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RESUMO EXECUTIVO 

DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

O Município de Curitiba, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID está preparando 

uma operação de crédito para o “PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: 

Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2”. Trata-se de um Programa estruturado sob a 

modalidade de Programa de Obras Múltiplas, que contempla o financiamento de obras similares e 

complementares, mas independentes entre si. O PROGRAMA tem como objetivo geral a melhoria das 

condições de mobilidade urbana da população, por meio de intervenções na infraestrutura viária, com foco na 

priorização do Transporte Coletivo em detrimento ao Transporte individual. 

Dentre as intervenções que integram o Plano de Ações do Plano de Mobilidade Urbana de Curitiba, destaca-se 

a implantação do projeto nominado Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2. A Linha 

Direta Inter 2 é responsável pelo deslocamento de aproximadamente 91mil passageiros por dia, atravessa 28 

dos 75 bairros de Curitiba, onde se concentram 580 mil habitantes. É composta por 67 ônibus e atualmente 

possui velocidade média de 21,40km/h no sentido horário e 17,77 km/h no sentido anti-horário. 

A Linha Direta Inter 2 possui um itinerário circular que faz a conexão entre os cinco Eixos Estruturais e foi 

idealizada como um reforço à linha paradora Interbairros II, a qual também se beneficiará da aplicação dos 

investimentos para revitalização e ampliação da capacidade viária, pois possuem itinerário coincidente em 

aproximadamente 60% do percurso. Essas duas linhas carregam juntas 155 mil passageiros por dia. 

Implantada em 1992, a Linha Direta operava inicialmente com uma velocidade média de 32km/h. O objetivo 

das intervenções previstas é recuperar parte desta velocidade, o aumento da capacidade, a melhoria do serviço 

ofertado e a consequente recuperação dos passageiros do sistema. Atualmente, a linha de maior demanda 

trafega fora de canaletas ou faixa exclusiva. Opera com intervalos (frequência) de aproximadamente 2,86 

minutos (sentido horário) e aproximadamente 4,23 minutos (sentido anti-horário), totalizando 106 e 127 

minutos para completar o circuito no sentido horário e anti-horário respectivamente. A demanda transportada 

representa, em alguns trechos, cargas equivalentes a alguns ramos dos corredores estruturais, justificando 

assim a importância dessa linha no sistema de Transporte de Curitiba. 

Para que seja alcançado os objetivos iniciais do projeto serão necessárias obras de implantação de faixas 

exclusivas, compartilhamento de trechos de canaletas, reforma e reconstrução de terminais de transporte, 

remodelação de estações-tubo, alterações geométricas em cruzamentos saturados, construção de viadutos, 

implantação de binários de tráfego e priorização semafórica. 

O Programa possui três componentes a saber: 

COMPONENTE 1: OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS  

As Obras Civis compreendem a revitalização viária, requalificação, alargamento e abertura de vias, com a 

implantação de faixas exclusivas para o transporte coletivo, correções geométricas, substituição de pavimento, 

melhorias nos sistemas de drenagem, implantação de novo paisagismo e iluminação pública e execução de 
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obras de arte. A reestruturação viária está ligada à ideia de demolição do edificado para substituir por novas, 

adaptadas as mudanças de atividades e de morfologias dos espaços.  

A renovação é uma intervenção em grande escala, sobretudo, um instrumento para a melhoria da qualidade 

de vida da população, promovendo a construção e recuperação de equipamentos e infraestruturas e a 

valorização do espaço público com medidas de dinamização social e econômica, através de melhorias urbanas, 

de acessibilidade ou centralidade. Além disso, considera-se que revitalizar é dar vida a um lugar, renovando-o  

Serão investidos US$ 122 milhões de dólares e compreende:  

i) Implementação de Infraestrutura Viária:  

a) Infraestrutura Viária: requalificação da infraestrutura viária no longo do itinerário da Linha Inter 2 e vias do 

sistema viário complementar, totalizando aproximadamente 59,7 km de intervenções.  

b) Obras de Arte: alargamento do Viaduto Francisco Derosso para comportar uma estação de integração de 

transporte público, com vias em sentido duplo para o ônibus, e sentido único para os automóveis; para 

viabilizar a implantação deste sentido único, haverá a implantação de um novo viaduto - José Gomes de Abreu. 

Será implantado um viaduto sobre a Av. Victor Ferreira do Amaral. Também será executada uma ponte sobre 

o Rio Belém.  

c) Estações: reconstrução de oito estações, implantação de 4 novas estações e construção de um mini-terminal 

ao longo do itinerário da Linha Inter 2.  

ii) Implantação de Terminal: mini-terminal ao longo do itinerário da Linha Inter2: Terminal Santa Quitéria e 

revitalizações dos Terminais Campina do Siqueira, Terminal Hauer e Terminal Capão da Imbuia. 

iii) Implementação de planos sócio-ambientais, desapropriações e reassentamentos por afetações temporárias 

nos negócios. 

iv) Supervisão Técnica: supervisão e acompanhamento das obras. 

COMPONENTE 2: INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

As atividades de consultoria a ser implantadas visam dar suporte ao processo de adoção do BIM e CIM na 

Prefeitura Municipal de Curitiba, em todas as fases, desde as análises iniciais até as possíveis correções 

necessárias após a implementação, além de outras consultorias a serem analisadas para possível implantação.  

Para realizar os objetivos propostos neste componente foram estabelecidas estratégias de desenvolvimento 

que abrangem: 

i) Equipamentos, softwares e capacitação para o uso preferencial Building Information Modeling – BIM no 

desenvolvimento de projetos das obras do Programa.  

ii) Equipamentos e softwares para a modernização da gestão da mobilidade urbana incluindo a expansão do 

centro de controle operacional; 

iii) Estudos e desenvolvimento de aplicações e tecnologias, incluindo estrategias:   
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(a) de baixo carbono; e  

(b) para fortalecer as receitas tarifarias e não tarifarias do sistema, para induzir o aumento da demanda de 

passageiros.    

Este componente também financiará a aplicação da metodologia de Índice de Caminhabilidade sensível ao 

gênero e campanhas de sensibilização para evitar a violência contra as mulheres. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE OBRAS 

Por se tratar de um Programa de obras múltiplas, cada obra financiada pelo Programa deverá cumprir com 

os seguintes critérios de elegibilidade: 

i) Construir obras de melhoria ao longo da rota da Linha Direta Inter 2, de acordo com o definido pelo Plano 

de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado de Curitiba; 

ii) Tenha uma Taxa Interna de Retorno Econômico positiva que demonstre a rentabilidade econômica; 

iii) Atender aos requisitos socioambientais definidos no Marco de Gestão Ambiental e Social, excluindo os 

projetos da Categoria “A”. 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 

A Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG será o ente responsável pela coordenação e 

execução de todos os componentes do Programa e pela Administração Geral do Contrato, sendo constituída 

por técnicos da prefeitura.  

A UTAG, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC fará uma seleção para 

a contratação de empresa consultora especializada, que atuará nas instalações da UTAG. A consultora será 

responsável por executar os serviços especializados de Apoio Técnico a Gestão do Programa, Gestão e 

Supervisão Ambiental, apoiando todas as ações gerenciais e técnicas ali realizadas, como Apoio Técnico ao fiel 

cumprimento do programa, dos cronogramas físicos e financeiros, das normas, especificações, cumprimento 

das cláusulas, e demais condições contratuais. 

O apoio técnico a Gestão do Programa pela Consultora dar-se-á nos campos de atividades técnicas, contábeis, 

financeiras e administrativas. Serão atribuições e obrigações específicas da CONSULTORA: serviços de apoio 

ao monitoramento e avaliação do Programa, apoio nas contratações necessárias à sua implementação, bem 

como monitoramento de todas as atividades relacionadas ao Programa, na análise e consolidação dos 

relatórios recebidos, no acompanhamento das medições de serviços efetuados e propor à esta eventuais 

medidas que visem manter o cumprimento das metas estabelecidas, devendo ser consideradas, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

a)  Criar, implementar e operar um plano de monitoramento e avaliação do Programa, com a 

identificação dos serviços e eventos a serem monitorados, indicadores e forma de 

monitoramento;  
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b)  Garantir que as aquisições do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos 

projetos, das normas e especificações estabelecidas dos cronogramas físicos e financeiros do 

programa e das demais condições contratuais, bem como atuar em eventuais alterações de 

projetos necessárias à implementação das obras e aquisições;  

c)  Apoio na operação de um sistema contábil-financeiro a fim de garantir o fiel cumprimento do 

contrato.  

d)  Apoio na elaboração dos termos de referência para as aquisições e a contratação das obras;  

e)  Apoio na análise dos projetos finais de arquitetura e engenharia relativos às obras do Programa;  

f)  Apoio na elaboração de pareceres técnicos referentes às aquisições do programa e na 

preparação dos demais documentos necessários às licitações.  

g)  Realizar as atividades de acompanhamento e gerenciamento ambiental e social, tendo como 

responsabilidade o cumprimento de compensações, desapropriações, reassentamentos 

involuntários, entre outras questões pertinentes às Salvaguardas Ambientais e Sociais do BID. 

h)  Obter em tempo todas as licenças necessárias ao andamento das obras componentes do 

Programa;  

i)  Exigir das Empreiteiras o atendimento das exigências dos Programas Ambientais e do respectivo 

licenciamento ambiental, o cumprimento das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais, 

por meio do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), Marco de Gestão Ambiental e Social 

(MGAS), Plano de Reassentamento Involuntário (PRI), Marco de Reassentamento Involuntário 

(MRI), demais especificações de proteção ambiental e de segurança do trabalho previstas no 

programa. 
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DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

LO
TE

 1
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA   

TERMINAL CAMPINA 
DO SIQUEIRA/ 
PORTÃO 

Requalificação da infraestrutura viária da Rua Gen. Mário Tourinho, Rua 
Major Heitor Guimarães e Av. Pres. Arthur Bernardes com a implantação 
de faixas exclusivas.  
Implantação do Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil.  
Extensão 12,53 Km 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA - LOTE 1  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessárias para a abertura 
e/ou alargamento de ruas, sendo 24 desapropriações, compreendendo 3 
totais e 21 desapropriações parciais. 

TERMINAL  
TERMINAL CAMPINA 
DO SIQUEIRA 

Reforma do terminal existente. 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO SANTA 
QUITÉRIA 

Mini-terminal no canteiro da Av. Pres. Arthur Bernardes  

TRINCHEIRA 
TRINCHEIRA NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

Construção de nova trincheira. 

LO
TE

 2
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

TERMINAL CAPÃO 
RASO /ESTAÇÃO 
XAXIM 

Requalificação da infraestrutura viária da Rua Catarina Scotti e Av. Brasília 
com a implantação de faixas exclusivas. Abertura para a ligação das ruas 
Andorinhas com a Pedro Américo e ruas Pedro Gusso com a Luiz del 
Gobbo.  
Extensão 8,04 Km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA - LOTE 2  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 111 lotes (96 
desapropriações parciais e 15 totais). 

LO
TE

 3
.1

 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA   

ESTAÇÃO XAXIM 
/TERMINAL HAUER 

Requalificação da infraestrutura viária das ruas Francisco Derosso, Antônio 
Rebelatto e Cleto da Silva com a implantação de faixas exclusivas. 
Abertura para a ligação novo viaduto José Gomes de Abreu e Pedro Dorigo. 
Implantação da extensão dos binários João Soares Barcelos / Oliveira 
Viana, Francisco Derosso / Innocente Rebellato e Gabriel Freccerio de 
Miranda / Euríco Fonseca dos Santos. Extensão 17,85 km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 3.1  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 110 lotes (81 
desapropriações parciais e 29 totais). 

OBRAS DE ARTE 
ALARGAMENTO 
VIADUTO FRANCISCO 
DEROSSO 

Alargamento do viaduto da Av. Franscico Derosso sobre a Linha Verde para 
permitir a implantação de uma estação de integração em desnível entre as 
linhas do Inter 2 e as que circulam na canaleta da Linha Verde.  

OBRAS DE ARTE 
NOVO VIADUTO JOSÉ 
GOMES DE ABREU 

Implantação de novo viaduto sobre a Linha Verde conectando as ruas José 
Gomes de Abre e Pedro Dorigo. 

TERMINAL TERMINAL HAUER Reforma do terminal existente. 

ESTAÇÕES ESTAÇÃO XAXIM 
Construção de uma nova estação em desnível na ampliação do viaduto 
Francisco Derosso sobre a Linha Verde. 

LO
TE

 3
.2

 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

TERMINAL HAUER / 
CEL FRANCISCO H. 
DOS SANTOS 

Requalificação da infraestrutura viária das ruas José Rietmeyer e Flavio 
Mariano Ribas com a abertura para o prolongamento da rua Guiroku 
Gastão Ayabe formando o binário com faixas exclusivas José 
Rietmeyer/Flavio Mariano Ribas. Implantação do prolongamento do 
binário Júlio Cezar Ribeiro de Souza/Alcino Guanabara e implantação do 
novo binário Carmelitas/Carlos de Laet. Requalificação das ruas Pedro 
Locatelli Jr., Cap. Zeppin e trechos da Av. Canal Belém, Av. Salgado Filho e 
Av. Cel Francisco H. dos Santos. 
extensão 6,68 km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 3.2  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 3 lotes (2 
desapropriações parciais e 1 total). 

OBRA DE ARTE PONTE DO RIO BELÉM 
Execução de ponte sobre o Rio Belém ligando as ruas Alcino Guanabara e 
Guiroku Gastão Ayabe. 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
SALGADO FILHO 

Construção de uma nova estação de integração no cruzamento da Av. 
Franscisco H. dos Santos e Rua Cap. Zeppin. 
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RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

LO
TE

 4
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

VICTOR FERREIRA DO 
AMARAL 

Implantação da infraestrutura viária para a complementação da obra do 
novo viaduto a ser implantado na Av. Victor Ferreira do Amaral: pista 
sobre o viaduto, rótula de articulação sob o viaduto e alças de acesso de 
entrada e saída. 

DESAPROPRIAÇÕES 
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 4  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 8 lotes com 
desapropriações parciais. 

OBRA DE ARTE 
NOVO VIADUTO 
VICTOR FERREIRA DO 
AMARAL 

Execução de viaduto em sentido longitudinal da Av. Victor Ferreira do 
Amaral no cruzamento com a Rua Konrad Adenauer e do novo binário 
Nivaldo Braga/Olga Balster no sentido transversal. Extensão 6,40 km de 
vias 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
NIVALDO BRAGA 

Construção de uma nova estação de integração sob o novo viaduto da Av. 
Victor Ferreira do Amaral.  

LO
TE

 4
.1

 INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

ROBERTO BARROSO 
Alargamento da rua Roberto Barrozo entre a Av. Desembargador Hugo 
Simas e Av. Cândido de Abreu para permitir a implantação de faixa 
exclusiva.  

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 4.1.  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 9 
desapropriações parciais. 

LO
TE

 5
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

JACAREZINHO /ROSA 
SAPORSKI 

Requalificação da infraestrutura viária com faixas exclusivas para a 
implantação dos binários Jacarezinho/Rosa Saporski e Pres. 
Taunay/Fernando Simas. Extensão 8,16 km de vias. 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 5  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 5 lotes (4 
desapropriações parciais e 1 total) 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO MERCÊS 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo interligada 
localizada no cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Jacarezinho. 
Esta estação possui integração com as linhas diretas Bairro Alto/Santa 
Felicidade e Santa Felicidade. 

ES
TA

Ç
Õ

ES
 

ESTAÇÕES 

ESTAÇÃO PRAÇA DA 
BANDEIRA 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo padrão 
localizada na Praça da Bandeira.  

ESTAÇÃO TEFFÉ 
Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo padrão 
localizada na Rua Teffé.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO CENTRO 
CÍVICO 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo dupla localizada 
na Av. Cândido de Abreu.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
ASSEMBLÉIA 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo dupla localizada 
na Rua Pref. Rosaldo Gomes Mello Leitão.  

ESTAÇÃO AGRÁRIAS 
Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Rua dos Funcionários.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO PRAÇA 
DAS NAÇÕES 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Av. Nossa Senhora da Luz.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
TARUMÃ 

Construção de uma nova estação de integração sob a ampliação do 
viaduto localizado no cruzamento da Av. Victor Ferreira do Amaral com a 
Linha Verde (em obras).  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO JARDIM 
DAS AMÉRICAS 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Av. Cel. Francisco H. dos Santos.  
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RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

TE
R

M
IN

A
L 

TERMINAL 
TERMINAL CAPÃO DA 
IMBUIA  

Reforma do terminal existente. 

O
B

R
A

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

ES
 

BRT LESTE OESTE  LOTE 2 Implantação das faixas de ultrapassagem e requalificação. 

BRT SUL  TODOS OS LOTES Implantação das faixas de ultrapassagem e requalificação. 

BINÁRIO  
BINÁRIO GERMANO 
MAYER/CAMÕES 

Reestruturação viária, aumento de capacidade e implantação de faixa 
exclusiva. 

BINÁRIO  
BINÁRIO NIVALDO 
BRAGA/ OLGA 
BALSTER 

Reestruturação viária, aumento de capacidade e implantação de faixa 
exclusiva. 

VIADUTO 
VIADUTO TARUMÃ  
LINHA VERDE  

Integração Linha Verde/Inter 2 

DESAPROPRIAÇÕES  
VIADUTO TARUMÃ / 
LINHA VERDE  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 3 lotes com 
desapropriações parciais. 
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OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

Com a proposta de ampliar o nível de conforto dos usuários da Linha Direta Inter 2, com base na estruturação 

viária e modernização da RIT, promovendo melhorias das condições de acessibilidade e segurança na utilização 

do modal e fortalecendo a capacidade de gestão institucional do município, os objetivos específicos do 

Programa são: 

▪ Melhorar a integração do sistema com modais de transporte complementares; 

▪ Melhorar a eficiência da operação da Linha Direta Inter 2; 

▪ Melhorar a acessibilidade de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida a estações e terminais da 

Linha Direta Inter 2. 

CUSTOS DO PROGRAMA 

O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, este é uma parceria entre o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID e a Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. Definido como de obras 

múltiplas, onde serão realizadas várias intervenções e o valor do financiamento é de US$ 197 milhões de 

dólares, assim distribuídos:  

i) o BID aportará US$ 106,7 milhões de dólares;  

ii) a Prefeitura Municipal de Curitiba, como contrapartida aportará US$ 26,7 milhões de dólares;  

iii) outras fontes de financiamento US$ 63,6 milhões de dólares. 

 

PROJETOS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 

A área de intervenção descrita nesse documento é uma amostra representativa do PROGRAMA DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, pois se trata de um Programa de Obras Múltiplas, a ser 

executado em etapas, abrangendo 11 bairros da cidade, sendo: Mercês, Bigorrilho, Santa Quitéria, Seminário, 

Campina do Siqueira, Vila Izabel , Portão, Pinheirinho, Tarumã, Novo Mundo  e Hauer. 

A amostra representativa consiste das seguintes intervenções: 

i) Lote 1 - Campina do Siqueira - Portão - extensão 12,53 km;  

ii) BRT Leste/Oeste, Lote 2;  

iii) BRT Norte/Sul, todos os lotes;  

iv) Lote 1 – Desapropriação - Campina do Siqueira - Portão - extensão 12,53 Km;  

v) Desapropriação – Trincheira/Viaduto Tarumã;  

vi) Binário Vital Brasil / Ulisses Vieira, Lote 1;  

vii) Terminal Hauer;  
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viii) Terminal Campina do Siqueira. 

IX) Trincheira / Viaduto Tarumã 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR 

Executor: Prefeitura Municipal de Curitiba – PR, por intermédio da Unidade Técnico Administrativa de 

Gerenciamento - UTAG. 

Representante Oficial: Prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Endereço da Sede: Av. Cândido de Abreu, 817  

Telefone: (41) 32501436 

CNPJ: 76.417.005/0001-86 

A República Federativa do Brasil será o garantidor das obrigações financeiras derivadas do empréstimo a ser 

firmado entre o mutuário e o BID. 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) é composta pelo Chefe do Poder Executivo, por Autarquias, 

Fundações, Empresas de Economia Mista e Secretarias Municipais. O PROGRAMA será coordenado pela UTAG 

e contará com a participação e suporte de diversos órgãos que compõem essa estrutura administrativa. Os 

principais órgãos envolvidos e suas responsabilidades estão descritos de forma reduzida na tabela a seguir. 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

 
IPPUC - Instituto de 

Pesquisa e 
Planejamento 

Urbano de Curitiba 

 
Planejamento 
urbano e do 

transporte público 

Planejamento urbano, elaboração de estudos e definição de 
conceitos arquitetônicos 

Elaboração de estudo preliminar, termos de referência para 
contratação dos projetos executivos e aprovação dos projetos 
geométricos, de paisagismo e de arquitetura relacionados ao 

transporte público e sistema viário 

Compatibilização dos estudos viários propostos com a 
legislação vigente 

Aprovação dos projetos executivos junto aos órgãos de 
financiamento externos 

Disponibilização dos recursos físicos, financeiros e de pessoal 
para as atividades administrativas da UTAG. 

 

Gestão dos recursos 
financeiros 

Responsável pelo planejamento, viabilização e gestão dos 
recursos financeiros 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

SMF - Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Cumprimento de eventuais compensações por impactos 
temporários sobre o comércio 

URBS Urbanização 
de Curitiba S.A. 

Gestão do 
Transporte Público e 

Equipamentos 
Urbanos 

Gerenciamento da operação do transporte público; 
manutenção de estações e terminais de integração 

SMDT - Secretaria 
Municipal de Defesa 

Social e Trânsito 

Planejamento de 
Operação e 

Fiscalização de 
Trânsito 

Aprovação e acompanhamento da implantação referente aos 
projetos de sinalização horizontal, vertical, semaforização e 

acessibilidade 

Intermediação dos possíveis conflitos gerados entre a execução 
das obras e as diferentes concessionárias de serviços da cidade 

por intermédio da GOC – Gerência de Obras de Curitiba. 

Projetos de operação de trânsito. Acompanhamento e 
fiscalização de desvios de tráfego para a implantação de obras. 

SMOP - Secretaria 
Municipal de Obras 

Públicas 

Execução e 
fiscalização de obras 

Aprovação dos projetos executivos de pavimentação, drenagem 
e iluminação pública Execução e acompanhamento, fiscalização 

e medição das obras  

Apoio ao cumprimento das políticas Ambientais e Sociais que se 
aplicam ao Programa durante a execução das obras 

SMAP - Secretaria 
Municipal de 

Administração e de 
Gestão de Pessoal 

Gestão do 
Patrimônio Público 

CAI – Comissão de Avaliação de Imóveis – realiza vistorias e 
avaliação dos imóveis a serem desapropriados 

Negociação e acompanhamento das desapropriações parciais 
ou totais de imóveis, em acordo com a legislação vigente, 

observando as políticas operacionais do ente financiador (OP-
710), a as informações contidas nos instrumentos de 

Reassentamento Involuntário do Programa (PRI e MRI) 

SMMA - Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente 

Licenciamento e 
Fiscalização 
Ambiental 

Responsável pelo licenciamento e fiscalização ambiental 

Aprovação de projetos de paisagismo. 

