

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. São adotadas as seguintes premissas:

// Antes do teste hidrostático deverão ser estabelecidos pontos de captação e descarte da água a ser utilizada;

// 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 
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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.

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. 

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. 

L. Limpeza da faixa de domínio

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.

M.Restauração, Revegetação e Reurbanização

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. 

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 
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vegetação a ser estabelecida sobre a rede, em locais que o terreno assim o exigir, deverá ser composta apenas 

por elementos herbáceos 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; 

// 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; 

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

// No passeio em mosaico, as peças deverão ser assentadas sobre lastro de cimento/areia, mistura seca;

// As guias serão assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões preexistentes ou de projeto;

// As sarjetas serão executadas obedecendo ao alinhamento, perfil, dimensões e juntas de dilatação pré-

existentes ou de projeto;

// Na pavimentação asfáltica deverá ser obedecida às exigências dos órgãos competentes e/ou ter as mesmas 

características do pavimento existente;
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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).

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.

A 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.

P. 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.

Q. 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. 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. 

R. Transposição de curso d’água

Os trechos de transposição dos cursos d́ água serão realizados pelo procedimento especial denominado 

Método Não Destrutivo – MND , 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 
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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.

S. 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.

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.

T. “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;

// Cadastro com informações sobre o relacionamento com prefeitura municipal;

// Informações completas sobre o tratamento das não conformidades ocorridas durante a execução da obra.

U. 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 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.

SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS
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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.
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PLANO DE 
ATENDIMENTO ÀS 
EMERGÊNCIAS
// Proporciona 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). 

// 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.).
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ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para assegurar alta confiabilidade e segurança, tanto para os usuários como para os colaboradores da 

empresa, é necessário cumprir o programa de manutenção dos equipamentos e sistemas da Rede de 

Distribuição de Gás Natural. 

ÍTENS VERIFICADOS NAS EMRP’S NAS MANUTENÇÕES PROGRAMADAS.

ÍTENS

Vazamento

Funcionamento do medidor e eletrocorretor

Corrosão nos elementos da estação

Integridade dos elementos da estação e da área delimitada

Limpeza e acessibilidade a EMRP

Válvula de bloqueio automático por sobre pressão (shut off) armada

Nível de óleo (medidores tipo rotativo)

Lubrificação do medidor tipo turbina

Calibração do medidor

MANUTENÇÃO

Corretiva

Corretiva

Corretiva – programada

Corretiva – programada 

Corretiva – programada

Corretiva – ação imediata

Preventiva 

Preventiva 

Preventiva 

VERIFICAÇÃO

Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³

Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³

Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³ 

Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³ 

Quinzenal¹/Mensal²/Semanal³ 

Quinzenal 

Trimestral 

Bimestral (estações até 4 kgf/cm²)/Quadrimestral 

(estações acima de 4 kgf/cm²)

Plano de calibração no prazo médio de 36 meses,  

realizada em laboratório especializado *

PROCEDIMENTOS DE 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
SEGURANÇA E INTERRUPÇÃO 
NO FORNECIMENTO DE GÁS

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.

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. 

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.
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PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

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.

MODELO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS 
ADOTADO EM FRENTE DE OBRA.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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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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.

DELIMITAÇÃO DAS 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA

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 

à sua instalação.

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.
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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. 

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.

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.  

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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MEIO FÍSICO
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.

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 ocorrem no verão (dezembro, janeiro e 

fevereiro), com médias de 152,3, 171,8 e 157,6 mm 

respectivamente, totalizando 481,7 mm 

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.  

O município de Curitiba apresenta índice elevado 

na escala higrométrica, com 80 a 85% de Umidade 

Relativa média anual. A velocidade média dos ventos 

no município varia de 1,75 a 2,75 m/s. Os meses com 

ventos de maior velocidade na região de Curitiba 

são setembro, outubro e novembro, a direção 

predominante é Nordeste e Leste.

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. 

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.

ASPECTOS CLIMÁTICOS
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O empreendimento em estudo está localizado na 

Bacia Hidrográfica do Iguaçu. A Bacia Hidrográfica do 

Iguaçu, 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).