Fiscalização e monitoramento da aplicação dos instrumentos de 
gestão ambiental e social do Programa 

UTAG - Unidade 
Técnica 

Administrativa de 
Gerenciamento do 

Programa 

Unidade executora 
do Programa 

Desenvolvimento das tarefas de gerenciamento, supervisão, 
controle, acompanhamento e avaliação do Programa de acordo 

com as diretrizes do BID, incluindo as Políticas Ambientais e 
Sociais do Banco e a execução do contrato de empréstimo em 

conformidade com as cláusulas e demais condições contratuais. 
Licitação de Projetos Executivos, das Obras e Consultorias 

através da CEL - Comissão Especial de Licitação 

Coordenação de planos socioambientais, desapropriações e 
ressarcimentos por afetações temporárias nos negócios 

PGM - Procuradoria 
Geral do Município 

Acompanhamento 
jurídico 

Acompanhamento jurídico para elaboração das licitações do 
Programa 

Cumprimento de eventuais ressarcimentos por impactos 
temporários sobre o comércio 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

TCE - Tribunal de 
Contas do Estado 

Auditor do 
Programa 

Órgão fiscalizador da administração orçamentária e financeira 
do Estado do Paraná, responsável por acompanhar e auditar os 

recursos desembolsados e aplicados no Programa. 
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AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 
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DESAPROPRIAÇÕES 

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a implantação da infraestrutura viária e obras 

de arte previstas no PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA. 

Para o PROGRAMA foram identificados 273 lotes. Destes, apenas 49 unidades sofrerão desapropriação total; 

os outros 224 lotes serão atingidos no recuo frontal.  

Na Amostra Representativa são previstas 27 desapropriações, sendo 24 parciais e 03(três) totais.  

POLÍTICAS OPERACIONAIS E DE SALVAGUARDAS DO BID 

As Políticas Operacionais e de Salvaguardas do BID relacionadas com o PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL DE CURITIBA e que deverão ser cumpridas por meio dos seguem abaixo descritas em função das 

respectivas diretrizes e dos mecanismos de atendimento pela PMC. 

OP-703 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Instrumentos legais e 
normativos da Política Nacional 
de Meio Ambiente 

Aplicável 
Obtenção do licenciamento ambiental para as diversas etapas 
de viabilização das obras do Programa 

Avaliação Prévia e Classificação Aplicável 
Elaboração dos instrumentos de avaliação ambiental 
solicitados na fase de preparação do Programa 

Fatores de risco Aplicável 
Comprovação da capacidade institucional para a gestão 
ambiental e social do Programa 

Requisitos de avaliação e 
planejamento ambiental 

Aplicável 

Apresentação: 
Estudos e Avaliação Ambiental 
Plano de Gestão Ambiental 
Marco de Gestão Ambiental 

Requisitos de avaliação e 
planejamento socioeconômico 

Aplicável 
Apresentação: 
Plano de Reassentamento Involuntário 
Marco de Reassentamento Involuntário 

Consultas Públicas Aplicável 
Realização das Consultas Públicas com as partes afetadas pelo 
Programa. 

Supervisão e cumprimento Aplicável 
Inclusão dos Programas de Supervisão e Monitoramento 
Ambiental no PGAS 

Impactos transfronteiriços Não Aplicável  

Ecossistemas Naturais Não Aplicável  

Espécies invasoras Não Aplicável  

Sítios culturais Não Aplicável  

Materiais perigosos Aplicável 
Inclusão de planos e programas de gestão de materiais 
perigosos 

Prevenção e redução da 
contaminação 

Aplicável 
Inclusão de planos específicos para gestão adequada de 
contaminantes 

Projetos em construção Não Aplicável  

Políticas e instrumentos flexíveis 
de empréstimo 

Não Aplicável  

Empréstimo de múltiplas obras Não Aplicável  

Operações de cofinanciamento Não Aplicável  

Sistemas nacionais Não Aplicável  



 

15 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

OP-703 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Aquisições Aplicável 
Implementação de medidas para garantir o cumprimento das 
salvaguardas ambientais e sociais durante a execução das 
obras do Programa 

 

OP-704 POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES NATURAIS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Análise e gestão de cenários de 
riscos de desastres 

Aplicável 

Não se identificou potencial de risco de desastres para a 
população, meio ambiente ou até mesmo para o Programa. 
Entretanto, os estudos incluem levantamentos e avaliações de 
fatores de vulnerabilidade socioambiental. Incluir informações 
nos estudos correspondentes. 
 

Gestão de contingências Não aplicável 
Estabelecimentos de ações de contingência nos programas de 
gestão 

  

OP-710 POLÍTICA OPERATIVA SOBRE REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Minimização de 
reassentamentos involuntários 

Aplicável 
Análise das intervenções e proposição de alternativas 
geométricas de traçado para evitar o problema 

Consultas do plano de 
reassentamento 

Aplicável 
Consultas públicas ao longo das etapas de preparação do 
Programa 

Análise de risco de 
empobrecimento 

A ser 
determinado 

 

Solicitação do Plano de 
Reassentamento e do Marco de 
Reassentamento 

Aplicável Em elaboração 

Requerimento de programa de 
restauração do modo de vida 

A ser 
determinado 

 

Consentimento (povos 
indígenas e outras minorias 
étnicas rurais) 

Não Aplicável  

 

OP-761 POLÍTICA OPERATIVA SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Consulta e participação efetiva 
de mulheres e homens 

Aplicável 
Proposição de atividades para participação ativa da população 
nos diferentes processos de consultas e informação durante as 
fases de viabilização do Programa 

Análise de risco e atendimento 
às salvaguardas 

Aplicável 
Estabelecimento de ações orientadas à mitigação dos impactos 
no PGAS 
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OP-102 POLÍTICA DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Divulgação de avaliações 
socioambientais prévias às 
missões de análise, QRR, OPC e 
envio dos documentos ao 
Diretório 

Aplicável Em preparação 

Disposições para a divulgação 
de documentos socioambientais 
durante a implementação do 
Programa 

Aplicável Em preparação 

 

SINTESE DA ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

A identificação dos potenciais impactos ambientais e sociais na Amostra Representativa do PROGRAMA DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA foi realizada com base no diagnóstico dos meios físico, 

biótico e socioeconômico das áreas de influência da Amostra e dos efeitos das atividades construtivas previstas 

nos projetos e ou estudos das intervenções. 

Devido à forte a antropização da área da Amostra, não foram identificadas áreas de grande fragilidade 

ambiental que necessitassem de ações de conservação ambiental ou relacionadas a conservação do 

patrimônio histórico e cultural.  

Em relação às obras das diferentes tipologias previstas, foram identificadas as principais ações geradoras dos 

potenciais impactos, sendo: 

▪ Correção de geometria, requalificação de calçadas, requalificação da iluminação pública e 

implantação de rampas para pessoas com necessidades especiais; 

▪ Revitalização da via de asfalto através da execução de fresagem, recape com CBUQ e implantação de 

calçadas acessíveis; 

▪ Requalificação da via de asfalto através da execução de alargamento, fresagem, recape com CBUQ, 

adequação da rede de drenagem e implantação de calçadas acessíveis; 

▪ Implantação de pavimento definitivo constituído por nova estrutura, nova rede drenagem, calçadas 

acessíveis, novo paisagismo, iluminação pública e sinalização viária completa (horizontal, vertical e 

semafórica). 

Como resultado da análise, foram identificados 35 potenciais impactos na área de influência da Amostra 

Representativa do Programa que poderão vir a correr nas três fases que envolvem a implementação das 

intervenções. 

Na fase de planejamento foram identificados 8,6% (3) do total dos impactos, todos no meio socioambiental, 

não sendo identificados impactos significativos referentes aos meios físico e biótico.  

Na fase de implantação, foram identificados 71,4% (25) do total de impactos. Destes, oito foram identificados 

para o meio físico, cinco para o biótico e 12 para o socioeconômico. 
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Na fase de operação identificaram-se 20% (07) do total de impactos, todos relacionados ao meio 

socioeconômico.  

A partir da análise das características e situação atual ambiental e social da Amostra foram propostas medidas 

visando à prevenção, mitigação, compensação, potencialização ou correção dos efeitos dos impactos. Estudos 

mais aprofundados a partir do RAP do Programa deverão complementar e ou ratificar a análise realizada para 

a Amostra. 

Os potenciais impactos negativos ao ambiente e a população diretamente afetada, poderão ser atenuados por 

meio da implantação das medidas propostas identificadas e inseridas nos planos de ações do Programa de 

Gestão Ambiental e Social (PGAS) da Amostra Representativa do PROGRAMA. 

O PGAS prevê a implantação de 13 Programas, 14 Subprogramas e as condições mínimas de elaboração dos 

planos de ataque das obras. O cumprimento dos programas previstos será realizado por meio do Sistema 

Integrado de Gestão Ambiental, sob a reponsabilidade da UTAG. A fiscalização da implantação do PGAS ficará 

sob o encargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

As ações propostas estão em sintonia com a legislação ambiental e urbana em vigência (municipal, estadual e 

federal) como também com as salvaguardas operacionais do BID.  

De forma geral, com base na avaliação ambiental e social realizada, considera-se que os investimentos 

previstos a partir dos estudos na Amostra Representativa do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, uma vez implementados adequadamente, deverão atender aos seus principais 

objetivos.  

Na sequencia são apresentadas as matrizes de impactos, medidas e os programas e subprogramas previstos 

para prevenir ou mitigar os impactos adversos.  

Os programas e subprogramas previstos no PGAS da Amostra e que estão inclusos no Marco de Gestão 

Ambiental e Social consistem no: 

▪ Sistema Integrado de Controle e Avaliação Ambiental e Social 

▪ Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas 

▪ Programa de Educação Ambiental e Social 

✓ Subprograma de Educação Ambiental e Social para Multiplicadores 

✓ Subprograma de Educação Ambiental e Social para a Comunidade 

✓ Subprograma de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada  

▪ Programa de Supervisão Ambiental 

✓ Subprograma de Gerenciamento Ambiental do Canteiro de Obras 

✓ Subprograma de Capacitação e Controle de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho 

✓ Subprograma de Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e Pedestres 

✓ Subprograma de Controle de Materiais Potencialmente Contaminantes 

✓ Subprograma de Contingência a Acidentes Ambientais 
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✓ Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos à Flora e Fauna 

✓ Subprograma de Achados Fortuitos 

▪ Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 

▪ Programa de Controle de Trânsito e Sinalização Temporária 

▪ Programa de Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas 

✓ Subprograma de Controle de Emissões Sonoras  

✓ Subprograma de Controle de Qualidade do Ar 

▪ Programa de Recuperação Ambiental 

✓  Subprograma de Paisagismo e de Recuperação de Áreas Verdes 

✓  Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais 

 

▪ Programa de Indenização e Relocação da População Afetada 

▪ Programa de Recuperação de Meios de Vida 

▪ Programa de Desenho Urbano e Tipologia de Sistemas Binários 

▪ Programa de Controle e Monitoramento Ambiental  

▪ Plano de Ataque das Obras 

▪ Programa de Gestão de Riscos de Desastres Naturais 
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Emissão de gases de combustão na atmosfera  X  NEG GR TEMP PAR MOD AID 

• Rotina de regulagem e controle de emissões de veículos, máquinas e 
equipamentos usados; 
• Utilizar equipamentos que permitam reduzir os níveis de poluição do ar por 
emissão de gases de efeito estufa. 

Programa de Supervisão Ambiental 
 
Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Aumento de partículas totais em suspensão  X  NEG PEQ TEMP REV MOD ADA 

• Aspersão de água sobre as superfícies do solo nas frentes de obra, canteiros de 
apoio e ruas/acessos com tráfego pesado. 
• Utilizar equipamentos que emitam menores quantidades de partículas sólidas e 
gases para atmosfera; 
• Realizar a manutenção periódica dos equipamentos. 

Programa de Supervisão Ambiental 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 

Elevação do nível de ruído / pressão sonora/vibração  X  NEG MD TEMP REV ALT AID 

• Evitar a operação de máquinas e equipamentos entre as 22h e 7h; 
• Construção de barreiras sonoras (tapumes);     
• Rotina de regulagem de motores de veículos, máquinas e equipamentos usados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Realizar a manutenção periódica dos veículos e maquinas em operação nas 
frentes de obra; 
• Realizar monitoramento das emissões sonoras; 
• Adequar as atividades, caso o resultado de uma medição acústica venha a acusar 
níveis superiores aos permitidos. 

Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 
 
Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Interferências sobre a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

 X  NEG PEQ TEMP PAR ALT AID 

• Viabilizar a interligação da área da Amostra do Programa à rede pública de 
abastecimento de água potável e de tratamento de esgoto sanitário;  
• Implantação de sistemas de retenção de produtos potencialmente contaminantes 
em instalações provisórias; 
• Realizar a regulagem periódica de máquinas, equipamentos e veículo; 
• Implantação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme normas 
da ABNT. 

Programa de Supervisão Ambiental- 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
 
Programa de Eliminação de Passivos 
Ambientais 

Assoreamento de cursos d’água  
 X  

 NEG  PEQ  PER  PAR  MOD  ADA  

• Implantação de dispositivos para o controle de processos erosivos; 
• Implantação de dispositivos para o controle do assoreamento da rede de 
drenagem e de cursos d'água; 
• Armazenamento correto de insumos (areia, brita etc) e de materiais inservíveis. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada  

Geração de resíduos sólidos e das atividades construtivas  X  NEG MED TEMP REV MOD ADA 

• Segregação, classificação, acondicionamento e armazenamento, tratamento e/ou 
destinação de acordo com as determinações da Resolução CONAMA 307/2002; 
• Atendimento as diretrizes legais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Curitiba para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil de da Construção Civil da intervenção; 
• Utilização dos métodos, técnicas e processos de manejo de resíduos compatíveis 
com as exigências ambientais;  
• Transporte e destinação final para áreas licenciadas de acordo com a classificação 
do resíduo. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Contaminação de solo  X  NEG PEQ REC PAR MOD AID 

• Adequação das instalações dos canteiros de obra para o armazenamento 
provisório de produtos potencialmente contaminantes;  
• Instalar banheiros químicos para os trabalhadores da obra;    
• Instalar filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por equipamentos 
e máquinas e de caixas separadoras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Preparação adequada de área da betoneira e de manuseio de concreto; 
• Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados nas obras; 
• Procedimentos e equipamentos de contingência para tratamento de vazamentos; 
• Destinação adequada dos resíduos contaminantes e de suas embalagens 
conforme Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 

Programa de Supervisão Ambiental -
Subprograma de Controle de Materiais 
Potencialmente Contaminantes 
 
Programa de Eliminação de Passivos 
Ambientais 
 

Degradação de áreas utilizadas como instalações 
provisórias 

 X  NEG PEQ TEMP REV MOD ADA 

• Manutenção e limpeza das instalações de apoio; 
• Implementação adequada de dispositivos de drenagem e destinação de efluentes 
gerados durante as obras; 
• Previsão de recuperação das áreas utilizadas como instalações provisórias após a 
conclusão das obras, por meio da remoção de entulho, recomposição das feições 
naturais, quando pertinente,  
• Classificar, tratar e/ou destinar de acordo com as determinações da Resolução 
CONAMA 307/2002; 
• Solicitar licenças ambientais das áreas de empréstimo, de insumos e bota fora 
para acompanhamento das atividades de recuperação previstas. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras  
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 Corte de árvores isoladas  X  NEG PEQ PERM IRR ALT AID 

• Confirmação de atingimento total por meio dos serviços de topografia, 
especialmente das espécies nativas e de interesse biológico, como no caso da 
Araucária angustifólia; 
• Elaborar estudos e projetos de maneira a definir locais de intervenção que 
viabilizem a máxima manutenção de exemplares da vegetação existente;   
• Obtenção de licenciamento específico para corte de vegetação; 
• Compensação/reposição conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 
9806/2000;   
• Atender ao cumprimento das medidas compensatórias prevista nas licenças 
prévias das obras contidas na amostra referentes a revitalização das praças 
atingidas; 
• Realização de transplantes conforme estabelecidos nas respectivas licenças 
prévias  emitidas para as obras contidas na Amostra; 
• Destinação do material vegetal para áreas licenciadas; 
• Implantação de projeto paisagístico. 

Programa de Supervisão Ambiental -
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 

 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 

Atingimento de raízes e galhos  X  NEG MED PERM IRR MOD ADA 

• Avaliação prévia dos serviços para evitar-se atingimentos desnecessários de 
indivíduos arbóreos; 

• Implantar ações específicas para proteção da árvore imune ao corte existente na 
AID do BRT NORTE SUL; 

• Orientação aos operadores de máquinas e demais trabalhadores a fim de evitar 
danos a raízes e galhos, por meio de orientações contidas do Subprograma de 
Educação ambiental e Social para a Mão de Obra Contratada; 

• Avaliação dos indivíduos atingidos quanto ao estado fitossanitário e estabilidade; 

• Proteção por meio de isolamento dos indivíduos que permanecerão no trecho; 

• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna visando, 
assegurar a implantação de práticas preventivas de conservação à flora e fauna 
que ocorrem na área de influência da obra.  

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 
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Alteração da paisagem  X  NEG MED TEMP PAR MOD AID 

• Cumprimento das especificações técnicas contidas do projeto de paisagismo da 
obra 
• Cumprir especificações técnicas de plantio de árvore, arbustos e grama 
estabelecidas pela SMMA; 

• Implantar as ações e diretrizes do programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e correção de passivos ambientais para realização de limpeza das 
áreas trabalhadas e correta destinação dos resíduos. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Recuperação Ambiental - 
Subprograma de Paisagismo e de 
Recuperação de Áreas Verdes 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Afugentamento de fauna  X  NEG GR TEMP PAR MOD AID 

• Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa, atratoras de 
espécies frugívoras e polinizadoras (insetos, aves, morcegos, entre outras) e; 
• Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa de variados portes; 
• Contemplar no RAP estudos e levantamentos sobre os aspectos faunísticos da 
área do Programa e definir ações de controle e monitoramento dos animais 
silvestres; 
• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental – 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna, de 
Paisagismo e Arborização Viária, e Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas. 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 
 
Programa de Recuperação Ambiental 
 
Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Aumento da proliferação de organismos de interesse 
sanitário 

 X  NEG PEQ TEMP PAR MOD AID 

• Adotar medidas preventivas e de controle dos riscos de sinantropismo com base 
no diagnóstico das peculiaridades de cada espécie potencial, como características 
alimentares, formas de abrigo e acesso;  
• Rotina de limpeza das instalações provisórias; 
• Procedimentos de higienização e desratização; 
• Eliminação de focos de água parada; 
• Correto acondicionamento e periódica destinação de resíduos orgânicos; 
• Orientação aos trabalhadores. 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Clima de intranquilidade Social X   
NEG/ 
POS 

GR TEMP REV ALT AID 
Realizar reuniões com as comunidades atingidas, a fim de sanear as dúvidas que 
possam estar causando a intranquilidade; 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 

Especulação Imobiliária 
 

X 
 

X 
 

NEG/ 
POS 

GR TEMP REV ALT AII 
• Orientar e informar aos moradores da população afetada. 

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
 

Incômodos gerados pela necessidade de mudança no 
caso da desapropriação total 

X   
 

NEG 
 

MD 
 

TEM 
 

IRR 
 

ALT 
 

ADA 

• Realizar reuniões com os proprietários dos imóveis atingidos, a fim de sanear as 

dúvidas e orientar. 

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Indenização e Relocação da 
População Afetada 

Alteração no cotidiano da população devido às 
modificações no sistema viário e tráfego local 

 X  NEG GR TEMP PAR ALT AID 

• Divulgar a população as modificações temporárias no tráfego e alertá-la sobre o 
aumento da circulação de maquinário pesado, por meio da implantação do 
Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. Este 
Programa também deverá receber solicitações e sugestões da população afetada 
sobre melhorias na sinalização e na segurança; 

• Mitigar os impactos ao comércio considerados vulneráveis causados por alterações 
no tráfego local, por meio da implantação do Programa de Recuperação de Meios 
de Vida; 

Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
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• Definir dos horários de interrupção de tráfego, opções de desvios, rotas 
alternativas, entre outras alterações, deverão ser implantadas por meio do 
Programa de Controle de Transito e de Sinalização Temporária, atendendo-se aos 
padrões de sinalização da PMC e aos alvarás específicos das obras expedidos pela 
Gerência de Obras de Curitiba (GOC); 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 
principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito; 

• Implantar iluminação noturna nas áreas com desvios e nas frentes de obras de 
forma a evitar risco a segurança da parcela mais vulnerável da população como do 
gênero feminino, idosos, pessoas com dificuldade motora e demais usuários; 

• Implantar o conjunto de medidas por meio do Programa de Controle de Transito e 
de Sinalização Temporária e do Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma 
de Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e Pedestres. 
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Transtornos e riscos aos pedestres em função de 
alterações a circulação e acessibilidade 

 X  NEG MED TEMP REV ALT ADA 

• Divulgar a população diretamente afetada sobre as modificações temporárias na 

circulação e acessibilidade nos locais em obra, por meio da implantação do 

Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. Este 

Programa também deverá receber as solicitações da população afetada sobre 

melhorias no acesso ao comércio, serviços e às residências; 

• Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres 

tais como cercas plásticas, tapumes e barreiras, entre outros, conforme diretrizes 

do Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de Acessibilidade e 

Segurança na Circulação de Pedestres e de Veículos; 

• Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos serviços, comércios e 

residências diretamente afetados; 

• Criar dispositivos específicos para informar aos clientes e usuários do comércio e 

de serviços na ADA; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

• Implantar iluminação noturna nas áreas com iluminação reduzida em função de 

relocação de postes de forma a evitar risco a segurança especialmente da parcela 

mais vulnerável da população como do gênero feminino, idosos, pessoas com 

dificuldade motora e  demais usuários; 

▪ Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de isolamento 

e segurança para circulação de pedestres e de veículos, por meio do Programa de 

Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada. 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e 
Pedestres 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Interferência nas Condições de Saúde e de Segurança 
dos Trabalhadores Contratados pelas Obras 

 X  NEG MED TEMP REV MOD AID 

• Firmar convênio com instituições e planos de saúde para atender os 
funcionários; 

• Promover ações de educação em saúde; 

• Evitar o surgimento e/ou disseminação de doenças associadas à qualidade das 
variáveis ambientais; 

• Diagnosticar e controlar as doenças endêmicas diagnosticadas como fatores de 
risco na área de influência; 

• Diagnosticar e controlar as doenças que possam ser trazidas e disseminadas 
pelos trabalhadores da obra;  

• Criar condições para desenvolvimento de ações de combate a vetores; 

• Manter serviço de resgate e atendimento de emergência aos trabalhadores 
tanto da área administrativa e demais áreas de uso dos trabalhadores; 

• Realizar exames clínicos e laboratoriais para admissão de trabalhadores; 

• Elaborar o mapa de ricos em conformidade com a Portaria nº 25 de 20 de 
dezembro de 1994, de autoria do Ministério do Trabalho; 

• Imunizar mediante vacinação as doenças pré estabelecidas para a região; 

• Fornecer consultas regulares com clínico geral e dentista; 

• Encaminhar pacientes à rede regional de serviços de saúde; 

• Promover ações de prevenção a acidentes do trabalho, com pelo menos as 
seguintes ações: 
- Cumprimento das normas regulamentadoras brasileiras de segurança do trabalho 
a fim de prevenir acidentes de trabalho; 
- Capacitação da mão de obra contratada nas normas de segurança do trabalho 
(trabalho em altura, manuseio de produtos contaminantes, uso de EPIs, entre 
outros). 

 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Capacitação e Controle de 
Saúde Ocupacional e de Segurança do 
Trabalho 

 

Interferência e incômodos no cotidiano da população 
residente próximas às obras 

 X  NEG MED TEMP REV MOD ADA 

•  Execução de serviços em horário diurno respeitando os limites máximos de 

emissões de ruídos previsto na legislação municipal; 

• Reforço na sinalização das vias, principalmente nos locais de concentração de 

circulação;  

• Treinamento de técnicos e trabalhadores para o contato direto com a população 

(atendimento e abordagem para evitar eventuais conflitos); 

• Fornecer esclarecimentos e orientações necessárias à população, por meio do 

Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas; 

• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental 

– Subprograma de Acessibilidade e Segurança na Circulação de Pedestres e de 

Veículos.  

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental – 
Subprograma de Acessibilidade e Segurança 
na Circulação de Pedestres e de Veículos 
  

Alteração no cotidiano da população no uso de 
equipamentos urbanos 

 X  NEG GR TEMP REV ALT AID 

• Prestar orientações esclarecimentos à população, por meio do Programa de 

Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas, para compreensão 

das modificações e sua temporalidade na área de influência; 

• Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres 

tais como cercas plásticas, tapumes e barreiras, entre outros; 

• Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos equipamentos 

urbanos e demais pólos atratores; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e de 
Pedestres 
 
Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
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atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes de um Programa de Controle de Transito e de Sinalização 

Temporária;  

• Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de 

isolamento, segurança e facilitadores para circulação de pedestres e de veículos, 

por meio do Programa de Educação Ambiental e Social para a Mão de Obra 

Contratada e do Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e de Pedestres. 

 

Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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 Alteração no cotidiano da população no uso de da 

Infraestrutura Urbana 
 X  NEG MED TEMP REV ALT ADA 

•  Sincronicidade e planejamento adequado das ações previstas no plano de ataque 

das obras, envolvendo a empresa executora, SMOP, GOC e demais prestadores de 

serviço; 

• Trabalhos de comunicação social a fim de alertar antecipadamente a população 

afetada e prestar assistência necessária a fim de diminuir os transtornos, 

especialmente a afetação a equipamentos de saúde e educação; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

• Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de 

isolamento e segurança para circulação de pedestres e de veículos, por meio do 

Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada; 

Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Comunicação Social e de 

Mecanismos de Gestão de Queixas, Programa de Supervisão Ambiental - 

Subprograma de Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e de 

Pedestres. 

 

Programa de Controle de Trânsito e de 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e de 
Pedestres 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
  

Eliminação de Passivos Ambientais  X  POS MED PERM IRR ALT ADA 

•  Realizar cadastro das atividades potencialmente poluidoras na AID das 

intervenções previstas; 

• Implantação as diretrizes contidas no Programa de Recuperação Ambiental – 

Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais objetivando para identificar 

envolvidos; 

• Implantar procedimentos de emergência, caso necessário, conforme diretrizes 

do Programa de Contingência a Acidentes Ambientais; 

• Elaborar um plano de monitoramento e controle dos passivos cadastrados, bem 

como dos licenciamentos das atividades potencialmente poluidoras; 

• Treinamento das equipes de trabalhadores da obra sobre os procedimentos 

emergenciais, por meio do  Programa de Educação Ambiental e Social para Mão 

de Obra Contratada. 

 

Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
 
Programa Controle e Monitoramento 
Ambiental 
 
Programa de Recuperação Ambiental – 
Subprograma de Eliminação de Passivos 
Ambientais 

Programa de Supervisão Ambiental 
Subprograma de Contingência a Acidentes 
Ambientais 
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 Incremento na oferta de empregos no setor da 

construção civil 
 X  POS GR TEMP PAR MOD AII 

• Divulgação dos postos de trabalho, com ações informar a população sobre as 
oportunidades de emprego. 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
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Aumento na demanda de serviços de reciclagem de 
resíduos 

 X  POS PEQ TEMP REV BX AII 

• Separação e armazenamentos adequados conforme classe dos resíduos as serem 

reciclados/reutilizados, atendendo às diretrizes do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Gerenciamento do Canteiro de Obras para segregação e organização de baias dos 

resíduos no canteiro de obras; 

• Cumprimento da legislação ambiental durante o transporte de destinação final dos 

resíduos conforme diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil; 

• Orientação aos trabalhadores sobre a correta segregação dos resíduos, por meio 

do Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada; 

• Interface com setores dentro da Prefeitura para constante levantamento de 

demandas por resíduos que poderão ser reutilizados. 

 

Programa de Supervisão Ambiental - - 
Subprograma de Gerenciamento do Canteiro 
de Obras 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil  
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 

Transtornos causados pela execução da obra civil de 
reconstrução de muros, no caso dos imóveis comerciais 

atingidos parcialmente 

 
 

X  NEG MD TEM REV ALT ADA 

Orientação sobre o planejamento e cronograma dos serviços: a empresa que estará 
executando as obras civis deverá sempre, primeiro fazer o muro no novo 
alinhamento, também o novo padrão de energia e nova entrada de água, para 
somente depois, remover o antigo. Com relação à entrada de energia e água, deve 
ser feito o desligamento do antigo padrão e a ligação do novo, no mesmo dia, a fim 
de evitar que o morador fique sem abastecimento de água e/ou energia; o morador 
deverá ser comunicado com antecedência; 
 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental 
 

 

 
Possível alteração na circulação de clientes ao comércio 

local 

 
 

X 
 

 NEG MD TEM REV ALT AID 

• Ampla divulgação de continuidade de atendimento pelo comércio durante a 

implantação das obras, uma vez que não deverá ocorrer interrupção total do fluxo 

de veículos e de pedestres; 

• Implantar adequado plano de ataque das obras de maneira a preservar os horários 

de maior fluxo de clientes; 

• Realizar as obras por etapas, iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando 

uma interferência de forma generalizada em todo perímetro de intervenção; 

• Divulgar os desvios de transito por causa das obras, a fim de que os clientes sejam 

previamente informados; 

• Implantação de dispositivos de sinalização e delimitação de circulação de veículos 

e pedestre durante a execução da obra junto ao comércio; 

• Implantar ações de comunicação com um efetivo mecanismo de atenção a queixas 

e reclamações, possibilitando interatividade entre as partes interessadas; 

• Desenvolver formas de participação das entidades representativas dos  comércios 
formais e informais durante as fases de execução da obra. 

 
 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental 
 

Programa de Recuperação de Meios de Vida 
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Alterações causadas pela implantação do sistema binário   X POS GR PERM IRR ALT AID 
• Identificação mais detalhada do público alvo do Programa, inclusive de grupos 
com interesses ou competências específicas locais; 

• Considerar que durante a elaboração dos projetos executivos a serem 
contratados, que as intervenções em projeto respeitem as premissas deste 

Programa de Desenho Urbano e Tipologia de 
Sistemas Binários 
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Programa, as definições contidas nos estudos de concepção e as salvaguardas 
ambientais e sociais do BID; 

• Ampla divulgação, por parte do município, das intervenções previstas, 
considerando as diretrizes contidas no Programa de Comunicação e de Mecanismos 
de Gestão de Queixas; 

• Identificar dentre os elementos disponíveis (consultas e reuniões públicas) os 
elementos das intervenções considerados como prioritários para serem trabalhados 
junto ao público alvo do Programa, de forma a sanar a ausência e/ou deficiência de 
informações relacionada aos objetivos, as fases, os impactos e o cronograma de 
execução, com a identificação dos fatores de tensão social decorrentes; 

• Durante a execução das obras, o município, por intermédio das equipes da UTAG 
e SMOP, deverá atuar diretamente junto aos moradores e comerciantes afetados, 
orientando, informando e operacionalizando a resolução de possíveis conflitos; 

• Disseminação junto a comunidade local dos efeitos positivos que serão gerados 
pela implantação das intervenções, como a mais valia, enriquecimento da paisagem 
urbana, melhoria da acessibilidade, aumento da segurança viária nas interseções 
mais saturadas, entre outros; 

• Deverá ser tratado durante e após as obras aspectos relacionados às condições de 
segurança e uso das vias e acessos, com a finalidade de orientar a população 
residente na área de abrangência e usuários das vias as estratégias de prevenção de 
acidentes. 

• Ação imediata por parte do responsável no caso de qualquer manifestação de 
insatisfação durante as obras e após as obras e acolhimento da ação por parte do 
Município por meio do Programa de Comunicação e de Mecanismos de Gestão de 
Queixas; 

• Implantação de ações corretivas no local, pós obra, caso sejam tecnicamente 
confirmadas, como por exemplo: implantação de dispositivos de redução de 
velocidade, melhoria e/ou reforço na sinalização viária, correções geométricas, etc; 

• Para eventual mitigação de efeitos negativos ao comerciante ainda afetado 
durante as obras, caso tecnicamente confirmado, implantação de vagas alternativas, 
como: 15 minutos com o pisca alerta ligado ou carga / descarga; 

• Ações de fiscalização do controle da velocidade regulamentada; 

• Ações de fiscalização com relação ao uso da calçada como estacionamento. 

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Redução dos níveis de emissões atmosféricas veiculares   X POS MD PERM IRR MD AID 
• Implantação de ações e medidas de monitoramento de emissões atmosféricas no 

pós obra. 

Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Melhoria na infraestrutura de drenagem minimizando 
riscos de inundação 

  X POS MD PERM IRR MD AID • Rotina de manutenção de órgãos e ou setores municipais responsáveis 
Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Melhoria das condições da Paisagem   X POS GR PERM IRR ALT AID • Rotina de manutenção de órgãos e ou setores municipais responsáveis 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Valorização dos terrenos e imóveis na região, em 
decorrência da conclusão das obras do Programa 

  X POS GR PER IRR ALT AII • Reuniões na fase pós obra para divulgação 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

 Aquecimento do comércio local com a conclusão das 
obras do Programa 

  X POS GR PER IRR ALT AID 

• Ampla divulgação da conclusão das obras e dos seus benefícios para a 

população local, através do Programa de Consultas e Engajamento das Partes 

Interessadas. 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 
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Geração de empregos   X POS GR PER IRR ALT AII • Divulgação de novas vagas de emprego para a população local. 
 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 

 

LEGENDA: 

POS= 
POSITIVO 

NEG= 
NEGATIVO 

PQ= 
PERQUENA 

MD= 
MEDIA 

ALT= 
ALTA 

PER= 
PERMANENTE 

TEMP= 
TEMPORARIO 

REC= 
RECORRENTE 

REV= 
REVERSSÍVEL 

PARC= 
PARCIAL 

IRR= 
IRREVERSÍVEL 

BX= 
BAIXA 

MOD= 
MODERADA 

ALT= 
ALTA 
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A Tabela a seguir apresenta os custos estimados para os programas do PGAS previstos para o PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE 

CURITIBA. 

CUSTO ESTIMADO PARA IMPLANTAÇÃO DO PGAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  

PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

Programa de Comunicação 
Social e de Mecanismos de 

Gestão de Queixas  

 
 - Realização de Consultas Públicas 

               
20.000,00  

Locação de espaço e equipamentos se 
necessário. 

 
 - Reunião com lideranças comerciais e comunitárias 

  As reuniões com grupos específicos serão 
custeadas com recursos físicos e financeiros da 
UTAG, responsável pela Gestão do Programa. 

  
- Registro de Queixas e/ou solicitações de 
esclarecimentos 

  Este serviço é disponibilizado pela Prefeitura 
Municipal de Curitiba através da Central 
telefônica ou aplicativo 156 e os custos para o 
atendimento ao Programa serão absorvidos 
pela estrutura administrativa existente para 
esse canal. 

 - Produção de conteúdos para divulgação em rádios, 
sites e impressões de informativos sobre: obras, canais 
de atendimento, alterações no trânsito, questões 
ambientais e outras para ampla distribuição a afixação 
no comércio e entidades da região. 

           
100.000,00 

  

 
Programa de Educação 

Ambiental e Social 

 - Monitoramento por parte da UTAG com auxílio da 
SMMA para que sejam compartilhadas de forma 
consciente as questões ambientais e sociais junto aos 
envolvidos: comunidade, comerciantes e trabalhadores 
das obras. 

  Este monitoramento será realizado pela Equipe 
de Gestão e Supervisão Ambiental do Programa 
a ser contratada pela UTAG com recursos 
previstos para o apoio na execução do 
Programa. 

 - Implantação de Subprogramas de: Educação 
Ambiental e Social para Multiplicadores,  
para a comunidade afetada e para os trabalhadores das 
obras. 

50.000,00 Custo previsto para auxílio administrativo à 
Implantação dos subprogramas previstos 
através da Secretaria de Meio Ambiente, URBS 
e Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Trânsito. 
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PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

Programa de Supervisão 
Ambiental 

 - Complementar o planejamento das obras, 
estabelecendo as diretrizes e procedimentos adotados 
pela UTAG, sob a coordenação da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente através dos seguintes subprogramas: 

 
Este monitoramento será realizado pela Equipe 
de Gestão e Supervisão Ambiental do Programa 
a ser contratada pela UTAG com recursos 
previstos para contratação de consultoria para 
o apoio na execução do Programa. 

 
1 - Subprograma de Gerenciamento Ambiental do 
Canteiro de Obras 

 
A execução deste Subprograma é de 
responsabilidade da empreiteira, por meio de 
especialista ambiental, técnico de segurança, 
engenheiro responsável e demais membros da 
equipe e os custos deverão ser previstos nos 
orçamentos das obras. 

 
2 - Subprograma de Capacitação e Controle de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

 
A execução deste Subprograma é de 
responsabilidade da empreiteira que deverá 
considerar os custos para o cumprimento da 
legislação nacional e do presente PGAS na sua 
proposta de preços. 

 
3 - Subprograma de Acessibilidade e de Segurança na 
Circulação de Veículos e Pedestres 

 
A execução deste Subprograma é de 
responsabilidade da empreiteira que deverá 
considerar os custos para o cumprimento da 
legislação nacional e do presente PGAS na sua 
proposta de preços. 

 
4 - Subprograma de Controle de Materiais 
Potencialmente Contaminantes; 

 
A implantação deste subprograma está 
centralizada nas empresas construtoras de cada 
lote, a qual deverá prever os custos para 
implantação em sua proposta de preços e 
receberá orientações complementares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 
5 - Subprograma de Contingência a Acidentes 
Ambientais;  

 
O subprograma deverá ser executado pelo 
executor da obra com a cooperação das 
concessionárias, da Defesa Civil de Curitiba e 
apoio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
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PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

 
6 - Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos 
à Flora e Fauna. 

 
A implantação deste subprograma está 
centralizada nas empresas construtoras de cada 
lote, a qual deverá prever os custos para 
implantação em sua proposta de preços e 
receberá orientações complementares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da 
equipe de gestão e supervisão ambiental da 
UTAG. 

7 –Subprograma de Achados Fortuitos  Será realizado pela Equipe de Gestão e 
Supervisão Ambiental do Programa a ser 
contratada pela UTAG com recursos previstos 
para contratação de consultoria para o apoio 
na execução do Programa. 

 
Programa de Gerenciamento 
dos Resíduos da Construção 

Civil 

 - Atendimento as diretrizes legais estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba 
para a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil de da Construção Civil da 
intervenção; 

 
A execução deste Subprograma é de 
responsabilidade da empreiteira que deverá 
considerar os custos para o cumprimento da 
legislação nacional e do presente PGAS na sua 
proposta de preços. 

 
Programa de Controle de 

Trânsito e Sinalização 
Temporária 

 - Estabelecer diretrizes, padrões e responsabilidades 
sobre a implantação de sinalização temporária de obras 
e de serviços que interfiram ou tragam mudança de 
rotina ao tráfego, a fim de garantir a segurança dos 
usuários e trabalhadores bem como a fluidez do tráfego 
durante a implantação da obra. 

 
A empreiteira é a responsável pela execução do 
Programa, devidamente fiscalizada e orientada 
pela URBS/ Secretaria Municipal de Defesa 
Social e Trânsito, com o apoio da GOC e os 
custos deverão estar incluídos nas propostas de 
preço do executante. 

 
Programa de Controle de 

Emissões Sonoras e 
Atmosféricas 

 - As medidas tomadas pelo Programa visam reduzir a 
emissão de poluentes atmosféricos e sonoros, como 
também reduzir seu impacto nas comunidades 
lindeiras. Para viabilizar tais medidas o Programa foi 
desmembrado em dois subprogramas: 

 
Ficará a cargo do poder público, através da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 
parceria com a UTAG. 
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PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

 
1 - Subprograma de Controle de Emissões Sonoras; 

100.000,00 Deverá ocorrer sistematicamente durante a 
fase de construção da obra, sendo mantidas 
ações de monitoramento e manutenção das 
infraestruturas implantadas, quando da fase de 
operação do Programa de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Curitiba. 

 
2 - Subprograma de Controle de Qualidade do Ar; 

100.000,00 Deverá ocorrer sistematicamente durante a 
fase de construção da obra, sendo mantidas 
ações de monitoramento e manutenção das 
infraestruturas implantadas, quando da fase de 
operação do Programa de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Curitiba. 

 
 
 
 

Programa de Recuperação 
Ambiental 

 - O Programa fará a integração do conjunto das obras 
ao meio ambiente, como ponto de partida para a 
consolidação das medidas de controle ambiental, sejam 
elas eliminatórias, mitigadoras ou compensatórias dos 
impactos negativos ou mesmo reforçadora dos 
impactos positivos. Para viabilizar tais medidas o 
Programa foi desmembrado em dois subprogramas: 

 
  

 
1 - Subprograma de Paisagismo e Recuperação de Áreas 
Verdes; 

  A implantação deste subprograma está 
centralizada nas empresas construtoras de cada 
lote, a qual deverá prever os custos para 
implantação em sua proposta de preços e 
receberá orientações complementares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da 
equipe de gestão e supervisão ambiental da 
UTAG. 
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PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

 
2 - Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais 

  A implantação deste subprograma está 
centralizada nas empresas construtoras de cada 
lote, a qual deverá prever os custos para 
implantação em sua proposta de preços e 
receberá orientações complementares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da 
equipe de gestão e supervisão ambiental da 
UTAG. 

Programa de Indenização e 
Relocação da População 

Afetada 

 - O Programa objetiva descrever a política e as 
diretrizes para que ocorra a desapropriação e/ou 
reassentamento de acordo com as normas e 
procedimentos. 

12.721.806,00 Ficará sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Administração e de Gestão de 
Pessoal, com o apoio da UTAG. 

 
Programa de Recuperação de 

Meios de Vida 

 - O Programa de Recuperação de Meios de Vida tem 
por objetivo mitigar os impactos nos comércios 
afetados e promover a comunicação efetiva com os 
atingidos. 

3.800.000,00 Ficará sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Finanças, Procuradoria Geral do 
Município com o apoio e monitoramento da 
UTAG. 

Programa de Desenho 
Urbano e Tipologia de 

Sistemas Binários 

- O Programa tem como objetivo estabelecer diretrizes 
de mitigação e/ou compensação dos impactos 
negativos gerados pela implantação dos futuros 
binários 

 O Programa será direta e integralmente 
coordenado, desenvolvido e implementado 
pelo empreendedor, por meio da UTAG, com o 
apoio operacional da SMOP e da SMDT. 

Programa de Controle e 
Monitoramento Ambiental 

- O Programa objetiva definir diretrizes e principais 
ações para implantar o monitoramento dos Programas 
Ambientais e Sociais da Amostra Representativa 

 Ficará a cargo do poder público, através da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 
parceria com a UTAG 

Plano de Ataque das Obras - O Plano de Ataque tem por objetivo apresentar a 
sequência racional do conjunto de atividades que 
deverá ter a execução do projeto de engenharia, 
indicando os problemas de natureza administrativa, 
técnica e segurança, época do início dos trabalhos, 
períodos de execução, consequências da intervenção. 

 A implantação deste subprograma está 
centralizada nas empresas construtoras de cada 
lote, a qual deverá prever os custos para 
implantação em sua proposta de preços e 
receberá orientações complementares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da 
equipe de gestão e supervisão ambiental da 
UTAG. 



  

33 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

PROGRAMA ATIVIDADES PREVISTAS CUSTO 
PREVISTO US$ 

OBSERVAÇÕES 

Programa de Gestão de 
Riscos de Desastres Naturais 

Visa dotar o PROGRAMA de instrumentos que garantam 
melhor gestão dos riscos de desastres naturais. Tais 
instrumentos devem preparar a PMC a prevenir, mitigar 
e responder em caso de eventos extremos, reduzindo 
perdas humanas e prejuízos socioambientais. 

 Ficará a cargo do poder público, através da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC -  com o apoio da UTAG. 

 
TOTAL PREVISTO PARA O CUMPRIMENTO DO PGAS 

   
16.891.806,00 
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1.  INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta a Avaliação Ambiental e Social - AAS, com foco nas questões relacionadas à 

vulnerabilidade ambiental e socioeconômica atual e da situação proposta, após a implantação do Projeto 

nominado AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2, integrante do sistema de 

transporte coletivo da cidade de Curitiba. 

A AAS, como parte integrante da etapa de preparação do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

DE CURITIBA - Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, foi elaborada pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba - PMC, em atendimento às demandas contratuais do empréstimo a ser obtido junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, titulado BR-L-1532, a partir de recursos da linha de crédito 

gerada pela instituição financeira, para fomentar a execução de projetos voltados à melhoria e atratividade 

do sistema de transporte coletivo. 

De acordo com a Política OP-703 do BID, o PROGRAMA foi classificado como categoria B, que aplica às 

operações que possam causar impactos ambientais negativos e impactos sociais conexos principalmente locais 

e de curto prazo que podem ser mitigados e/ou compensados com metodologias conhecidas e amplamente 

aplicadas.  

As informações descritas na AAS contemplam o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos e ambientais da 

área de influência do Projeto, a avaliação dos impactos potenciais decorrentes das intervenções de obra e a 

identificação das medidas de controle, minimização ou potencialização das interferências ao meio ambiente. 

Os resultados dos estudos da AAS fundamentaram a definição de parâmetros e diretrizes para as proposições 

do Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, onde foram considerados os principais impactos e os 

procedimentos necessários para evitar, mitigar ou compensar danos decorrentes das interferências, 

identificando os responsáveis pela condução dos trabalhos, bem como da fiscalização, supervisão e 

monitoramento dos planos e programas. 