A Bacia Hidrográfica do Iguaçu está dividida em três 

dessas regiões: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Ig-

uaçu, 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 d́ água. 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL 
NO ESTADO DO PARANÁ – 
CARTAS CLIMÁTICAS. FONTE: 
CAVIGLIONE, 2000.

CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA

PONTOS DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 
DO AR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA (EM VERDE: 
ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS; ALARANJADO: 
ESTAÇÕES MANUAIS).

RIO BARIGUI
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// 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. 

// 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.

// 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 água da sub-bacia, intercepta diversos 

ramais, assim como outros tributários.

// 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.

// 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. 

// 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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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.

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;

3) planícies aluviais do rio Iguaçu e de seus principais 
afluentes.

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 município de Curitiba aproximadamente 20% da área é 
composta por solos aluviais, formados por areias e argilas 
orgânicas que apresentam baixa resistência e grande quan-
tidade 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.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA PEDOLOGIA

CONFORTO ACÚSTICO

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.  

As medições foram realizadas 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).  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 pre-

vistos 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).
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MEIO BIÓTICO

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil, a 

área localiza-se na Região Fitoecológica da Floresta 

Ombrófila Mista, formação Montana, sendo 

esta exclusiva do Planalto Meridional Brasileiro, 

ocorrendo em disjunções nas áreas elevadas mais 

ao norte, nas serras do Mar e da Mantiqueira.

 A Floresta Ombrófila Mista, com 37% da área inicial, 

encontra-se hoje reduzida a apenas 1%. 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, 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 40 espécies pertencentes a 23 famílias, entre 

arbóreas, arbustivas, herbáceas e epífitas.

A cidade de Curitiba é positivamente qualificada 

FLORA
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quanto à urbanização, sendo conhecida como 

“Cidade Ecológica” por suas ações voltadas ao meio 

ambiente e áreas verdes. 

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 

porosa), 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.
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FAUNA
Devido as características antrópicas das áreas 

previstas para a construção do empreendimento, 

estão inseridas integralmente 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.

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 já realizado, 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 à presença de 

grandes fragmentos de vegetação nativa na região 

metropolitana. 

Entre as espécies de mamíferos destaque para a 

cutia, o preá, o ouriço-caixeiro, a capivara, o gambá-

de-orelhas-pretas, cachorro-do-mato, espécies 

adaptadas aos meios antrópicos.

Para o município de Curitiba, foram compilados 

para atualização de 2014 registros de 396 espécies 

de aves, sendo que destas foram observadas neste 

estudo 74 espécies, classificadas em 19 ordens e 34 

famílias.

Com relação aos anfíbios foi possível o registro de 8 

espécies distintas, pertencentes a 4 famílias.

Quanto aos répteis é considerado de provável 

ocorrência, 31 espécies distintas, tendo em vista 

dados existentes em bibliografias especializadas, 

estudos de distribuição e levantamentos realizados 

para empreendimentos próximos. Através dos 

levantamentos realizados neste estudo, foram 

registrados apenas uma espécie, sendo esta o 

lagarto Salvator merianae (teiú), devido ao encontro 

com carcaça em rodovia próxima a área diretamente 

afetada pelo empreendimento. 
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O município de Curitiba, localiza-se na Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, na porção leste do estado 

do Paraná. 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.

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 que 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:

// A política de desenvolvimento urbano;

// A política urbana ambiental;

// A política social e econômica e,

// A gestão da cidade.

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;

// Regional Santa Felicidade e,

// Regional Matriz.
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REGIONAIS E RESPECTIVOS 
BAIRROS EM CURITIBA

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.
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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.

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. 

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. 

O abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário em Curitiba é de responsabilidade da empresa 

SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná).

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. 

A infraestrutura de Curitiba conta ainda com uma rede 

de distribuição de gás natural de 262 km de extensão e 

de responsabilidade da Compagas. 
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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. 

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 de 8 sítios históricos, 9 pré históricos e 2 de 

contato.