As estratégias de atuação e gestão integrada, assim como as práticas de tratamento socioambiental das 

intervenções foram estabelecidas com base no atendimento da política operacional de salvaguardas 

socioambientais adotadas pelo BID, dos planos diretores que regem as políticas setoriais do Município e dos 

mecanismos legais e normativos vigentes no território brasileiro, nas esferas federal, estadual e municipal. 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

Curitiba encontra-se em processo de revisão e atualização do Plano de Mobilidade e Transporte Integrado, 

aprovado em 2008, com previsão de finalização desta etapa em dezembro/2019. Nesta revisão, busca-se a 

identificação de propostas que levem adiante as prioridades adotadas para a construção da Curitiba que se 

deseja em 2025, ano em que o atual Plano Diretor passará por uma nova revisão. Um dos objetivos do Plano 

de Mobilidade Urbana é a criação de um Plano de Ações com o intuito de nortear os investimentos da cidade 

em curto, médio e longo prazo. 

Dentre as intervenções que integram este Plano de Ações destaca-se a implantação do projeto nominado 

Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2. A Linha Direta Inter 2 é responsável pelo 
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deslocamento de aproximadamente 91mil passageiros por dia, atravessa 28 dos 75 bairros de Curitiba, onde 

se concentram 580 mil habitantes. É composta por 67 ônibus e, atualmente possui velocidade média de 

21,40km/h no sentido horário e 17,77 km/h no sentido anti-horário. 

A Linha Direta Inter 2 possui um itinerário circular que faz a conexão entre os cinco Eixos Estruturais e foi 

idealizada como um reforço à linha paradora Interbairros II, a qual também se beneficiará da aplicação dos 

investimentos para revitalização e ampliação da capacidade viária, pois possuem itinerário coincidente em 

aproximadamente 60% do percurso. Essas duas linhas carregam juntas 155 mil passageiros por dia. 

Implantada em 1992, a Linha Direta operava inicialmente com uma velocidade média de 32km/h. O objetivo 

das intervenções previstas é recuperar parte desta velocidade, o aumento da capacidade, a melhoria do serviço 

ofertado e a consequente recuperação dos passageiros do sistema. Atualmente, a linha de maior demanda 

trafega fora de canaletas ou faixa exclusiva. Opera com intervalos (frequência) de aproximadamente 2,86 

minutos (sentido horário) e aproximadamente 4,23 minutos (sentido anti-horário), totalizando 106 e 127 

minutos para completar o circuito no sentido horário e anti-horário respectivamente. A demanda transportada 

representa, em alguns trechos, cargas equivalentes a alguns ramos dos corredores estruturais, justificando 

assim a importância dessa linha no sistema de Transporte de Curitiba. 

Para que sejam alcançados os objetivos iniciais do projeto serão necessárias obras de implantação de faixas 

exclusivas, compartilhamento de trechos de canaletas, reforma e reconstrução de terminais de transporte, 

remodelação de estações-tubo, alterações geométricas em cruzamentos saturados, construção de viadutos, 

implantação de binários de tráfego e priorização semafórica. 

O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA é uma parceria entre o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID e a Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. Definido como de obras 

múltiplas, onde serão realizadas várias intervenções e o valor do financiamento é de US$ 197 milhões de 

dólares, assim distribuídos:  

i) o BID aportará US$ 106,7 milhões de dólares;  

ii) a Prefeitura Municipal de Curitiba, como contrapartida aportará US$ 26,7 milhões de dólares;  

iii) outras fontes de financiamento US$ 63,6 milhões de dólares. 

O Programa possui três componentes a saber: 

COMPONENTE 1:OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS  

As Obras Civis compreendem a revitalização viária, requalificação, alargamento e abertura de vias, com a 

implantação de faixas exclusivas para o transporte coletivo, correções geométricas, substituição de pavimento, 

melhorias nos sistemas de drenagem, implantação de novo paisagismo e iluminação pública e execução de 

obras de arte. A reestruturação viária está ligada à ideia de demolição do edificado para substituir por novas, 

adaptadas as mudanças de atividades e de morfologias dos espaços.  

A renovação é uma intervenção em grande escala, sobretudo, um instrumento para a melhoria da qualidade 

de vida da população, promovendo a construção e recuperação de equipamentos e infraestruturas e a 
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valorização do espaço público com medidas de dinamização social e econômica, através de melhorias urbanas, 

de acessibilidade ou centralidade. Além disso, considera-se que revitalizar é dar vida a um lugar, renovando-o.  

Serão investidos US$ 122 milhões de dólares e compreende:  

i) Implementação de Infraestrutura Viária:  

a) Infraestrutura Viária: requalificação da infraestrutura viária no longo do itinerário da Linha Inter 2 e vias do 

sistema viário complementar, totalizando aproximadamente 59,7 km de intervenções.  

b) Obras de Arte: alargamento do Viaduto Francisco Derosso para comportar uma estação de integração de 

transporte público, com vias em sentido duplo para o ônibus, e sentido único para os automóveis; para 

viabilizar a implantação deste sentido único, haverá a implantação de um novo viaduto - José Gomes de Abreu. 

Será implantado um viaduto sobre a Av. Victor Ferreira do Amaral. Também será executada uma ponte sobre 

o Rio Belém.  

c) Estações: reconstrução de oito estações, implantação de 4 novas estações e construção de um mini-terminal 

ao longo do itinerário da Linha Inter 2.  

ii) Implantação de Terminal: mini-terminal ao longo do itinerário da Linha Inter2: Terminal Santa Quitéria e 

revitalizações dos Terminais Campina do Siqueira, Terminal Hauer e Terminal Capão da Imbuia. 

iii) Implementação de planos sócio-ambientais, desapropriações e reassentamentos por afetações temporárias 

nos negócios. 

iv) Supervisão Técnica: supervisão e acompanhamento das obras. 

COMPONENTE 2: INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

As atividades de consultoria a ser implantadas visam dar suporte ao processo de adoção do BIM e CIM na 

Prefeitura Municipal de Curitiba, em todas as fases, desde as análises iniciais até as possíveis correções 

necessárias após a implementação, além de outras consultorias a serem analisadas para possível implantação.  

Para realizar os objetivos propostos neste componente foram estabelecidas estratégias de desenvolvimento 

que abrangem: 

i) Equipamentos, softwares e capacitação para o uso preferencial Building Information Modeling – BIM no 

desenvolvimento de projetos das obras do Programa.  

iii) Equipamentos e softwares para a modernização da gestão da mobilidade urbana incluindo a expansão do 

centro de controle operacional; 

iii) Estudos e desenvolvimento de aplicações e tecnologias, incluindo estrategias:   

(a) de baixo carbono; e  

(b) para fortalecer as receitas tarifarias e não tarifarias do sistema, para induzir o aumento da demanda de 

passageiros.    
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Este componente também financiará a aplicação da metodologia de Índice de Caminhabilidade sensível ao 

gênero e campanhas de sensibilização para evitar a violência contra as mulheres. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE OBRAS 

Por se tratar de um Programa de obras múltiplas, cada obra financiada pelo Programa deverá cumprir com 

os seguintes critérios de elegibilidade: 

i) Construir obras de melhoria ao longo da rota da Linha Direta Inter 2, de acordo com o definido pelo Plano 

de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado de Curitiba; 

ii) Tenha uma Taxa Interna de Retorno Econômico positiva que demonstre a rentabilidade econômica; 

iii) Atender aos requisitos socioambientais definidos no Marco de Gestão Ambiental e Social, excluindo os 

projetos da Categoria “A”. 

 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 

A Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG será o ente responsável pela coordenação e 

execução de todos os componentes do Programa e pela Administração Geral do Contrato, unidade constituída 

por técnicos da prefeitura. A UTAG, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC 

fará uma seleção para a contratação de empresa consultora especializada, que atuará nas instalações da 

UTAG. A consultora será responsável por executar os serviços especializados de Apoio Técnico a Gestão do 

Programa, Gestão e Supervisão Ambiental, apoiando todas as ações gerenciais e técnicas ali realizadas, como 

Apoio Técnico ao fiel cumprimento do programa, dos cronogramas físicos e financeiros, das normas, 

especificações, cumprimento das cláusulas, e demais condições contratuais. 

O apoio técnico a Gestão do Programa pela Consultora dar-se-á nos campos de atividades técnicas, contábeis, 

financeiras e administrativas. Serão atribuições e obrigações específicas da CONSULTORA: serviços de apoio 

ao monitoramento e avaliação do Programa, apoio nas contratações necessárias à sua implementação, bem 

como monitoramento de todas as atividades relacionadas ao Programa, na análise e consolidação dos 

relatórios recebidos, no acompanhamento das medições de serviços efetuados e propor à esta eventuais 

medidas que visem manter o cumprimento das metas estabelecidas quando for o caso, devendo ser 

consideradas, no mínimo, as seguintes atividades: 

a)  Criar, implementar e operar um plano de monitoramento e avaliação do Programa, com a 

identificação dos serviços e eventos a serem monitorados, indicadores e forma de 

monitoramento;  

b)  Garantir que as aquisições do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos 

projetos, das normas e especificações estabelecidas dos cronogramas físicos e financeiros do 

programa e das demais condições contratuais, bem como atuar em eventuais alterações de 

projetos necessárias à implementação das obras e aquisições;  
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c)  Apoio na operação de um sistema contábil-financeiro a fim de garantir o fiel cumprimento do 

contrato.  

d)  Apoio na elaboração dos termos de referência para as aquisições e a contratação das obras;  

e)  Apoio na análise dos projetos finais de arquitetura e engenharia relativos às obras do Programa;  

f)  Apoio na elaboração de pareceres técnicos referentes às aquisições do programa e na 

preparação dos demais documentos necessários às licitações.  

g)  Realizar as atividades de acompanhamento e gerenciamento ambiental e social, tendo como 

responsabilidade o cumprimento de compensações, desapropriações, reassentamentos 

involuntários, entre outras questões pertinentes às Salvaguardas Ambientais e Sociais do BID. 

h)  Obter em tempo todas as licenças necessárias ao andamento das obras componentes do 

Programa;  

i)  Exigir das Empreiteiras o atendimento das exigências dos Programas Ambientais e do respectivo 

licenciamento ambiental, o cumprimento das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais, 

por meio do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), Marco de Gestão Ambiental e Social 

(MGAS), Plano de Reassentamento Involuntário (PRI), Marco de Reassentamento Involuntário 

(MRI), demais especificações de proteção ambiental e de segurança do trabalho previstas no 

programa. 

2.1. OBJETIVO DO PROGRAMA 

O PROGRAMA está diretamente ligado à otimização e à ampliação da rede pública de transportes, a prioridade 

no espaço viário para o transporte coletivo em relação ao transporte individual, a Inovação e Tecnologia. É 

imperativo promover não meras substituições de modais, mas acréscimos significativos ao sistema, com uma 

maior oferta de conexões e possibilidades de deslocamento: um passo importante na consolidação da 

verdadeira integração do transporte público coletivo de Curitiba e integração metropolitana, a articulação dos 

meios de transporte coletivo em uma rede única de alcance metropolitano, integrada física e 

operacionalmente.  

Sabe-se que boa parte da solução de mobilidade na cidade passa pela adição de alternativas de deslocamento 

com a mesma eficiência. A adoção de tecnologias apropriadas de baixa e média capacidade, de acordo com as 

necessidades de cada demanda e a adequação da oferta de transportes à demanda, compatibilizando seus 

efeitos indutores com os objetivos e diretrizes de uso e ocupação do solo e da circulação viária. 

A proposta consolida e expande a aplicação do tripé (uso do solo, sistema viário e transporte público) que 

embasou o planejamento da cidade desde o Plano Preliminar (1965) e o Plano Diretor (1966) e a eficiência 

dessa ferramenta tornou a capital paranaense referência no mundo. A aplicação do tripé orienta o 

planejamento urbano da cidade, integração entre o transporte coletivo, o sistema viário e o controle do uso e 

da ocupação do solo.  



  

39 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA tem por fim melhorar as condições de 

mobilidade e acessibilidade da população de Curitiba como um todo, permitindo à pessoa o direito de acesso 

aos espaços urbanos com segurança e eficiência. Visa promover a integração dos bairros de Curitiba, as ações 

propostas estabelecem diretrizes que priorizam o Transporte Público em relação ao transporte individual, 

refletindo diretamente na eficiência da mobilidade geral da cidade, recuperando a demanda de transporte 

público perdida nos últimos anos.  

A matriz institucional de Curitiba traz muito forte a preocupação com o transporte público e com a questão 

ambiental. Há a consciência da necessidade de criação de propostas disruptivas, em relação ao atual modelo 

de concessão de transporte coletivo, bem como, da lógica da mobilidade na cidade, visando promover a 

redução das emissões. As discussões de partida apontam para a construção de um sistema de mobilidade 

sustentável, ou seja, Mobilidade como Serviço (MaaS) acessível sob demanda, combinando mobilidade 

compartilhada, autonomia e eletrificação com sistemas integrados de energia, transporte público e 

infraestrutura. A atual concessão do transporte coletivo de Curitiba vence em 2025, ou seja, serão exatos 6 

anos para o desenvolvimento de um novo modelo para uma mobilidade sustentável e criação de um ambiente 

favorável à sua implantação. O objetivo da cidade em parceria com o Estado é a obtenção de um modelo de 

concessão de transporte público que permita a substituição total da matriz energética da frota de transporte 

público, de diesel para uma tecnologia com baixa emissão de carbono, em Curitiba e no âmbito metropolitano, 

bem como a estruturação de um órgão de gerenciamento metropolitano do sistema de transporte na 

perspectiva MaaS. Apenas por meio de novos conceitos e tecnologias de transporte de massa será possível 

aumentar a atratividade do sistema e, consequentemente, reduzir a larga adoção do transporte individual. 

 

2.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR 

Executor: Prefeitura Municipal de Curitiba - PR, por intermédio da Unidade Técnico Administrativa de 

Gerenciamento - UTAG. 

Representante Oficial: Prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Endereço da Sede: Av. Cândido de Abreu, 817  

Telefone: (41) 32501436 

CNPJ: 76.417.005/0001-86 

A República Federativa do Brasil será o garantidor das obrigações financeiras derivadas do empréstimo a ser 

firmado entre o mutuário e o BID. 
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2.2. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS CONTIDAS NO PROGRAMA  

  
Figura 1 – OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  
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2.2.1. INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

Serão 59,7km de revitalização da infraestrutura viária, incluindo o itinerário da Linha Inter 2 e as vias 

integrantes do sistema viário complementar, ou seja, aquelas necessárias para a implantação de binários e 

vias de sentido único, divididas em 6 lotes de projetos e obras.  

As vias serão requalificadas com a substituição de pavimento asfáltico, nova rede de drenagem, sinalização 

vertical, horizontal e semafórica, implantação de fibra ótica, além de requalificação do passeio com 

implantação de novo paisagismo, incluindo calçadas, iluminação pública e acessibilidade. As vias ao longo do 

percurso da Linha também contarão com a implantação de faixa exclusiva em determinados trechos, onde a 

largura permitir. 

2.2.2. DESAPROPRIAÇÕES 

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a implantação da infraestrutura viária e obras 

de arte previstas no PROGRAM DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA. 

Para o PROGRAMA foram identificados 273 lotes. Destes, apenas 49 unidades sofrerão desapropriação total; 

os outros 224 lotes serão atingidos no recuo frontal. 

Na Amostra Representativa são previstas 27 desapropriações, sendo 24 parciais e 3 totais. 

A Legislação de Uso do Solo de Curitiba estabelece como recuo frontal mínimo 5m. Este espaço que será 

utilizado, parcialmente, para a implantação das intervenções necessárias para a reestruturação viária 

pretendida. A fim de alcançar os objetivos gerais da política de desapropriação, quando o deslocamento for 

inevitável, um plano de reassentamento de todo o programa foi elaborado para assegurar que as pessoas 

afetadas recebam compensação e reabilitação adequadas.  

A compensação e a reabilitação são consideradas justas e adequadas quando puderem assegurar que, no mais 

breve possível, as populações reassentadas conseguirão um padrão de vida e acesso equivalente aos níveis 

anteriores, recuperando todas as perdas causadas pelas dificuldades de transição, sofrendo perturbação tão 

limitada quanto possível das suas redes sociais, oportunidades de emprego e produção e acesso as instalações 

públicas, tendo acesso as oportunidades de desenvolvimento econômico e social.  

No caso em específico da amostra, o número de pessoas a serem reassentadas é muito pequeno, o grupo 

afetado não é vulnerável e desfruta de título claro aos bens afetados, e o ambiente institucional e o mercado 

proporcionam oportunidades razoáveis de substituição de bens ou renda e os fatores intangíveis não são 

substanciais, enfim a elaboração de um plano de reassentamento como tal não será necessário na área da 

amostra.  

Os atingimentos aqui citados foram detectados em estudos preliminares e poderão sofrer alterações quando 

da análise do projeto executivo. 

2.2.3. OBRAS DE ARTE 

Serão 4 obras de arte: O alargamento do Viaduto Francisco Derosso para comportar uma estação de 

integração de transporte público, com vias em sentido duplo para o ônibus, e sentido único para os automóveis; 
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para viabilizar a implantação deste sentido único, haverá a implantação de um novo viaduto - José Gomes de 

Abreu. Será implantado um viaduto sobre a Av. Victor Ferreira do Amaral. Também será executada uma ponte 

sobre o Rio Belém. 

2.2.4. ESTAÇÕES 

Tendo em vista a grande demanda nas estações existentes ao longo do itinerário da Linha e ainda considerando 

um aumento previsto desta demanda em 30%, propõe-se a substituição de todas as estações existentes, com 

um novo conceito, arquitetura, acessibilidade e sustentabilidade ambiental e econômica, ampliando-se as 

possibilidades de integração com outras linhas. Objetiva-se oferecer espaços mais confortáveis, seguros, 

climatizados, acessíveis, com autonomia energética e de fácil manutenção, reduzindo custos de operação e 

manutenção que impactam no cálculo da planilha tarifária. 

 

 

 

Tabela 1-RESUMO – OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

LO
TE

 1
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA   

TERMINAL CAMPINA 
DO SIQUEIRA/ 
PORTÃO 

Requalificação da infraestrutura viária da Rua Gen. Mário Tourinho, Rua 
Major Heitor Guimarães e Av. Pres. Arthur Bernardes com a implantação 
de faixas exclusivas.  
Implantação do Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil.  
Extensão 12,53 Km 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA - LOTE 1  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessárias para a abertura 
e/ou alargamento de ruas, sendo 24 desapropriações, compreendendo 3 
totais e 21 desapropriações parciais. 

TERMINAL  
TERMINAL CAMPINA 
DO SIQUEIRA 

Reforma do terminal existente. 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO SANTA 
QUITÉRIA 

Mini-terminal no canteiro da Av. Pres. Arthur Bernardes  

Figura 2 - PROJETO DE ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO  
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RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

TRINCHEIRA 
TRINCHEIRA NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

Construção de nova trincheira. 

LO
TE

 2
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

TERMINAL CAPÃO 
RASO /ESTAÇÃO 
XAXIM 

Requalificação da infraestrutura viária da Rua Catarina Scotti e Av. Brasília 
com a implantação de faixas exclusivas. Abertura para a ligação das ruas 
Andorinhas com a Pedro Américo e ruas Pedro Gusso com a Luiz del 
Gobbo.  
Extensão 8,04 Km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA - LOTE 2  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 111 lotes (96 
desapropriações parciais e 15 totais) 

LO
TE

 3
.1

 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA   

ESTAÇÃO XAXIM 
/TERMINAL HAUER 

Requalificação da infraestrutura viária das ruas Francisco Derosso, Antônio 
Rebelatto e Cleto da Silva com a implantação de faixas exclusivas. 
Abertura para a ligação novo viaduto José Gomes de Abreu e Pedro Dorigo. 
Implantação da extensão dos binários João Soares Barcelos / Oliveira 
Viana, Francisco Derosso / Innocente Rebellato e Gabriel Freccerio de 
Miranda / Euríco Fonseca dos Santos. Extensão 17,85 km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 3.1  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 110 lotes (81 
desapropriações parciais e 29 totais) 

OBRAS DE ARTE 
ALARGAMENTO 
VIADUTO FRANCISCO 
DEROSSO 

Alargamento do viaduto da Av. Franscico Derosso sobre a Linha Verde para 
permitir a implantação de uma estação de integração em desnível entre as 
linhas do Inter 2 e as que circulam na canaleta da Linha Verde.  

OBRAS DE ARTE 
NOVO VIADUTO JOSÉ 
GOMES DE ABREU 

Implantação de novo viaduto sobre a Linha Verde conectando as ruas José 
Gomes de Abre e Pedro Dorigo. 

TERMINAL TERMINAL HAUER Reforma do terminal existente. 

ESTAÇÕES ESTAÇÃO XAXIM 
Construção de uma nova estação em desnível na ampliação do viaduto 
Francisco Derosso sobre a Linha Verde. 

LO
TE

 3
.2

 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

TERMINAL HAUER / 
CEL FRANCISCO H. 
DOS SANTOS 

Requalificação da infraestrutura viária das ruas José Rietmeyer e Flavio 
Mariano Ribas com a abertura para o prolongamento da rua Guiroku 
Gastão Ayabe formando o binário com faixas exclusivas José 
Rietmeyer/Flavio Mariano Ribas. Implantação do prolongamento do 
binário Júlio Cezar Ribeiro de Souza/Alcino Guanabara e implantação do 
novo binário Carmelitas/Carlos de Laet. Requalificação das ruas Pedro 
Locatelli Jr., Cap. Zeppin e trechos da Av. Canal Belém, Av. Salgado Filho e 
Av. Cel Francisco H. dos Santos. 
extensão 6,68 km de vias 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 3.2  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 3 lotes(2 
desapropriações parciais e 1 total) 

OBRA DE ARTE PONTE DO RIO BELÉM 
Execução de ponte sobre o Rio Belém ligando as ruas Alcino Guanabara e 
Guiroku Gastão Ayabe. 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
SALGADO FILHO 

Construção de uma nova estação de integração no cruzamento da Av. 
Franscisco H. dos Santos e Rua Cap. Zeppin. 

LO
TE

 4
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

VICTOR FERREIRA DO 
AMARAL 

Implantação da infraestrutura viária para a complementação da obra do 
novo viaduto a ser implantado na Av. Victor Ferreira do Amaral: pista 
sobre o viaduto, rótula de articulação sob o viaduto e alças de acesso de 
entrada e saída. 

DESAPROPRIAÇÕES 
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 4  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 8 lotes com 
desapropriações parciais. 

OBRA DE ARTE 
NOVO VIADUTO 
VICTOR FERREIRA DO 
AMARAL 

Execução de viaduto em sentido longitudinal da Av. Victor Ferreira do 
Amaral no cruzamento com a Rua Konrad Adenauer e do novo binário 
Nivaldo Braga/Olga Balster no sentido transversal. Extensão 6,40 km de 
vias 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
NIVALDO BRAGA 

Construção de uma nova estação de integração sob o novo viaduto da Av. 
Victor Ferreira do Amaral.  
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RESUMO OBRAS CONTIDAS NO PROGRAMA 

 COMPONENTE COMPONENTE INTERVENÇÃO 

LO
TE

 4
.1

 INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

ROBERTO BARROSO 
Alargamento da rua Roberto Barrozo entre a Av. Desembargador Hugo 
Simas e Av. Cândido de Abreu para permitir a implantação de faixa 
exclusiva.  

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 4.1.  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 9 
desapropriações parciais. 

LO
TE

 5
 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA  

JACAREZINHO /ROSA 
SAPORSKI 

Requalificação da infraestrutura viária com faixas exclusivas para a 
implantação dos binários Jacarezinho/Rosa Saporski e Pres. 
Taunay/Fernando Simas. Extensão 8,16 km de vias. 

DESAPROPRIAÇÕES  
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA LOTE 5  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 5 lotes (4 
desapropriações parciais e 1 total). 

ESTAÇÕES 
ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO MERCÊS 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo interligada 
localizada no cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Jacarezinho. 
Esta estação possui integração com as linhas diretas Bairro Alto/Santa 
Felicidade e Santa Felicidade. 

ES
TA

Ç
Õ

ES
 

ESTAÇÕES 

ESTAÇÃO PRAÇA DA 
BANDEIRA 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo padrão 
localizada na Praça da Bandeira.  

ESTAÇÃO TEFFÉ 
Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo padrão 
localizada na Rua Teffé.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO CENTRO 
CÍVICO 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo dupla localizada 
na Av. Cândido de Abreu.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
ASSEMBLÉIA 

Reconstrução da estação em substituição à estação tubo dupla localizada 
na Rua Pref. Rosaldo Gomes Mello Leitão.  

ESTAÇÃO AGRÁRIAS 
Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Rua dos Funcionários.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO PRAÇA 
DAS NAÇÕES 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Av. Nossa Senhora da Luz.  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
TARUMÃ 

Construção de uma nova estação de integração sob a ampliação do 
viaduto localizado no cruzamento da Av. Victor Ferreira do Amaral com a 
Linha Verde (em obras).  

ESTAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO JARDIM 
DAS AMÉRICAS 

Reconstrução da estação em substituição à Estação Tubo de duplo-ataque 
localizada no canteiro da Av. Cel. Francisco H. dos Santos.  

TE
R

M
IN

A
L 

TERMINAL 
TERMINAL CAPÃO DA 
IMBUIA  

Reforma do terminal existente. 

O
B

R
A

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

ES
 

BRT LESTE OESTE  LOTE 2 Implantação das faixas de ultrapassagem e requalificação. 

BRT SUL  TODOS OS LOTES Implantação das faixas de ultrapassagem e requalificação. 

BINÁRIO  
BINÁRIO GERMANO 
MAYER/CAMÕES 

Reestruturação viária, aumento de capacidade e implantação de faixa 
exclusiva. 

BINÁRIO  
BINÁRIO NIVALDO 
BRAGA/ OLGA 
BALSTER 

Reestruturação viária, aumento de capacidade e implantação de faixa 
exclusiva. 

VIADUTO 
VIADUTO TARUMÃ  
LINHA VERDE  

Integração Linha Verde/Inter 2 

DESAPROPRIAÇÕES  
VIADUTO TARUMÃ / 
LINHA VERDE  

As desapropriações referem-se ao atingimento necessário para a 
implantação da infraestrutura viária e obras de arte, sendo 3 lotes com 
desapropriações parciais. 
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2.3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

Figura 3 – COMPONENTES DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA  
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2.3.1. INFRAESTRUTURA 

2.3.1.1. INTER II - LOTE 1 - CAMPINA DO SIQUEIRA / PORTÃO  

Requalificação da infraestrutura viária da Rua Gen. Mário Tourinho, Rua Major Heitor Guimarães e Av. Pres. 

Arthur Bernardes com a implantação de faixas exclusivas  

O Lote 1, com uma extensão de 12,53 km, integra parte do itinerário da Linha no sentido horário e anti-horário, 

compreendido entre o Terminal Campina do Siqueira e o Terminal Portão, utilizando as seguintes vias, no 

sentido Terminal do Portão: 

A linha sai do terminal Campina do Siqueira por meio da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, via com 7,00m 

de largura de pista, com uma faixa de circulação e estacionamento do lado esquerdo da via, em uma extensão 

de aproximadamente 340m até a Rua Major Heitor Guimarães, na qual ônibus e veículos privados 

compartilham o espaço viário. 

Rua Major Heitor Guimarães, entre a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado e Rua Martin Afonso: em uma 

extensão de 120m, a via com 12m de largura será mantida com 4 faixas de trânsito, havendo o 

compartilhamento entre ônibus e automóveis; a partir da Rua Martin Afonso, por uma extensão de 1,1km, a 

Rua Major Heitor Guimarães, passa a ter 11 m de largura de pista, projetada para ter uma faixa exclusiva de 

transporte coletivo ao lado direito da via, duas faixas para o fluxo de automóveis e estacionamento ao lado 

esquerdo da via. 

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre Rua São Leopoldo e Rua Francisco Klemtz: ao longo de 1,8km 

de extensão, a via possui uma largura de 12,00m, dividida em quatro faixas, uma faixa exclusiva de transporte 

coletivo ao lado esquerdo da via, paralelo ao eixo de animação Arthur Bernardes, a ser revitalizado, conforme 

apresentado na sequência, três faixas para o fluxo de automóveis e estacionamento ao lado direto da via, no 

sentido do fluxo, alternando com quadras sem estacionamento. Ainda nesse trecho entre a Rua Reinaldo 

Pazello e Rua Ulisses Vieira será implantado um terminal nominado Santa Quitéria, em substituição a estação 

existente. O objetivo desse terminal é proporcionar que sete linhas convencionais, com destino à área central 

da cidade, a partir desse ponto se transforme em uma Linha Troncal com mesmo destino, otimizando a 

operação. Esse terminal também promoverá, como um benefício aos passageiros dessas linhas, a integração 

com o Inter 2, o Interbairros 2 e a Linha Direta Caiua/Cachoeira, e dessa forma a inserção desses usuários na 

RIT, os quais atualmente não estão integrados ao Sistema de Transporte. 

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre Rua Francisco Klemtz e Av. República Argentina: o início desse 

trecho coincide com o término do eixo de animação Arthur Bernardes, e a via, atualmente com sentido duplo, 

passará a ter sentido único com 12 m de largura e três faixas de circulação, sendo uma faixa exclusiva de 

transporte coletivo ao lado esquerdo da via, duas faixas para o fluxo de automóveis e estacionamento ao lado 

direito da via, até a Rua Francisco Frishmann. Após esse ponto, até a Av. República Argentina, na extensão de 

uma quadra, a via está projetada para ter uma faixa exclusiva de transporte coletivo ao lado esquerdo da via, 

uma faixa para o fluxo de automóveis e estacionamento ao lado direito da via. Na interseção das Avenidas 

Arthur da Silva Bernardes e República Argentina, (local onde se encerra o Lote 1) haverá uma abertura na 

canaleta para o acesso da Linha Inter 2, a qual, após a implantação das obras do Ligeirão Norte/Sul, trafegará 

pela canaleta exclusiva por aproximadamente 2,40 km até o terminal Capão Raso. 
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No sentido Terminal Campina do Siqueira: a Linha sai do terminal Portão pela canaleta exclusiva, sentido norte, 

em direção à Rua Professora Doracy Cesarino, via com uma faixa exclusiva, ao lado esquerdo da via, uma faixa 

de circulação e estacionamento ao lado direito da via, por uma extensão de 180m, até a Rua Francisco 

Frishmann. Após esse ponto, por uma extensão de 450m, a Rua Professora Doracy Cesarino continua com uma 

faixa exclusiva de transporte coletivo ao lado esquerdo da via, duas faixas para o fluxo de automóveis e espaço 

para estacionamento ao lado direito da via. Na última quadra dessa rua, na interseção com a Rua Tabajaras, 

haverá a necessidade de atingimento de 4 lotes particulares para abrir acesso a Av. Presidente Arthur da Silva 

Bernardes. 

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre Rua Tabajaras até a Av. Iguaçu: em uma extensão de 1,43 km, 

a via está projetada com 12m de largura, sendo uma faixa exclusiva de transporte coletivo ao lado esquerdo 

da via, paralelo ao eixo de animação Arthur Bernardes, duas faixas para o fluxo de automóveis e 

estacionamento ao lado direto da via, no sentido do fluxo, alternando com quadras sem estacionamento. 

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre a Av. Iguaçu e Av. Sete de Setembro: em uma extensão de 350m 

a via terá quatro faixas de circulação com compartilhamento do espaço entre automóveis e ônibus, até a 

Rótula dos Anjos. A partir desse ponto avia passa a se chamar Rua General Mario Tourinho. 

Durante o percurso do Lote 1 a Linha ônibus Inter 2 fará parada no terminal Campina do Siqueira, terminal 

Santa Quitéria, terminal Portão e terminal Capão Raso. 

O resumo das intervenções propostas no Lote 01 está apresentado no quadro a seguir: 

Tabela 2 - RESUMO DAS INTERVENÇÕES - INTER 2 - LOTE 1 

Rua Trecho 
Extensão 

(m) 
Largura Existente / 

Posterior 
Descrição 

Rua Dep. Heitor 
Alencar Furtado 

entre a Rua Major 
Heitor Guimarães e a 

Rua General Mário 
Tourinho 

340,00 7,00 metros 

Requalificação da via lenta e pista 
existente com 7,00 metros de 

largura, implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos, 
revitalização da pavimentação, 

calçamento, drenagem, sinalização 
e iluminação pública 

Rua Major Heitor 
Guimarães 

entre a Rua Dep. 
Heitor Alencar 
Furtado e a Av. 

Vicente Machado 

1.130,00 9 a 11,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
11,00 metros de largura, 

implantação de faixa exclusiva 
transporte coletivo no trecho entre 
a Alameda Júlia da Costa e a Rua 

Álvaro Alvim 

Rua General 
Mário Tourinho 

(trecho 01) 

entre a Rua Dep. 
Heitor Alencar 

Furtado (Terminal 
Campina do Siqueira) 
e a Alameda Júlia da 

Costa 

290,00 12,00 metros 

Requalificação da via, pista de 14 
metros de largura, implantação de 
faixa exclusiva transporte coletivo 
no trecho entre a Alameda Júlia da 

Costa e o Terminal Campina do 
Siqueira; 

Rua General 
Mário Tourinho 

(trecho 02) 

entre a Alameda Júlia 
da Costa e a Av. 

Vicente Machado 
820,00 11,00 metros 

Requalificação da via, pista de 
12,00 metros de largura, 

implantação de faixa exclusiva 
transporte coletivo no trecho entre 
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Rua Trecho 
Extensão 

(m) 
Largura Existente / 

Posterior 
Descrição 

a Alameda Júlia da Costa e a Av. 
Vicente Machado 

Rua Saldanha 
Marinho 

entre a Rua General 
Mário Tourinho e a 
Rua Major Heitor 

Guimarães 

160,00 7,00 metros 

Requalificação da via, pista de 9,00 
metros de largura, revitalização da 

pavimentação, calçamento, 
drenagem, sinalização e iluminação 

pública 

Av. Pres. Arthur 
Bernardes (trecho 

01 - pista da 
Direita) 

trecho entre a Rua 
São Leopoldo e a Rua 

Francisco Klemtz 
1.832,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
11,00 metros de largura média, 

implantação de faixa exclusiva e, 
infraestrutura cicloviária 

Av. Pres. Arthur 
Bernardes (trecho 

01 - pista da 
Esquerda) 

entre a Rua São 
Leopoldo e a Rua 
Francisco Klemtz 

1.800,00 7,00 e 9,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
12,00 metros de largura média, 

implantação de faixa exclusiva e, 
infraestrutura cicloviária 

Av. Pres. Arthur 
Bernardes (trecho 

02) 

entre a Rua Francisco 
Klemtz e a Av. 

República Argentina 
640,00 11,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
13,60 metros de largura, 

implantação de faixa exclusiva 
transporte coletivo e infraestrutura 

cicloviária em todo o trecho 

Rua João 
Argemiro Loyola 

entre a Av. Pres. 
Arthur Bernardes e 
Rua Cel. Enock de 

Lima 

160,00 
2 vias de 9,00 

metros 

Requalificação da via e pista de de 
14,50 metros de largura, 

revitalização da pavimentação, 
calçamento, drenagem, sinalização 

e iluminação pública 

Rua Edmir Silveira 
D’Ávila 

entre a Av. Pres. 
Arthur Bernardes e 

Rua Cel. Airton 
Plaisant 

207,00 11,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
11,00 metros de largura, 

revitalização da pavimentação, 
calçamento, drenagem, sinalização 

e iluminação pública 

Rua João Alencar 
Guimarães 

entre a Rua Cel. 
Airton Plaisant e a 

Av. Pres. Arthur 
Bernardes 

190,00 10,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
10,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 
com os demais veículos de forma a 

possibilitar giro de quadra para 
conversão a esquerda acesso Av. 

Pres. Getúlio Vargas 

Rua Cel. Hoche 
Pedra Pires 

entre a Av. Iguaçu e 
Av. Presidente 
Getúlio Vargas 

230,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista de 7 
metros de largura, revitalização da 

pavimentação, calçamento, 
drenagem, sinalização e iluminação 

pública 

Rua Major França 
Gomes 

entre a Rua Cel. 
Airton Plaisant e a 

Av. Pres. Arthur 
Bernardes 

190,00 8,00 metros 

Requalificação da via e pista de 8 
metros de largura, implantação de 

acesso ao transporte coletivo 
compartilhado com os demais 

veículos de forma a possibilitar giro 
de quadra para conversão a 

esquerda acesso Av. Pres. Getúlio 
Vargas 

Rua Cel. Airton 
Plaisant 

entre a Rua Edmir 
Silveira D’Ávila e Rua 

Bocaiúva 
1.075,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
9,00 metros de largura, 

revitalização da pavimentação, 
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Rua Trecho 
Extensão 

(m) 
Largura Existente / 

Posterior 
Descrição 

calçamento, drenagem, sinalização 
e iluminação pública 

Rua Curupaitis 
entre a Rua Prof. 

Ulisses Vieira e Rua 
Bocaiúva 

280,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
10,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Prof. Ulisses 
Vieira 

entre a Rua 
Curupaitis a Rua 

Guararapes 

1.570,00 

9 a 11 metros 

requalificação da via e pista de 
11,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Bocaiúva e 
Rua Vital Brasil 

entre a Rua 
Curupaitis a Rua 

Guararapes 

1.450,00 

7,00 metros 

requalificação da via e pista de 
11,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Wenceslau 
Glaser 

entre a Rua Prof. 
Ulisses Vieira e a Av. 

Pres. Arthur 
Bernardes 

100,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
7,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 
com os demais veículos de forma a 

possibilitar giro de quadra para 
conversão a esquerda acesso a Rua 

Prof. Ulisses Vieira 

Rua Profª Doracy 
Cezzarino (trecho 

01) 

entre a Rua Pedro 
Collere e a Rua 

Francisco Frischmann 
540,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pista 
variando de 9,00 metros até 10,50 

metros de largura, contenção, 
implantação de faixa exclusiva 

transporte coletivo no trecho entre 
a Rua Francisco Frischmann e a Av. 

Pres. Arthur Bernardes 

Rua Profª Doracy 
Cezzarino (trecho 

02) 

entre a Rua Francisco 
Frischmann e a Av. 

República Argentina 
200,00 10,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
10,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Francisco 
Klemtz 

entre a Av. Pres. 
Arthur Bernardes e 

Rua Cel. Airton 
Plaisant 

205,00 9,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
9,00 metros, revitalização da 
pavimentação, calçamento, 

drenagem, sinalização e iluminação 
pública 

Rua Padre 
Leonardo Nunes 

entre a Av. Pres. 
Arthur Bernardes e 

Rua Cel. Airton 
Plaisant 

280,00 9,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
9,00 metros, revitalização da 
pavimentação, calçamento, 

drenagem, sinalização e iluminação 
pública 

Rua Álvaro 
Vardânega 

entre a Rua Francisco 
Klemtz e Rua Pe. 
Leonardo Nunes 

96,00 6,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
7,00 metros, revitalização da 
pavimentação, calçamento, 

drenagem, sinalização e iluminação 
pública 

Rua Sylvio Zeny 
entre as Ruas Doracy 

Cesarino e Av. 
República Argentina 

220,00 10,00 metros 
Requalificação da via e pista com 

10 metros de largura, implantação 
de acesso ao transporte coletivo 
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Rua Trecho 
Extensão 

(m) 
Largura Existente / 

Posterior 
Descrição 

compartilhado com os demais 
veículos 

Rua Francisco 
Frischmann 

entre a Rua Sylvio 
Zeny e a Rua Engº 

Niepce da Silva 
380,00 12,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
12,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Arion Niepce 
da Silva 

entre a Av. República 
Argentina e a Rua 

Eduardo Carlos 
Pereira 

420,00 12,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
12,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Rua Engº Niepce 
da Silva 

entre a Rua Francisco 
Frischmann e a Rua 

Eduardo Carlos 
Pereira 

440,00 10,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
10,00 metros de largura, 

contenção, implantação de acesso 
ao transporte coletivo 

compartilhado com os demais 
veículos 

Avenida 
República 
Argentina 

entre a Rua Sylvio 
Zeny e a Rua Engº 

Niepce da Silva 
350,00 20,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
20,00 metros de largura, 

requalificação da canaleta 
exclusiva do transporte coletivo e 
reformulação de cruzamento para 
conversão a esquerda do coletivo 

INTER 2 

Rua Prof. Dr. 
Pedro Ribeiro 

Macedo da Costa 

entre a Rua Vital 
Brasil e Av. Pres. 
Arthur Bernardes 

100,00 6,00 metros 

Requalificação da via e pista de 
7,00 metros de largura, 

implantação de acesso ao 
transporte coletivo compartilhado 

com os demais veículos 

Cruzamento 01- 
Rua Joaquim 

Caetano da Silva, 
Rua Pinheiro 

Guimarães e Rua 
Cel. Airton 

Plaisant 

- 240,00 7,00 metros 

Requalificação da via e pistas de 
7,00 metros, implantação de 
acesso ao transporte coletivo 
compartilhado com os demais 

veículos 

Cruzamento 02- 
Rua Pedro Collere 

com Avenida 
Presidente Arthur 

Bernardes 

- 160,00 6,00 metros 

Requalificação da via e pistas de 
10,50 metros, implantação de 
acesso ao transporte coletivo 
compartilhado com os demais 

veículos 

 

Além da requalificação das vias citadas anteriormente, há a previsão do Projeto de Paisagismo e Revitalização 

do eixo de Animação Av. Presidente Arthur Bernardes, composto pela faixa de largura aproximada de 30 m 

entre as pistas da Av. Presidente Arthur Bernardes. 

O projeto deverá prever a implantação de: 

▪ Ciclovia ao longo de todo o trecho, com sinalização horizontal e vertical; 

▪ Pista de caminhada, separada da ciclovia, ao longo de todo o trecho, com largura de 1,5 m, em CBUQ; 

▪ Áreas verdes; 
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▪ Quadras para prática esportiva (futebol com grama sintética, basquete, futebol de areia, 

futevôlei/vôlei, quadra de tênis e quadra poliesportiva); 

▪ Revitalização das quadras existentes (quadra poliesportiva, quadra de tênis e paredão de treinos); 

▪ Estares e parquinhos; 

▪ Equipamentos de ginástica;  

▪ Academias ao ar livre; 

▪ Pista de skate; 

▪ Playpet – área de recreação destinada a cães; 

▪ Iluminação de pedestres para ciclovia e pista de caminhada; 

▪ Iluminação para as quadras de prática esportiva. 

 

 

Implantação do Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil 

A proposta para a estruturação das ruas Ulisses Vieira e Vital Brasil visa configurar um novo binário de tráfego 

entre dois importantes eixos de transporte da cidade: a estrutural Sul (Av. República Argentina) e um dos 

segmentos do anel da Linha Direta – Inter 2 (Av. Arthur Bernardes). 

Além de beneficiar o trânsito de veículos na ligação entre dois bairros adensados da região sul da cidade, o 

objetivo deste binário é criar uma alternativa para o remanejamento de linhas convencionais que atualmente 

tem o seu itinerário radial ao centro da cidade, mas sem integração com a rede integrada de transporte (RIT). 

Esta proposta de remanejamento está sendo estudada para diversas regiões da cidade que são atendidas 

apenas por essa modalidade de linha, deixando assim parte dos usuários do sistema de transporte sem as 

alternativas de deslocamento que a integração física ou temporal proporciona.  

Neste caso específico, a proposta é transformar a estação Santa Quitéria (Inter 2), bem como a estação 

Sebastião Paraná (BRT NORTE SUL), em estações de integração para algumas linhas convencionais e 

Figura 4 – VISTA AÉREA – INFRAESTRUTURA VIÁRIA - LOTE 1 – INTER 2 
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consequentemente retirá-las da área central da cidade, reduzindo assim custos de operação e possibilitando 

aos usuários dessas linhas a integração ao sistema. 

Outra alternativa que a implantação deste novo binário proporciona é a alteração do itinerário da Linha Direta 

Fazendinha – Guadalupe que transporta cerca de 15.000 passageiros / dia. 

O itinerário atual desta linha percorre a Av. Arthur Bernardes e o binário Iguaçu / Getúlio Vargas trafegando 

em vias compartilhadas com o tráfego de veículos. Com a viabilização do binário em questão, somado ao 

projeto de ultrapassagem na Av. República Argentina (BRT NORTE SUL), a linha Fazendinha / Guadalupe 

poderia utilizar-se da canaleta exclusiva do transporte coletivo, ganhando assim tempo de viagem no seu 

percurso. 

 

 

A seguir são apresentadas as seções esquemáticas das vias integrantes deste binário. 

 

 

 

Figura 5 – LOCALIZAÇÃO - BINÁRIO ULISSES VIEIRA / VITAL BRASIL – LOTE 01 
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Figura 6 – SEÇÕES ESQUEMÁTICAS - BINÁRIO ULISSES VIEIRA / VITAL BRASIL – LOTE 01 
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Estação Santa Quitéria 

Para promover a integração da Linha Inter 2, Interbairros e alimentadores, o mini-terminal será implantado 

onde atualmente encontra-se a Estação Santa Quitéria, no canteiro da Av. Arthur Bernardes entre a Rua 

Reinaldo Pazello e Rua Professor Ulisses Vieira.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - ESTAÇÃO SANTA QUITÉRIA – MINI TERMINAL  

Figura 7 – ESTAÇÃO SANTA QUITÉRIA – MINI TERMINAL 
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Figura 9 – LOCALIZAÇÃO ESTAÇÃO SANTA QUITÉRIA – MINI TERMINAL 

Figura 10 - MINI TERMINAL SANTA QUITÉRIA - RECORTE DO ESTUDO ARQUITETÔNICO - PLANTA TÉRREO 

(FONTE: TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO EXECUTIVO - LOTE 1) 
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2.3.1.2. BRT LESTE/OESTE 

Dos Eixos estruturais do BRT Leste Oeste o projeto neste trecho prevê o alargamento da pista de rolamento de 

na área de influência das estações, criando duas faixas de ultrapassagem, uma em cada sentido, deslocando 

as estações, mas mantendo-as frente a frente ou desalinhando-as. Entretanto, tais alterações beneficiam todas 

as linhas que compartilham o espaço da canaleta exclusiva, em especial a Linha Direta Inter 2, que passará a 

fazer ultrapassagens seguras, o que permitirá velocidades operacionais maiores ao sistema, e, por 

consequência, uma diminuição nos tempos de viagem. 