Agropecuária 
Indústria 
Serviços  
Impostos 
PIB percapita 
PIB Total

10.374 
15.232.406 
42.164.530 
15.385.961 
42.934,38 
79.383.343

Através destes valores é possível observar a pequena contribuição 

do setor agropecuário, ao PIB municipal e o destaque para as 

contribuições dos serviços.

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. 
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AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS AMBIENTAIS

Considera-se 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

A partir da caracterização das etapas de implantação 

do empreendimento, foram analisadas as ações 

passíveis de gerarem impactos, as quais são descritas 

a seguir.

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. 

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. 

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

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.

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. 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM EM ÁREAS URBANAS

Para a atividade de montagem da rede será necessário 

a estocagem dos materiais até o momento da 

instalação, à qual será realizada provavelmente nas 

calçadas ou ruas. Quando necessário, as vias serão 

bloqueadas e a área isolada.

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.
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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 d́ água.

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.

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.

AUMENTO NA DISPONIBILIDADE ENERGÉTICA

A operação da RDGN implica no aumento da 

disponibilidade energética para indústrias, residências, 

prestadores de serviço, entre outros consumidores.
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IMPACTOS SOBRE O
MEIO FÍSICO

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

Durante a fase de implantação do empreendimento 

está prevista a movimentação de máquinas e veículos 

e a movimentação de terra, que na etapa de escavação 

também poderá contribuir para a dispersão de poeiras.

AUMENTO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E EROSÃO

Durante a limpeza da área e abertura/escavação das 

valas, onde o solo retirado poderá ficar exposto às 

intempéries, poderá ocorrer  o escoamento superficial 

e processos erosivos, que tem grande impacto quando 

próximo aos recursos hídricos, s emedidas corretivas não 

forem tomadas.

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 
LÍQUIDOS

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. 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

A alteração da qualidade dos corpos hídricos existentes 

no entorno do empreendimento poderá ocorrer devido 

a fatores principais, como a geração de resíduos sólidos 

e efluentes líquidos.

REDUÇÃO DA COBERTURA VEGETAL

A instalação do empreendimento demandará a supressão 

de vegetação ocorrente no traçado da rede ou em uma 

faixa de cinco metros de cada lado da vala. 

REDUÇÃO DE HABITATS DA FAUNA

A interferência na cobertura vegetal influencia diretamente 

na disponibilização de alimentos e locais de refúgio da 

fauna silvestre.

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. 

1. ETAPA DA INSTALAÇÃO:
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GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO DO 
ENTORNO

A implantação de um empreendimento pode gerar 

dúvidas 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. 

PERTURBAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

Durante todas as etapas da implantação do 

empreendimento ocorrerão impactos 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.

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. 

INTERFERÊNCIAS SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS

Em determinados pontos poderá causar a interrupção 

da infraestrutura de serviços urbanos (saneamento, 

energia elétrica, telefonia, etc.), alterando o cotidiano 

da comunidade local. 

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. 
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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, 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. 

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. 

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.

2. ETAPA DE OPERAÇÃO

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.



Outubro 2017 41



Outubro 201742

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.

. 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
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PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL

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. 

PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO

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 as possíveis transformações 

negativas sobre as áreas que sofrerão intervenção e sobre os trabalhadores 

do empreendimento. 
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SUBPROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS

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.

SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
E EFLUENTES LÍQUIDOS

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, 
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SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE 
TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO

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. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES – PEAT

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. 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O programa de Comunicação Social para a populações, justifica-se pelo estabelecimento de um fluxo de informações 

entre o empreendedor e as comunidades de forma a diminuir a ansiedade gerada pelo empreendimento. 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.
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL E 
CONCLUSÕES

Após a realização dos diagnósticos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico 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 gás 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.

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. 

Com base no exposto, o Estudo de Impacto Ambiental 

servirá como ferramenta de apoio à tomada de 

decisão frente à solicitação do empreendedor para 

a emissão de Licença Ambiental Prévia por parte do 

órgão ambiental municipal.
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