Os semáforos ao longo do trecho serão modernizados com a implantação de atuação acionada pelos ônibus, 

aumentando a velocidade operacional dos deslocamentos e reduzindo o tempo de viagem. 

Especialmente nos locais das estações haverá a implantação de rede subterrânea de energia elétrica e a 

relocação dos postes de energia que se fizer necessária, bem como a implantação de iluminação e 

recomposição de calçadas. 

Onde houver construção ou recomposição de calçada está prevista a substituição do revestimento para 

atendimento da atual legislação de acessibilidade. 

Para permitir uma travessia segura e acessível serão implantadas faixas elevadas nas vias lentas ao longo de 

todo o estreitamento da via, ocasionado pelo remanejamento das estações tubo, reduzindo a velocidade dos 

veículos individuais e favorecendo a segurança dos pedestres, bem como o atendimento às normas de 

acessibilidade. Serão travessias não semaforizadas.  

Nas vias locais onde forem previstas correções geométricas será utilizado pavimento flexível tanto para nova 

implantação como para recomposição do pavimento danificado.  

A reconstrução de toda canaleta exclusiva de transporte coletivo será em pavimento de concreto do tipo 

encaixado ou “inlay” no eixo leste/oeste. No eixo Sul será concreto nos trechos das estações. 

A pavimentação de concreto foi dimensionada para uma vida útil de 20 anos já considerando um aumento da 

frota, bem como o novo veículo de 40 toneladas que será utilizado.  

Para reforço da sub-base das placas de concreto afim de atendimento da vida útil de projeto será executada 

uma camada de concreto compactado a rolo. 

A execução das placas de concreto será realizada na maior parte com pavimentadora de formas deslizantes e 

onde não for possível esta, adotar-se-á a execução do pavimento de concreto com formas e régua vibratória.  

Nos trechos de interseções, encaixe de vias e cruzamentos, será necessária a execução do pavimento de 

concreto com formas e régua vibratória.  
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Com relação a geometria projetada foi revisado o traçado das canaletas exclusivas do transporte coletivo, 

criando, com o alargamento da via no trecho onde estão localizadas as estações, uma pista de ultrapassagem 

segura, para a implantação de uma Linha Direta de ônibus Expresso – Ligeirão Leste-Oeste. 

A alteração mais significativa em relação ao projeto original foi a adoção de uma faixa exclusiva para a parada 

dos ônibus biarticulados, possibilitando a ultrapassagem de outros ônibus com segurança. Assim, houve um 

alargamento da pista existente nos locais de parada, passando dos atuais 7,00m para 10,00 em estações com 

desalinhamento e 13,00m para estações frente a frente. 

A terraplenagem ficou restrita a escavação da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo Projeto 

Geométrico e na profundidade necessária para a implantação da estrutura do pavimento e do reforço da sub-

base, onde houver implantação do pavimento de concreto. Não há correções de greide maior que 20 cm ao 

longo de todo o trecho. 

A primeira etapa consistiu na coleta de dados junto à SMOP e verificação com os engenheiros da prefeitura 

dos locais mais críticos. Foram inspecionados os dispositivos existentes em campo de maneira a verificar as 

suas condições. De posse dos dados, o Projeto de Drenagem limitou-se e efetuar a adequação da rede existente 

e o reposicionamento das bocas de lobo e das canalizações atualizando a rede para a nova geometria. 

Considerando-se a existência de canalização para coleta de águas pluviais ao longo de todo o trecho e que esta 

rede atende as necessidades de drenagem para os trechos indicados e que não haverá alteração dos Dados do 

Estudo hidrológico realizado para a implantação da rede atual, o Projeto de Drenagem limitou-se a 

reposicionamento das bocas de lobo e das canalizações atualizando a rede para a nova geometria. 

A maioria da rede coletora existente será aproveitada. Haverá apenas galerias novas para a ligação com as 

novas bocas de lobo implantadas ou reposicionadas.   

Do BRT Leste/Oeste, do trecho entre a Rua  Jerônimo Durski até a Al. Presidente Taunay atualmente o eixo do 

BRT Leste/Oeste transporta 200.500 passageiros por dia, 120.500 passageiros são oriundos do eixo Leste e 

80.000 estão no eixo Oeste.  

Figura 11 - PROJETO BRT LESTE OESTE 

FONTE: RAAE 
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Este lote, cujo trecho coincide com o itinerário da Linha Inter 2 desde a Alameda Presidente Taunay até o 

Terminal Campina do Siqueira, é composto por 8 estações tubo em um trecho de aproximadamente 2,0 km. 

2.3.1.3. BRT NORTE/SUL 

As obras de adequação do Eixo Sul de transporte coletivo da Cidade consistem na realocação das estações tubo 

existentes na canaleta exclusiva com o objetivo de criar uma pista de ultrapassagem segura para os 

biarticulados e demais linhas que utilizam a via. Esta reestruturação viária faz parte do projeto de extensão da 

Linha Expressa Direta Ligeirão Norte/Sul, a qual atualmente opera no trecho Norte até a Praça do Japão. 

As intervenções previstas incluem a reestruturação viária desde a estação a Praça do Japão até o Terminal 

Pinheirinho, em um trecho de aproximadamente 8 km.  

O trecho entre o Terminal Portão e o Terminal Capão Raso, aproximadamente 2 km será utilizado tanto pelas 

Linhas Expressas Diretas e Paradoras quanto pela Linha Direta Inter 2. 

Este conjunto de obras permitirá o aumento da velocidade operacional do sistema e a consequente redução 

dos tempos de viagem, tornando o sistema de transporte público mais atrativo para o usuário. 

2.3.1.4. TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ  

 

Figura 12 – TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

Implantação da infraestrutura viária para a complementação da obra do novo viaduto a ser implantado na Av. 

Victor Ferreira do Amaral: pista sobre o viaduto, rótula de articulação sob o viaduto e alças de acesso de 

entrada e saída.  

O projeto da Linha Verde Norte apresenta um total de cinco pistas, dispostas transversalmente na faixa de 

domínio, aproveitando-se parcialmente as pistas existentes, denominadas canaleta exclusiva, as vias 
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marginais esquerda e direita e as vias para o tráfego local, situadas no lado direito e esquerdo, além de uma 

ciclovia compartilhada e passeios para pedestres, que resultarão numa via de alto desempenho, tanto em 

termos de capacidade de escoamento de tráfego, quanto de segurança para os usuários. 

A canaleta exclusiva para as linhas expressas, onde irá trafegar o ônibus bi-articulado, será implantada com 

7,0 m de largura, com um separador de pistas variável, dotada de paisagismo e calçada nas áreas de 

transposição. 

As vias marginais, duas vias laterais à canaleta exclusiva, destinadas à circulação de veículos em geral, que 

hoje utilizam a rodovia, terão largura de 10,5m, com três faixas de tráfego por sentido, cada uma com 3,5m. 

As vias marginais terão separadores de tráfego constituídos por canteiros gramados, com largura variável. Nas 

áreas desses separadores será executada a tubulação de coleta de águas pluviais e na superfície efetuadas a 

implantação e a recuperação de áreas verdes. 

As vias locais, anteriormente denominadas vias marginais da BR-476, serão implantadas e/ou adaptadas no 

limite da área de domínio da avenida, servindo para o acesso às atividades lindeiras, sendo a sua implantação 

gradativa. As vias locais terão 5,3m de largura. As vias locais terão calçada com 1,5m junto da faixa destinada 

ao estacionamento e ciclovia compartilhada com passeio com largura média de 2,5m. Na passagem da Estação 

Tarumã as vias locais serão interrompidas, com acesso obrigatório para a direita. 

O Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes teve como objetivo adequar o projeto existente as alterações 

de melhorias de traçado, prevista para o segmento. Essa adequação consistiu na verificação do 

dimensionamento, com alterações onde se fizeram necessárias, seguindo a metodologia de cálculo utilizada 

no Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes, dentro do Município de Curitiba, e os critérios previamente 

estabelecidos pelo projetista para o projeto. Estas obras de drenagem urbana deverão ser executadas 

concomitantemente com as de terraplenagem, pavimentação e paisagismo, conforme iniciativa do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

O projeto de Paisagismo foi desenvolvido em acordo com instruções emanadas do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, e engloba os serviços de enleivamento, plantio de árvores com 

espécies nativas adequadas às larguras das faixas de áreas verdes a serem formadas, execução de passeios 

pavimentados em blocos de concreto intertravado (paver) de espessura variável conforme a área de utilização 

e ciclovias em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, de forma a compor um conjunto harmônico na 

avenida.  

A Obra de Arte refere-se à implantação de dois viadutos, visto a implantação da Estação Tarumã da Linha 

Verde Norte na transposição desta sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral. 

A ampliação é composta de dois alargamentos com largura de 12,0m cada. A superestrutura de cada 

alargamento do viaduto é composta de quatro longarinas pré-moldadas espaçadas entre si de 3,2m. A seção 

transversal das longarinas é tipo “T” com altura de 200cm sendo que a mesa superior tem largura de 200cm 

com espessura variável de 10 a 15cm. A laje do tabuleiro é maciça com espessura de 20cm sendo prevista o 

uso de pré-lajes com espessura de 5cm. A estrutura possui vão definidos de tal modo que os pilares de apoio 

seguem os alinhamentos dos pilares existentes. As longarinas pré-moldadas serão protendidas. O apoio da 
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superestrutura será feito em vigas traves com altura de 140cm apoiadas em pilares circulares com diâmetro 

de 130cm. A infra-estrutura será constituída por estacas metálicas em perfil laminado com comprimento médio 

de 19,0m. A continuidade do alargamento do viaduto será feita por maciço de terra armada concordando com 

o maciço da obra existente.  

Tendo visto a existência de estações nos níveis superior e inferior do viaduto foi projetado um sistema de 

escadas e rampas para dar acesso aos dois níveis tanto na marginal esquerda quanto na marginal direita. 

Para a pavimentação das vias locais e demais vias que compõem o lote, levou-se em conta a experiência em 

trabalhos de pavimentação realizados em vias públicas próximas a considerada, e, também, a facilidade de 

execução e a disponibilidade de materiais de construção, optou-se, pela escolha de pavimento flexível 

constituído por uma camada granular de brita 4A, uma camada cimentada de Concreto Compactado a Rolo 

(CCR) e, por fim, revestimento em concreto betuminoso usinado a quente. 

Em atendimento ao Decreto n.° 852/2007 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de agregados 

reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil classe A, em todas as obras e serviços de 

pavimentação de vias públicas contratas pelo Município de Curitiba”, recomenda-se: para as camadas de troca 

de material inservível/ reforço de sub-leito (moledo e areia), utilizar-se 30% do volume da camada em material 

reciclado, adicionado por mistura; para a camada de sub-base (brita 4A), utilizar 10% do volume da camada 

em material reciclado, adicionado a mistura. 

Para os pavimentos novos os órgãos técnicos viários da Prefeitura Municipal de Curitiba, e de inúmeras outras 

cidades do Brasil, optaram pelo uso de pavimentos de concreto de cimento hidráulico para suas vias exclusivas 

de ônibus. Em função do baixo esforço necessário de manutenção e do preço do produto, devidamente 

amortizado ao longo de períodos longos, ser muito mais barato que os pavimentos asfálticos. 

A execução do pavimento seguirá, em sua maior parte, a Norma DNIT 049/2009-ES – Pavimento Rígido – 

Execução do Pavimento Rígido com equipamento de forma deslizante – Especificação de Serviço. 

2.3.2. DESAPROPRIAÇÕES 

A implantação de diretrizes para a Desapropriação das áreas necessárias para o “PROGRAMA DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA”, representam um avanço concernente a agilidade na compensação 

financeira às famílias, mitigando o impacto na vida de tais famílias. 

Alguns moradores serão mais impactados com o “PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE 

CURITIBA”, para muitos, a alteração do modo de vida das pessoas, principalmente quanto à tranquilidade de 

determinadas vias, a ruptura ou o rompimento de um vínculo social que existe com o bairro e a comunidade, 

esta sim, uma situação mais crítica e impossível de ser mitigada, podendo no máximo ser compensada, com a 

implantação de diretrizes de desapropriação de áreas, de modo a evitar que a população afetada sofra danos 

ainda maiores do que aqueles relacionados às transformações do seu modus vivendi. 

Assim, as diretrizes se justificam pela necessidade de se cumprir o escopo legal e o compromisso social, 

ressarcindo os danos causados aos moradores da área diretamente atingida pelo empreendimento. As 
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desapropriações “amigáveis” serão as ações prioritariamente desejáveis, tendo em vista que elas resultam de 

um acordo entre ambas as partes, de modo que o impacto torna-se pelo menos parcialmente minimizado. 

As desapropriações deverão obedecer estritamente à legislação competente, sendo que os custos derivados 

do processo estão detalhados e garantidos pela sua inclusão no orçamento da Programa, e as despesas com 

desapropriações estão incluídas na contrapartida mínima de US$ 26.700.000,00 previstos na negociação 

contratual e descritos no Plano Executivo Plurianual (PEP) e no Plano Operativo Anual (POA). Além da inclusão 

dos valores previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias anualmente ao longo da execução, através de dotação 

orçamentária específica para este fim. 

Na Amostra Representativa são previstas 27 desapropriações, sendo 24 parciais e 3 totais. 

Tabela 3 – DESAPROPRIAÇÕES PREVISTAS NA AMOSTRA 

DAS DESAPROPRIAÇÕES DA AMOSTRA 

Procedimento Componentes onde ocorre Legislação Específica 

Garantia de cumprimento de legislação 
específica sobre o tema 

- Terminais de integração 
- Melhoramentos de vias 
- Interseção em desnível 
 

- Constituição Federal – 1988 
- OP n.° 710 – BID 
- Lei Federal n.° 10.257/01 
- Decreto Lei n.° 3.365 de 1941 
- Lei 2.789/1956, altera a Lei 3.365 de 
1941 
- Lei 9.800/2000 – Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo 
- NBR 14.653 e suas partes 

Garantia aos proprietários do recebimento 
do valor de seu imóvel 

Garantia de publicidade quanto à área 
desapropriada e custos. 

2.3.3. TERMINAIS 

2.3.3.1. TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA 

 

Figura 13 - PROJETO TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA 

callto:26.700.000,00
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Atualmente o terminal Campina do Siqueira ocupa uma área de aproximadamente 10.977,00 m² e atende 

aproximadamente 49.000 passageiros por dia, distribuídos em 16 linhas, as quais algumas vezes, 

compartilham a mesma plataforma, por falta de espaço físico, dificultando a operação do terminal e 

contribuindo para a redução da velocidade operacional do sistema. 

A construção do terminal data de agosto de 1981, consequentemente a infraestrutura disponível está 

prejudicada pela ação do tempo, acarretando graves problemas de infiltração da cobertura, a qual é em domos 

de fibra de vidro, e desgastes nas pistas de rolamento, ocasionando necessidade de reparos frequentes, os 

quais interditam o terminal e atrapalham a operação causando atraso nas linhas e acumulo de passageiros 

nas plataformas. 

Para que este Terminal possa atender adequadamente aos usuários, e considerando a implantação dos 

projetos “Ligeirão Leste/Oeste” e “Ampliação da Capacidade da Linha Inter 2” há a necessidade de ampliação 

desse equipamento urbano. Na proposta de ampliação há a necessidade de criação de uma plataforma 

exclusiva para atender a Linha Ligeirão, além das adaptações necessárias para atender a Linha Inter 2. Porém, 

seu limite físico atual não permite tais modificações, sendo necessária para isto, uma proposta de reconstrução 

do espaço físico com ampliação da capacidade. 

O projeto em desenvolvimento visa à ampliação e requalificação total do Terminal Campina do Siqueira, no 

mesmo local onde está implantado atualmente, seguindo um “novo” partido arquitetônico. A área total após 

a ampliação, incluindo edificação e circulação, será de 14.121,62 m² e terá capacidade para receber 19 linhas 

simultaneamente. A proposta é adequar o novo terminal ao perfil do terreno, criando-se diferentes níveis, o 

térreo e o subsolo e um terceiro nível intermediário, tirando-se partido do desnível existente no terreno. Neste 

nível será implantada uma nova plataforma. Os diferentes níveis serão interligados por escada rolantes, 

escadas fixas e elevadores, facilitando a mobilidade aos usuários do transporte coletivo e oferecendo, maior 

segurança. 
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Figura 14 -  TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA - LOCALIZAÇÃO 

2.3.3.2. TERMINAL HAUER 

 

Figura 15 - TERMINAL HAUER 

Atualmente o Terminal Hauer ocupa uma área de aproximadamente 12.998,00m² e atende aproximadamente 

68.300 passageiros por dia, distribuídos em 19 linhas, as quais, muitas vezes, compartilham a mesma 

plataforma por falta de espaço físico, dificultando a operação do terminal e contribuindo para a redução da 

velocidade operacional do sistema. 
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A construção deste Terminal data de novembro de 1981, e da mesma maneira que o Terminal Campina do 

Siqueira apresenta problemas na infraestrutura disponível devido à ação do tempo. Os principais problemas 

são as goteiras e infiltrações na cobertura, devido a utilização de “domus em fibra de vidro” para a cobertura, 

como a maioria dos Terminais na cidade, e as pistas de rolamento em paralelepípedo, as quais, apresentam 

deformações de difícil manutenção e acessibilidade precária.  

A necessidade de frequentes manutenções, além do alto custo, gera transtornos à operação do Transporte 

Coletivo, aumentando a insatisfação dos usuários com Transporte Coletivo. Este Terminal faz parte do 

programa de Ampliação da Capacidade da Linha Inter II, e serve também ao Eixo de BRT Boqueirão que já está 

em operação. Para atender todas as demandas adequadamente necessita passar por uma total remodelação 

e ampliação. 

A proposta do Terminal Hauer consiste na ampliação da área construída utilizando-se um lote reservado para 

esse fim, de propriedade do município, onde atualmente é utilizado como Praça Pública. Parte desta área será 

utilizada para ampliação e o restante será revitalizada e continuará a proporcionar atividades de lazer à 

população. 

Após a ampliação, a área do total do Terminal, incluindo edificação e circulação, será de 15.843,19 m² e terá 

capacidade para a parada de 23 linhas simultaneamente. A proposta é adequar o novo terminal ao perfil do 

terreno, criando-se diferentes níveis, o térreo, o subsolo e um terceiro nível intermediário, tirando-se partido 

do desnível existente no terreno. Neste nível será implantada uma nova plataforma. Os diferentes níveis serão 

interligados por escada rolantes, escadas fixas e elevadores, facilitando mobilidade aos usuários do transporte 

coletivo e oferecendo a melhoria da acessibilidade. 

2.4. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

2.4.1. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EIXOS ESTRUTURAIS - BRT LESTE/OESTE E BRT NORTE/SUL 

As frentes de serviços foram divididas considerando a dinâmica de execução, interdição de estações e operação 

do sistema de transporte visando a sua não interrupção.  

Optou-se pela execução com desativação de estações intercaladas para não comprometimento da operação 

do transporte coletivo.  

Após a conclusão dos sub trechos em concreto serão construídos desvios para permitir o retorno dos ônibus a 

canaleta, minimizando o impacto da circulação dos mesmos nas vias locais.  

Com isso poderão ser liberados estes para a execução das Travessias elevadas e do recape do pavimento. Tais 

desvios serão construídos avaliando a dinâmica da obra e quando o pavimento permitir, porem tão logo quanto 

possível. Assim que o pavimento for liberado para o tráfego, os ônibus poderão voltar a circular pela canaleta 

independente da operação das estações tubo.  

As operações de desvio devem estar sinalizadas com placas, faixas, telas antes do início da circulação dos 

ônibus. A desativação das estações deve ser postergada até que não seja mais possível a continuidade da obra, 

reduzindo assim o transtorno aos usuários do transporte.  
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Ao longo do trecho dos desvios todas as ruas onde passarão o ônibus terão suas preferenciais invertidas para 

não comprometer a operação do transporte coletivo. 

Os projetos e programação dos desvios serão orientados pela SMDT, através da Superintendência de trânsito 

– SETRAN, quanto as datas e forma de execução. A circulação de moradores durante a execução da obra, para 

o acesso de veículos e moradores não haverá grandes transtornos, pois a maioria das vias marginais estará 

aberta para a circulação. 

Na execução de obras nos cruzamentos, deverão ser tomados cuidados para evitar transtornos à população, 

devendo-se programar os fechamentos de maneira alternada, visando minimizar inconvenientes de 

inacessibilidade. 

2.4.2. PLANOS DE DESVIO DAS OBRAS NO LOTE 01  

Todos os pontos de bloqueio, trecho em obras e desvios devem estar sinalizados. A sinalização será realizada 

pela empresa vencedora do processo licitatório (material e implantação), atendendo a legislação prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro (sinalização vertical e horizontal, material refletivo, gradis, barreiras não 

colapsíveis, equipamentos e dispositivos semafóricos para uso temporário, faixas, etc.).  

Nos trechos em obras devem ser garantidos os acessos aos moradores e comércio, assim como manter a 

acessibilidade e circulação de pedestres. Quando necessário ou solicitado, também devem ser sinalizados com 

placas indicativas os acessos aos comércios afetados com a obra.  

No caso de obstrução de guias de imóveis, a empreiteira tem que prever local ou alternativas para acessos de 

veículos com segurança, seja em convênios com estacionamento ou empréstimos de vagas / garagens.  

A seguir, seguem os planos de desvios para as principais ruas contempladas no projeto.  

Trecho: Rua Dep. Heitor Alencar Furtado  
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As obras nesta rua não interferem na via exclusiva do BRT Leste – Oeste, apenas na via lenta, a qual tem 

trânsito com características de via local. Caso ocorra bloqueio total, o desvio pode ser realizado facilmente 

pela rua paralela a esta (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza).  

 

Trecho: Ruas Gen. Mário Tourinho e Maj. Heitor Guimarães 

Essas ruas são vias de ligação entre os bairros da região, com fluxo veicular intenso e sentido único de 

circulação. Neste trecho, as obras devem ocorrer em meia pista, sem bloqueio total na via, face dificuldades 

operacionais para desvios em outras vias que mantenham o paralelismo no sistema viário.  

Deste modo, será permitido o bloqueio parcial da via para a execução das obras desde que sejam mantidas 02 

(duas) faixas livres de circulação, prevendo a sinalização de proibição temporária de estacionamento na via 

para aumento de capacidade na fluidez, face ganho no número de faixas de circulação e evitar manobras no 

local.  

Neste trecho, quando a obrar avançar sobre cruzamentos, alguns deverão garantir a transposição do fluxo 

viário sem ocorrer o bloqueio total na via transversal face a relevância no sistema viário, como as ruas Martim 

Afonso e Júlia da Costa.  

Figura 16 - PLANO DE DESVIO – LOTE 01 -TRECHO: RUA DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO  
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Figura 17 - PLANO DE DESVIO – LOTE 01 -TRECHO: RUAS GEN. MÁRIO TOURINHO E MAJ. HEITOR GUIMARÃES  

 

Trecho: Ruas Arthur Bernardes e Cel. Airton Plaisant 

Rua de ligação entre os bairros da região, com fluxo veicular intenso. A via possui divisor físico (canteiro 

central), com 02 faixas de circulação por sentido. Para o plano de ataque das obras, o desvio sentido sul (bairro 

Portão) será realizado pela Rua Cel. Airton Plaisant.  

No sentido oposto, o fluxo sentido norte (Parque Barigui) será mantido, circulando pela pista existente ou 

desviando pela pista no sentido oposto, conforme andamento das obras.  



 

68 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 18 – PLANO DE DESVIO – LOTE 01 – TRECHO: RUAS PRES. ARTHUR BERNARDES E CEL. AIRTON PLAISANT  

Como a Rua Cel. Airton Plaisant, em quase toda a sua extensão, também está contemplada no projeto do Inter 

2, o desvio da Arthur Bernardes por essa rua deve ocorrer após o término da obra naquela via ou a obra iniciar 

somente após a liberação do trânsito por ambas as pistas da Arthur Bernardes.  

Não será permitida a execução simultânea de obras nas ruas Arthur Bernardes e Cel. Airton Plaisant, pois isso 

inviabilizaria o desvio no sentido sul (bairro Portão).  

Para o desvio pela Rua Cel. Airton Plaisant, faz-se necessária à instalação de 03 novos semáforos com os 

cruzamentos: João Alencar Guimarães, Major França Gomes e Prof. Ulisses Vieira, além de alterar o sentido da 
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via para mão única em toda a extensão do desvio. Esses serão posteriormente mantidos por estarem 

contemplados no projeto do Inter 2. Assim, esses equipamentos podem ser os mesmos previstos no projeto.  

Neste trecho, quando a obra avançar sobre cruzamentos, alguns deverão garantir a transposição do fluxo 

viário face a relevância no sistema viário, sem a ocorrência de bloqueio total.  

Nestes casos, deverá ser garantida a travessia nos cruzamentos com as ruas Iguaçu / João Alencar Guimarães, 

Major França Gomes / Getúlio Vargas e Prof. Ulisses Vieira.  

Trecho: Ruas Professora Doracy Cesarino e Pres. Arthur Bernardes  

Neste trecho, a obra deve ocorrer primeiramente pela Rua Profa. Doracy Cesarino, a qual possui trânsito com 

fluxo local. A execução pode ser até com bloqueio total ao fluxo de passagem, garantindo apenas o acesso a 

moradores, e o desvio por ruas paralelas, como a própria Arthur Bernardes (que atualmente é mão dupla neste 

trecho).  

Após liberar o trânsito na Rua Profa. Doracy Cesarino iniciam-se as obras na Arthur Bernardes.  

Neste caso, o fluxo sentido norte (Parque Barigui) será desviado para a Rua Profa. Doracy Cesarino e as obras 

ocorrem em meia pista na Arthur Bernardes, com o fluxo de passagem apenas no sentido sul (bairro Portão), 

mantendo esses sentidos em definitivo nas vias com o término das obras.  

Figura 19 – PLANO DE DESVIO – LOTE 01 – TRECHO: RUAS PRES. ARTHUR BERNARDES E PROF. DORACY CESARINO  
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Neste trecho, quando a obrar avançar sobre cruzamentos, alguns deverão garantir a transposição do fluxo 

viário face a relevância no sistema viário, sem a ocorrência de bloqueio total. Nestes casos, deverá ser 

garantida a travessia nos cruzamentos com as ruas Francisco Klemtz, Francisco Frischmann (rápida Centro – 

Bairro) e Av. República. Argentina.  

Como rota alternativa no sentido sul para as obras na Av. Arthur Bernardes, os motoristas podem utilizar as 

ruas Cel. Airton Plaisant e Carlos Dietzsch, seguindo parte do desvio existente no trecho anterior da Av. Arthur 

Bernardes.  

 

Figura 20 – PLANO DE DESVIO – LOTE 01 – ROTA ALTERNATIVA SENTIDO SUL 

 

No decorrer das obras, sempre que conveniente, o detalhamento e o planejamento executivo dos planos de 

desvios e bloqueios serão definidos e atualizados com a Superintendência de Trânsito (SETRAN), Secretaria 

Municipal de Obras (SMOP), Urbanização de Curitiba (URBS), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC) e com a empresa responsável pela execução da obra. 

 

2.4.3 ESTRUTURAS DE APOIO A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

A implantação das obras requer do Município uma estrutura gerencial para garantir que as técnicas de gestão 

e controle ambiental sejam aplicadas de acordo com as normas técnicas e a legislação ambiental pertinente.   

Para tal a implementação do Programa de Gestão Ambiental Social (PGAS) é de suma importância, 

compreenderá a fase de planejamento e de implantação, cuja responsabilidade passará ao órgão operacional 

gestor do sistema, contemplando diversos subprogramas específicos. Abrangerá o controle das diversas 
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atividades que representam algum risco socioambiental, entre essas atividades incluem-se as rotinas de 

trabalho normatizadas, as quais se aplicam às empreiteiras responsáveis pelos trabalhos, tais como execução 

de cortes e aterros, controle e movimentação de terra, disciplinamento dos fluxos de água (superficiais e 

pluviais), execução de drenagens, ações de controle de erosão e execução de bota-foras, entre outras.  

Caberá à Municipalidade, licenciar as áreas aptas para canteiro de obras, para o recebimento de resíduos 

(destino final ou intermediário), jazidas, usinas de asfalto, e todas aquelas atividades passiveis de 

licenciamento ambiental. Tal licenciamento deverá ser motivado pelo interessado (proprietário da área ou 

locatório com anuência do proprietário). 

 

2.5. ARRANJO INSTITUCIONAL 

A estrutura funcional da Prefeitura Municipal de Curitiba e o Arranjo Institucional do PROGRAMA 

apresentam-se conforme organogramas a seguir:
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Figura 21 – ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
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Figura 22 – ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  
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2.5.1 MUTUÁRIO, GARANTIDOR E ORGANISMO EXECUTOR 

O mutuário e organismo executor do Programa será o Município de Curitiba, o qual executará o Programa por 

meio da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento – UTAG. A República Federativa do Brasil será o 

garantidor das obrigações financeiras derivadas do empréstimo a ser firmado entre o mutuário e o BID. 

 

2.5.2 GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A gestão do Programa é de responsabilidade da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento – UTAG, 

constituída por técnicos da Prefeitura Municipal de Curitiba e será o ente responsável pela coordenação e execução 

de todos os componentes do Programa e pela Administração Geral do Contrato. Envolverá, direta ou 

indiretamente, órgãos e Entidades da Prefeitura, além de um Órgão Estadual - Tribunal de Contas do Paraná, 

com o escopo de auditoria do Programa. Para a articulação institucional será criado o Conselho Deliberativo 

do Programa (CDP), formado por titulares das secretarias e entidades municipais, o qual será responsável por 

definir e autorizar o cronograma de licitação das obras e serviços constantes do Plano de Aquisições.  

Para as ações relacionadas com a comunicação social do Programa, a UTAG contará com o apoio da Secretaria 

Municipal de Comunicação Social que tem por missão levar a informação ao cidadão, de forma completa, 

transparente e democrática. Para análise e direcionamento quanto às questões legais a unidade contará com 

a atuação de um Procurador indicado e apoio da Procuradoria Geral do Município, órgão responsável por 

representar e defender judicial e extrajudicialmente, em qualquer foro ou jurisdição, bem como assessorar 

juridicamente o Município. 

Em complementação às equipes municipais a UTAG também será apoiada por empresas de consultoria que 

lhe darão suporte no apoio ao gerenciamento das ações do Programa, na supervisão das obras e na supervisão 

ambiental e social, com o objetivo de prestar apoio técnico-operacional e disponibilizar especialistas nos temas 

relacionados a cada um dos componentes.  

A Unidade de Gerenciamento – UTAG de forma matricial também ficara ligada ao Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano, que neste âmbito tem o papel de lhe prover os recursos administrativos e financeiros. 

A Secretaria Municipal de Obras Públicas será o órgão executor das obras e o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba- IPPUC- o executor dos projetos. 
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Figura 23 – ORGANOGRAMA – UTAG 

 

2.5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) é composta pelo Chefe do Poder Executivo, por Autarquias, 

Fundações, Empresas de Economia Mista e Secretarias Municipais.  

O executor do Programa será o Município de Curitiba através da Unidade Técnico-Administrativa de Gestão 

(UTAG) que exercerá a coordenação geral e execução do Programa. A UTAG receberá o apoio dos seguintes 

órgãos municipais diretamente envolvidos no Programa: o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC), a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF) e a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas (SMOP). As unidades de apoio serão uma Comissão Especial de Licitações (CEL), a 

Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Controladoria-Geral da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC). 

Tabela 4 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

 
IPPUC - Instituto de 

Pesquisa e 
Planejamento 

Urbano de Curitiba 

 
Planejamento 
urbano e do 

transporte público 

Planejamento urbano, elaboração de estudos e definição de 
conceitos arquitetônicos 

Elaboração de estudo preliminar, termos de referência para 
contratação dos projetos executivos e aprovação dos projetos 
geométricos, de paisagismo e de arquitetura relacionados ao 

transporte público e sistema viário 

Compatibilização dos estudos viários propostos com a 
legislação vigente 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

Aprovação dos projetos executivos junto aos órgãos de 
financiamento externos 

Disponibilização dos recursos físicos, financeiros e de pessoal 
para as atividades administrativas da UTAG. 

 

SMF - Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Gestão dos recursos 
financeiros 

Responsável pelo planejamento, viabilização e gestão dos 
recursos financeiros 

Cumprimento de eventuais compensações por impactos 
temporários sobre o comércio 

URBS Urbanização 
de Curitiba S.A. 

Gestão do 
Transporte Público e 

Equipamentos 
Urbanos 

Gerenciamento da operação do transporte público; 
manutenção de estações e terminais de integração 

SMDT - Secretaria 
Municipal de Defesa 

Social e Trânsito 

Planejamento de 
Operação e 

Fiscalização de 
Trânsito 

Aprovação e acompanhamento da implantação referente aos 
projetos de sinalização horizontal, vertical, semaforização e 

acessibilidade 

Intermediação dos possíveis conflitos gerados entre a execução 
das obras e as diferentes concessionárias de serviços da cidade 

por intermédio da GOC – Gerência de Obras de Curitiba. 

Projetos de operação de trânsito. Acompanhamento e 
fiscalização de desvios de tráfego para a implantação de obras. 

SMOP - Secretaria 
Municipal de Obras 

Públicas 

Execução e 
fiscalização de obras 

Aprovação dos projetos executivos de pavimentação, drenagem 
e iluminação pública Execução e acompanhamento, fiscalização 

e medição das obras  

Apoio ao cumprimento das políticas Ambientais e Sociais que se 
aplicam ao Programa durante a execução das obras 

SMAP - Secretaria 
Municipal de 

Administração e de 
Gestão de Pessoal 

Gestão do 
Patrimônio Público 

CAI – Comissão de Avaliação de Imóveis – realiza vistorias e 
avaliação dos imóveis a serem desapropriados 

Negociação e acompanhamento das desapropriações parciais 
ou totais de imóveis, em acordo com a legislação vigente, 

observando as políticas operacionais do ente financiador (OP-
710), a as informações contidas nos instrumentos de 

Reassentamento Involuntário do Programa (PRI e MRI) 

SMMA - Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente 

Licenciamento e 
Fiscalização 
Ambiental 

Responsável pelo licenciamento e fiscalização ambiental 

Aprovação de projetos de paisagismo. 

Fiscalização e monitoramento da aplicação dos instrumentos de 
gestão ambiental e social do Programa 

UTAG - Unidade 
Técnica 

Administrativa de 
Gerenciamento do 

Programa 

Unidade executora 
do Programa 

Desenvolvimento das tarefas de gerenciamento, supervisão, 
controle, acompanhamento e avaliação do Programa de acordo 

com as diretrizes do BID, incluindo as Políticas Ambientais e 
Sociais do Banco e a execução do contrato de empréstimo em 

conformidade com as cláusulas e demais condições contratuais. 
Licitação de Projetos Executivos, das Obras e Consultorias 

através da CEL - Comissão Especial de Licitação 

Coordenação de planos socioambientais, desapropriações e 
ressarcimentos por afetações temporárias nos negócios. 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA 

ENTIDADE ATRIBUIÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA 

PGM - Procuradoria 
Geral do Município 

Acompanhamento 
jurídico 

Acompanhamento jurídico para elaboração das licitações do 
Programa 

Cumprimento de eventuais ressarcimentos por impactos 
temporários sobre o comércio 

TCE - Tribunal de 
Contas do Estado 

Auditor do 
Programa 

Órgão fiscalizador da administração orçamentária e financeira 
do Estado do Paraná, responsável por acompanhar e auditar os 

recursos desembolsados e aplicados no Programa. 
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2.6. ORÇAMENTO 

O custo total do Programa foi estimado em US$ 197 milhões com o financiamento do Banco no valor de US$ 

106,7 milhões e recursos próprios de contrapartida aportados pelo município da ordem de US$ 26,7 milhões, 

além de US$ 63,6 milhões de contrapartida proveniente de outras fontes de financiamentos.  
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Tabela 5 – ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  
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2.7. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

Tabela 6 – CRONORAMA DE IMPLANTAÇ DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  
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2.8. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

2.8.1. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

O município tem efetuado cooperações técnicas com a finalidade de definir um novo modelo de gestão e 

contratação de serviços de mobilidade. O atual contrato de concessão da operação do transporte público 

vencerá em 2025, e está em discussão uma revisão geral na forma de operação do sistema de mobilidade. 

Será previsto, entre outras medidas, uma reestruturação na RIT, prevendo-se a integração intermodal e a 

substituição da frota a diesel por tecnologias de baixa emissão de carbono; um dos compromissos assumidos 

por Curitiba, integrante do grupo de cidades C40.  

Considerando a importância da Linha Inter 2, como promotora da integração entre os eixos de transporte e o 

investimento previsto na infraestrutura viária ao longo de seu itinerário, com foco no aumento da sua 

velocidade operacional e capacidade, esta será a primeira linha a operar com veículos elétricos, oferecendo 

assim suporte à reestruturação da RIT. 

Com a reconstrução de 13 estações da Linha, objetiva-se criar espaços mais confortáveis, seguros, 

climatizados, acessíveis, com autonomia energética e de fácil manutenção. Com isso pretende-se, oferecer 

maior conforto ao passageiro, melhorar a operação do sistema e reduzir os custos de manutenção do 

equipamento, tendo em vista a substituição da Estação Tubo, que apresenta elevados valores de manutenção 

considerados significativos para o cálculo das despesas de transporte público. Outro ganho será a cobrança da 

tarifa por bilhetagem eletrônica. 

2.8.2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

As alternativas estão definidas de maneira a estabelecer o aproveitamento mais racional possível da infra-

estrutura viária já instalada, evitando ao máximo as desapropriações e os transtornos que as modificações de 

trajeto e abertura de novos percursos acarretariam à população lindeira e aos usuários da linha de transporte 

coletivo.  

Neste sentido, as alternativas locacionais envolvem mecanismos de reestruturação do itinerário estabelecido. 

Com a implantação de vias em sentido único, haverá um ganho de 50% na capacidade viária. Nos trechos onde 

serão implantadas faixas exclusivas ou compartilhamento de canaletas exclusivas (aproximadamente 60% do 

itinerário), estes ganhos serão ainda mais expressivos.  

A reestruturação do sistema viário do Inter 2 irá viabilizar a revitalização das calçadas, a implantação de 

iluminação pública mais eficiente, acessibilidade e sinalização viária, melhorando a segurança para os 

pedestres e a população em geral.  

Com isso estima-se um aumento de 30% na velocidade operacional da Linha e a consequentemente redução 

de 30% nos tempos de deslocamento dos usuários. Da mesma forma, a requalificação do sistema viário trará 

maior capacidade de fluidez e segurança para o transporte individual.  

Uma segunda possibilidade relacionada as alternativas locacionais seria quanto a localização dos terminais de 

ônibus e estações. Novamente estas alternativas ficam atreladas ao aproveitamento do sistema viário 
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implantado, das linhas de transporte coletivo que interligarão ao sistema e das diretrizes do zoneamento do 

Uso do Solo do Município de Curitiba. 

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1. POLÍTICAS E SALVAGUARDAS 

3.1.1. DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA 

Curitiba é uma capital que se destaca no cenário brasileiro e mundial por seu planejamento urbano integrado 

e intersetorial. Historicamente, este processo remonta à década de 1940, com a elaboração do Plano Diretor 

de Urbanização de Curitiba, o Plano Agache. Esse plano caracterizava-se por um modelo de crescimento radial, 

no sentido centro-periferia e foi responsável pela estruturação de grandes avenidas, favorecendo a circulação 

urbana e a setorização da cidade de acordo com funções urbanas. 

A atual conformação da Cidade segue os parâmetros urbanísticos estabelecidos a partir do Plano Diretor de 

1966, por meio da Lei Municipal no 2.828. Entre vários objetivos, este Plano teve como principal premissa 

mudar a tipologia de crescimento da cidade, de radial, para um modelo linear de expansão urbana. 

 

 

Figura 24 - TIPOLOGIA DE CRESCIMENTO  

 

O Plano Diretor fundamentou o planejamento urbano da Cidade sobre o tripé “Transporte Coletivo - Sistema 

Viário - Uso do Solo”, buscando a integração das estruturas física e funcional, bem como integrando aspectos 

de desenvolvimento social, econômico, e a preservação ambiental. 
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Figura 25 - TRIPÉ DE PLANEJAMENTO  

O Plano promoveu o adensamento por meio da implantação de eixos de ocupação de uso misto, deu prioridade 

ao transporte coletivo e aos pedestres, buscou o descongestionamento da região central e a manutenção do 

crescimento da cidade dentro de seus limites físicos. 

 

 

Figura 26 - EIXOS DE OCUPAÇÃO DE USO MISTO 

Na sequência, a legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, que se constitui como um dos principais 

instrumentos do planejamento urbanístico municipal, fortaleceu e possibilitou a implantação do Plano Diretor.  

Soma-se ao Plano Diretor e à legislação urbanística, a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba (IPPUC), entidade instituída 1965 com o propósito planejar o desenvolvimento urbano da cidade, 

bem como coordenar e monitorar a execução do Plano Diretor, os quais conjuntamente propiciaram grandes 

transformações de ordem física, econômica e social que viriam a ocorrer na cidade nas décadas de 1970 e 

1980. 

Também neste período, que coincidiu com altos índices de crescimento populacional em Curitiba e Região 

Metropolitana, foram implantados os Eixos de Transporte Norte-Sul e Leste-Oeste e o Eixo Boqueirão. 

Assim, além do respeito às diretrizes do Plano Diretor, houve criatividade para adaptar os conceitos básicos à 

dinâmica da cidade e, acima de tudo, para encontrar soluções de baixo custo, apoiadas em tecnologia local e 

levando em consideração os aspectos sociais e culturais. 

Em 1975, a Lei Municipal no 5.234 consolidou a legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo em um 

único diploma, com o objetivo de ordenar o crescimento da cidade e proteger os interesses da coletividade. As 

áreas do município foram divididas em 06 (seis) categorias: Zona Central, Zonas Residenciais, Zonas Industriais, 
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Zonas de Serviços, Zona Agrícola e Setores Especiais. Os Setores Especiais foram estabelecidos conforme sua 

destinação. Entre eles destacam-se os Setores Especiais Estruturais, das Conectoras, das Vias Coletoras e de 

Ligações Prioritárias, como os setores ordenadores da mobilidade urbana na época. Os Eixos de Transporte 

Norte-Sul e Leste-Oeste foram classificados como Setores Especiais Estruturais, caracterizados como eixos de 

uso misto, possibilitando a ocupação com alta densidade populacional e implantação de transporte público. 

A Constituição Federal de 1988 alçou os municípios à condição de entes federativos, e consequentemente, a 

municipalização de serviços, reforçando assim a responsabilidade da esfera local na oferta de uma rede de 

serviços públicos, o que incentivou o início do processo de descentralização administrativa no âmbito 

municipal. Esse processo foi complementado na década de 1990 com a implantação das primeiras Ruas da 

Cidadania, que se constituem em equipamentos públicos, integrados a Terminais de Transporte Coletivo, e que 

prestam atendimento à população dos bairros por meio de serviços municipais, estaduais e federais, pontos 

de comércio, esporte, lazer e cultura. 

 
Figura 27 - RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO E TERMINAL DO CARMO 

 

Em 1997 deu-se início a uma ampla revisão da legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, processo 

findado com a sanção da Lei Municipal no 9.800 em 2000. Essa legislação mantém as características 

estabelecidas no Plano Diretor de 1966, mas ajustada e condizente com os novos desafios da cidade, 

apresentando como elementos norteadores: a integração metropolitana, a qualidade de vida, a geração de 

emprego e renda, a preservação ambiental, as inovações tecnológicas, e a otimização da infraestrutura 

existente. As adequações aprovadas na forma dessa legislação e suas leis complementares foram resultado de 

um trabalho conjunto entre técnicos da Prefeitura Municipal de Curitiba, Câmara de Vereadores de Curitiba e 

a comunidade em geral, representada por meio de inúmeras entidades de classe, e de diálogos abertos à 
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participação dos cidadãos. Por mais de dois anos o tema foi amplamente debatido, com sugestões colhidas e 

incorporadas na legislação. Com essa nova legislação ocorreu um detalhamento dos aspectos urbanísticos em 

relação à normativa anterior, sendo que as áreas do Município foram divididas em 10 (dez) categorias: Zona 

Central, Zonas Residenciais, Zonas de Serviços, Zonas de Transição, Zonas Industriais, Zonas de Uso Misto, 

Zonas Especiais, Zona de Contenção, Áreas de Proteção Ambiental e Setores Especiais. Essa categorização foi 

desdobrada em 44 (quarenta e quatro) zoneamentos no território municipal. 

Em complementação à estruturação da cidade, por meio de eixos de adensamento e de transporte, a Lei 

Municipal no 9.800/2000 avançou com a criação dos Setores Especiais dos Eixos de Adensamento, em número 

de 06 (seis) sendo eles os da: BR-116, Av. Marechal Floriano Peixoto, Av. Comendador Franco, Av. Pres. 

Wenceslau Braz, Av. Pres. Affonso Camargo e R. Engenheiro Costa Barros. Nessa legislação também foi criado 

o Setor Especial do Sistema Viário Básico, que aborda a classificação das vias públicas segundo uma hierarquia 

própria, constituindo o suporte físico da circulação urbana do território municipal, garantindo sua integração 

ao sistema de transporte coletivo e ao uso do solo. Além da hierarquização, as vias, de acordo com sua 

classificação, possuem parâmetros urbanísticos de zoneamento, uso e ocupação do solo. 

Juntamente com a legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, em 2000 foi sancionado um conjunto 

de leis complementares reeditando ou criando instrumentos para que o desenvolvimento de Curitiba pudesse 

acontecer de forma a considerar os desafios urbanos. Nesse sentido, destacam-se a Lei Municipal no 9.801 que 

“dispõe sobre os Instrumentos de Política Urbana no Município de Curitiba”, entre eles a concessão onerosa 

do direito de construir, a transferência do direito de construir, incentivo aos programas habitacionais de 

interesse social e incentivo à proteção e preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental. 

Já a Lei Municipal no 9.802/2000 institui incentivos para a implantação de Programas Habitacionais de 

Interesse Social, destinados às famílias de baixa renda, gerenciados pela Companhia de Habitação Popular de 

Curitiba (COHAB-CT). Os incentivos de que trata a lei são: a execução de loteamentos de interesse social pela 

COHAB-CT em parceria com a iniciativa privada com parcelamento dos imóveis em lotes menores que o 

previsto na Lei de Zoneamento, Uso e ocupação do Solo; a concessão de um aumento no potencial construtivo 

em zonas e setores da cidade, definidas na própria legislação. Sendo que para a obtenção do incentivo 

construtivo do aumento de potencial, os interessados devem doar lote urbano, ou transferir o valor 

proporcional ao acréscimo ao Fundo Municipal de Habitação, calculados com base nos critérios utilizados para 

a apuração do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI). Destaca-se ainda que, em Curitiba, 

a forma original de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) foi instituída pela Lei Municipal no 

7.420/1990. Esta criou incentivos construtivos para a implantação de Programas Habitacionais de Interesse 

Social, como forma alternativa à captação de recursos para o financiamento de habitação social, após a 

extinção do Banco Nacional de Habitação e consequente interrupção na obtenção de recursos federais para 

este fim. Essa primeira lei de 1990 foi substituída pela Lei Municipal no 7.841/1991 e posteriormente pela Lei 

Municipal no 9.802/2000. 

A Lei Municipal no 9.803/2000 trata especificamente da transferência de potencial construtivo para os imóveis 

impedidos de utilização plena do potencial definido na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, por 

limitações urbanísticas relativas à proteção e preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e 

Ambiental. 
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O conjunto de leis de 2000 contempla ainda as Leis Municipais nos 9.804, 9.805 e 9.806, todas de cunho 

ambiental, as quais respectivamente (i) cria o Sistema de Unidades de Conservação do Município, (ii) cria o 

Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental, e (iii) institui o Código Florestal do Município. Esse 

conjunto consolida as ações que já vinham sendo praticadas no Município e inova com relação à criação de 

novos instrumentos. 

Em 2001, com a edição do Estatuto da Cidade, denominação oficial da Lei Federal no 10.257, que regulamentou 

os Artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira, instituiu-se a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O 

Estatuto consolidou e criou instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, tendo como princípios básicos o 

planejamento participativo e a função social da cidade e da propriedade. Os avanços urbanísticos criados por 

Curitiba nas décadas anteriores foram contemplados por esse Estatuto, a exemplo da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir, da Transferência do Direito de Construir e até mesmo dos Consórcios Intermunicipais. 

Com o objetivo de adequar o Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade, ainda em 2001 iniciou-se a 

revisão do Plano Diretor de 1966, sendo, após amplos debates, promulgada em 2004 a Lei Municipal no 11.266, 

que “dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade - Lei Federal no 

10.257/2001, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do município”. Nesta adequação 

foram contempladas questões prioritárias como: o desenvolvimento sustentável; o reconhecimento da função 

social da cidade e da propriedade urbana; e a gestão democrática na administração da Cidade. 

Dentro do seu escopo, o Plano Diretor de 2004 também abarcou a integração das políticas setoriais com as 

questões de desenvolvimento urbano que estruturam as diversas áreas de atuação da gestão municipal como 

mobilidade e transporte, habitação, educação, saúde e desenvolvimento social, econômico e ambiental, 

denominados de Planos Setoriais, concluídos em 2008. 

Ainda, por meio do Plano Diretor de 2004 foi criado o Sexto Eixo de Desenvolvimento de Curitiba, o Eixo da 

Linha Verde, caracterizado como um eixo de adensamento e transporte e como eixo metropolitano. 

Em consonância com o determinado pelo Estatuto da Cidade, de que os Planos Diretores devem ser revistos, 

pelo menos, a cada 10 (dez) anos, em 2014 iniciou-se o processo de revisão do Plano Diretor de Curitiba que 

contou com uma metodologia de participação da comunidade alinhada aos debates técnicos, com as seguintes 

fases: preparação; capacitação e orientação; diagnósticos; prognósticos; sistematização das motivações 

subjacentes às propostas advindas da sociedade, do CONCITIBA, dos grupos técnicos e decisores da Prefeitura; 

e propostas que compuseram a minuta do anteprojeto de lei, totalizando 522 eventos, com destaque para as 

63 reuniões e oficinas do CONCITIBA, 19 audiências públicas e 22 oficinas comunitárias nas Regionais e com 

segmentos sociais. 
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A minuta do anteprojeto de lei, consolidada pela equipe técnica e jurídica do IPPUC foi submetida ao debate e 

votação democráticos na Plenária Expandida do CONCITIBA, constituída por representantes setoriais e 

territoriais da sociedade civil e Poder Público. A minuta final aprovada nesta Plenária Expandida, após entrega 

formal ao Prefeito Municipal, foi encaminhada em sua íntegra, à Câmara Municipal de Vereadores para 

apreciação do Poder Legislativo, sendo sancionada em 2015 na forma da Lei Municipal no 14.771. 

A revisão do Plano Diretor de 2015 ocorreu ampliando e reforçando a continuidade do processo de 

planejamento e apresentando os princípios, objetivos e diretrizes de desenvolvimento integrado, harmônico e 

sustentável de Curitiba com a Região Metropolitana. Alinhado aos compromissos internacionais, nacionais e 

estaduais que interagem com a Cidade. Assim, esse se constitui no instrumento básico, global e estratégico da 

política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes, públicos e privados para os próximos 

dez anos.  

Figura 28 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NA REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DE 2015 

Figura 29 - AMBIENTE DOS COMPROMISSOS QUE INTERAGEM COM O SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL  
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Com relação aos principais conceitos da Revisão do Plano Diretor de 2015 destacam-se: 

▪ Visão de Futuro: estruturação urbana orientada por estudos de ocupação, qualificação de áreas já 

ocupadas e redefinição de compartimentos urbanos, fundamentados nos conceitos de valorização do 

suporte natural como elemento estruturante da cidade e sua paisagem urbana, com a busca do 

equilíbrio entre o ambiente natural e o construído; integração entre o transporte coletivo, uso e 

ocupação do solo e sistema viário; aprimoramento do sistema integrado de transporte com a criação 

de eixos que, em conjunto com os existentes, propiciem novas conexões e alternativas de 

deslocamento, além de definir compartimentos urbanos; pluralidade de funções e atividades nos 

compartimentos urbanos; e integração metropolitana com a definição de eixos de transporte. 

▪ Organização do Espaço Urbano: orientada por meio do macrozoneamento, observado o adensamento 

populacional com vistas à qualificação urbana e ambiental utilizando-se de instrumentos como 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, o Plano de Desenvolvimento Regional, o 

Redesenvolvimento Urbano, e o Estudo de Impacto de Vizinhança. 

▪ Cidade Mais Compacta: estímulo a moradia mais próxima do trabalho, do comércio, dos serviços e do 

lazer, reduzindo deslocamentos indesejáveis, e propiciando o surgimento de novas centralidades. 

▪ Melhoria da Qualidade de Vida: propiciar uma cidade mais acessível do ponto de vista social, 

econômico e ambiental. 

▪ Preparação da Cidade para as Mudanças Climáticas: melhoria da drenagem do solo, atenuação dos 

problemas ocasionados por chuvas intensas, conforto ambiental e plano de mitigação e adaptação a 

mudanças do clima. 

▪ Preparação da Cidade para as Novas Tecnologias: sensoriamento eletrônico da cidade, carro 

autônomo, drones (VANTS), mobilidade por aplicativos e realidade aumentada, entre outros. 

▪ Desenvolvimento Econômico: estímulo à economia de baixo carbono, economia do conhecimento, 

economia criativa, economia verde e incentivo à geração de produtos e serviços de alto valor 

agregado. Promover o desenho da cidade de forma a favorecer o desenvolvimento econômico. 

▪ Cidade Mais Humana e Participativa: humanização; direito dos cidadãos à paisagem e a identidade da 

cidade; estímulo e favorecimento do conceito de vizinhança; gestão democrática, entre outros. 

▪ Multimodalidade: incentivo à multimodalidade do transporte, além de prever a implantação de cinco 

novos eixos de transporte coletivo no sentido Leste-Oeste, conformando uma malha e ampliando as 

conexões; a política de mobilidade urbana prevê a integração dos vários modais de transporte, o 

incentivo aos deslocamentos a pé, e à ciclomobilidade. 

▪ Segurança Cidadã: por meio de construção interinstitucional, governamental e social de uma cultura 

de prevenção à violência como pressuposto para a segurança pública em âmbito municipal, bem como 

integração com organismos estaduais e federais para o enfrentamento da criminalidade. 

▪ Metropolização: articulação de estratégias de desenvolvimento da cidade no contexto regional, 

promovendo, no âmbito da competência municipal, a governança interfederativa entre os Municípios 

da Região Metropolitana de Curitiba e autorizando operações urbanas consorciadas.  
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Figura 30 - ESTRUTURAÇÃO URBANA – VISÃO FUTURA DO PLANO DIRETOR DE 2015 

A revisão do Plano Diretor de 2015 consolida também o Sistema de Planejamento Municipal, como um 

processo dinâmico, integrado e contínuo, que articula as políticas públicas com os diversos interesses da 

sociedade e promove instrumentos para a gestão e o monitoramento do desenvolvimento urbano, de forma a 

promover a revisão e adequação do Plano Diretor e da legislação urbanística; a atualização das informações 

de interesse do Município; a articulação entre os sistemas de informação necessários à gestão territorial; a 

publicização das informações geradas pelo município; a coordenação do planejamento urbano; o ordenamento 

das funções sociais da propriedade, e a gestão democrática da cidade. 

 

 
Figura 31 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL  
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O Sistema de Planejamento Municipal se efetiva por meio dos instrumentos previstos no Plano Diretor que 

podem ser ordenados segundo três categorias distintas: instrumentos de políticas públicas setoriais, 

instrumentos de aplicação territorial, e os instrumentos urbanísticos. Entre os primeiros, destacam-se os Planos 

Setoriais, de implementação obrigatória, e os Planos Estratégicos. Entre os instrumentos de aplicação 

territorial, de orientação ao ordenamento urbano, têm-se os Planos das Administrações Regionais, os Planos 

de Desenvolvimento de Bairros e os Planos de Vizinhança. Já entre os instrumentos urbanísticos têm-se a 

legislação de Zoneamento, Uso e ocupação do Solo e demais instrumentos como a Outorga do Direito de 

Construir, a Transferência do Direito de Construir, a Operação Urbana Consorciada (OUC), o Parcelamento, 

Edificação e Utilização Compulsório (PEUC) e o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo, e 

um novo instrumento, denominado de Redesenvolvimento Urbano, derivado do land reajustment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Planos Setoriais de Políticas Públicas Municipais, previstos no Plano Diretor são entendidos como atos 

administrativos que trazem os projetos e ações a serem implementados pelo Município. São Planos Setoriais: 

o Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado; o Plano Setorial de Habitação e Regularização 

Fundiária; o Plano Setorial de Desenvolvimento Econômico; o Plano Setorial de Desenvolvimento Social; o Plano 

Setorial de Defesa Social e de Defesa Civil; o Plano Setorial de Desenvolvimento Ambiental e de Conservação 

da Biodiversidade; e o Plano Setorial de Saneamento Básico. 

Atualmente os Planos Setoriais se encontram em processo de revisão, segundo metodologia debatida e 

aprovada no CONCITIBA, contemplando as seguintes fases:  

 

Figura 32 - ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL  



  

94 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 33 - FASES DO PROCESSO DE REVISÃO DOS PLANOS SETORIAIS 

Os Planos Estratégicos contemplam ações e projetos específicos, com 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. São Planos Estratégicos: o Plano Cicloviário; o Plano de 

Mitigação e Adaptação as Mudanças do Clima; o Plano de Paisagem Urbana; o Plano de Zoneamento 

Subterrâneo; o Plano de Pedestrianização e Calçadas; o Plano Estratégico de Arborização Urbana; o Plano de 

Cultura; o Plano de Turismo; o Plano de Esporte e Lazer; o Plano de Gestão Integrada e Recuperação de 

Recursos Hídricos, entre outros. Vários desses Planos estão sendo elaborados pelo IPPUC e demais Secretarias 

municipais, e outros em processo de revisão. 

Os Planos das Administrações Regionais são planos de ação desenvolvidos para cada uma das Administrações 

Regionais da cidade. As premissas para sua elaboração levam em consideração suas necessidades e 

peculiaridades, considerando os princípios e diretrizes previstos no Plano Diretor, nos Planos Setoriais e demais 

planos, estes Planos, assim como os Setoriais, estão em processo de revisão. 

A revisão do Plano Diretor de 2015 previu também a elaboração de Planos de Desenvolvimento de Bairros, 

Planos de Vizinhança e os Planos de Desenvolvimento Regional, os quais deverão elaborados conforme a 

discricionariedade do Poder Público Municipal e o interesse da população envolvida, e se constituem em 

processos participativos e locais de priorização de ações físico territoriais e socioeconômicas orientados pelos 

princípios, objetivos e diretrizes previstos neste Plano Diretor e em demais Planos, Programas e Projetos. 

O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, instrumentos que norteiam a 

programação de gastos municipal, deverão necessariamente observar o processo de planejamento urbano 

municipal para consolidar os princípios, objetivos, diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor e nos 

demais Planos integrantes do Sistema de Planejamento do Município. 

Da mesma forma, a legislação urbanística, a começar pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, bem 

como a legislação referente aos instrumentos de política urbana de outorga onerosa e transferência do direito 

de construir, passaram por processos de revisão entre 2016 e 2018, tendo sido encaminhados seus Projetos de 

Lei à Câmara Municipal de Curitiba, no segundo semestre de 2018. 
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3.1.1.1. MOBILIDADE URBANA 

A preocupação com a mobilidade em Curitiba sempre esteve presente em sua experiência de mais de 70 anos 

de constante processo de planejamento. 

Em 1943, o Plano das Avenidas, como ficou conhecido o Plano Agache, objetivando descongestionar o centro, 

organizou a malha urbana e introduziu novos padrões viários, dividindo a cidade em quatro avenidas 

perimetrais, quatro radiais principais e dez radiais secundárias. Essa infraestrutura viária não foi totalmente 

implantada, todavia como exemplo desse período temos avenidas importantes como a Nossa Senhora da Luz, 

Presidente Arthur Bernardes e o eixo monumental da Avenida Cândido de Abreu.  

O Plano Diretor de 1966 mudou a conformação da cidade do modelo radial para um modelo linear, 

tangenciando a área central e tendo, como indutor de crescimento, o sistema de transporte coletivo operando 

em canaletas exclusivas. O Plano fundamentou o planejamento urbano sobre o tripé Transporte 

Coletivo/Sistema Viário/Uso do Solo. Mesmo com todas as transformações verificadas na cidade entre a 

década de 1960 e o início do século 21, o processo contínuo de implantação do Plano Diretor de 66 garantiu o 

crescimento da cidade de acordo com as diretrizes nele previstas. 

A partir de 2001, com a aprovação da Lei Federal no 10.257, que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, a 

mobilidade urbana passou a ser um atributo das cidades.  Em seu artigo 41 o Estatuto definiu que todas as 

cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes devem elaborar um plano de transporte urbano integrado, 

compatível com o plano diretor ou nele inserido. A exigência também envolve cidades integrantes de regiões 

metropolitanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico e inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

A adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade, efetivada através da Lei Municipal no 11.266 

de 2004, determinou a elaboração de seis Planos Setoriais para Políticas Públicas locais, nas áreas do 

desenvolvimento social, do transporte e mobilidade, da habitação de interesse social, da segurança e defesa 

social, do desenvolvimento econômico e do meio ambiente.  

Com relação à mobilidade urbana e transporte de passageiros na cidade de Curitiba, também foram 

estabelecidas diretrizes pelo Plano de 2004 em seu Capítulo II, artigos 15 e 16, dentre as quais se destacam: 

▪ A ordenação do sistema viário, priorizando a circulação do transporte coletivo sobre o transporte 

individual; 

▪ A promoção da atratividade do uso do transporte coletivo por intermédio de deslocamentos rápidos, 

seguros, confortáveis e custos compatíveis; 

▪ A melhoria e ampliação da integração do transporte público coletivo em Curitiba buscando a 

consolidação da integração metropolitana; 

▪ O estimulo a adoção de novas tecnologias que visem a redução de poluentes, resíduos ou suspensão e 

de poluição sonora, priorizando a adoção de combustíveis renováveis; 

▪ A busca da excelência nos padrões de qualidade que proporcionem aos usuários do transporte coletivo 

crescente grau de satisfação do serviço; 

▪ Adotar tecnologias apropriadas de baixa, média e alta capacidade, de acordo com as necessidades de 

cada demanda. 
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Em 2008, a Prefeitura de Curitiba finalizou a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e 

Transporte Integrado - PlanMob Curitiba, em adequação ao Plano Diretor de 2004 e ao Estatuto das Cidades. 

Aprovado pelo Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, em reunião realizada em 04 de dezembro de 2008, 

o PlanMob, tem como objetivo de estabelecer políticas e diretrizes relativas à mobilidade urbana, buscando a 

promoção da cidadania e inclusão social e o aperfeiçoamento institucional, regulatório e de gestão, através de 

ações integradas de desenvolvimento urbano, de mobilidade e de proteção ao meio ambiente.  

As diretrizes gerais estabelecidas no PlanMob consideraram o horizonte de 2020 para os temas de 

Acessibilidade, Sistemas Viário, de Circulação e de Trânsito, Transporte Coletivo e Comercial de Passageiros, e 

Transporte de Cargas. Abaixo destacamos algumas dessas diretrizes: 

▪ Aumentar a capacidade das interseções complexas e saturadas do Sistema Viário Básico, através da 

viabilização de construção de obras de arte - trincheiras e viadutos.   

▪ Promover melhores condições de circulação nas vias, com ênfase para os horários de pico, aumentando 

a capacidade do sistema viário, facilitando os deslocamentos do transporte coletivo e reduzindo a 

emissão de poluentes. 

▪ Adequar a infraestrutura à função que a via exerce no contexto do Sistema Viário Básico, assegurar 

sua trafegabilidade, e melhorar as condições das referidas vias. Melhorar a infraestrutura das vias 

públicas, através da pavimentação definitiva ou provisória (anti-pó), dando prioridade para aquelas 

que são itinerários do transporte coletivo, e manter a pavimentação existente em boas condições de 

conservação. 

▪ Estruturar o Sistema Viário Básico para proporcionar melhores condições de deslocamento de 

pedestres, ciclistas e do transporte coletivo. 

▪ Promover a atratividade para o uso do transporte coletivo, estimulando a redução do uso do 

transporte individual. 

▪ Fomentar a captação de recursos financeiros e linhas de financiamento em fontes nacionais e 

internacionais para de obras de infraestrutura viária. 

▪ Promover a recuperação da prioridade e da atratividade do transporte coletivo sobre o individual 

através da adoção de políticas públicas, caracterizadas por programas e projetos visando à otimização 

da RIT, como a implantação de pistas e faixas exclusivas, o aperfeiçoamento dos eixos de transporte 

coletivo. 

▪ Melhorar e ampliar a infraestrutura de canaletas, corredores e vias, terminais de integração e os 

pontos de parada. 

▪ Melhorar a acessibilidade em terminais de integração, estações tubo, pontos de parada e ônibus. 

Com a aprovação da Lei Federal no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, ficou estabelecido em seu artigo que o Plano de Mobilidade é o instrumento 

de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Foi definido na lei que a sistemática de avaliação, 

revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana deve acontecer em prazo não superior a 10 

(dez) anos.  

Em decorrência do item 6.4 do Plano de Mobilidade, relativo ao Transporte de Cargas, e a necessidade de 

aprofundamento no assunto, em 2012 foi firmado o contrato INE/TSP-BR-T1165-SN2, entre o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Logit Engenharia Consultiva, com apoio do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e Agência Curitiba. O referido contrato tinha como objetivo a 
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melhoria do sistema logístico para transporte de cargas na cidade de Curitiba, nas múltiplas escalas da 

importância territorial desempenhada pela Capital do Paraná. O objeto desse contrato era o projeto “Apoio à 

Melhoria da Logística Urbana de Curitiba”. Foram propostas, no relatório entregue em 2014, as medidas 

necessárias no contexto da promoção e gestão do sistema logístico, garantindo dessa forma êxito na 

implantação das alternativas propostas. 

Em 2015, o Plano Diretor de Curitiba passou por nova revisão, conforme previsto no artigo 40 do Estatuto da 

Cidade, passando a vigorar sob a luz da Lei Municipal no 14.771 de 2015. Nessa ocasião foram revistas as 

diretrizes constantes do plano de mobilidade do ano de 2008, as quais se integram e são compatíveis com o 

atual Plano Diretor. 

Em seu Capítulo II – Da Mobilidade Urbana, art. 39, a Lei Municipal no 14.771/2015 estabelece que a política 

municipal de mobilidade urbana tem o compromisso de facilitar os deslocamentos e a circulação de pessoas e 

bens na cidade. Conforme os artigos 41 e 44 que tratam das diretrizes específicas da política municipal de 

transporte público coletivo de passageiros e da política municipal dos sistemas viário, de circulação e trânsito, 

e dos artigos 46 e 48 que tratam da circulação não motorizada e da circulação de pedestres, destacam-se as 

seguintes diretrizes: 

▪ A promoção da continuidade da organização dos modos de transporte público coletivo que operam no 

Município em uma rede única, integrada física e operacionalmente, buscando o fortalecimento da RIT 

- Rede Integrada de Transporte; 

▪ A ordenação do sistema viário, através de mecanismos de engenharia, legislação e capacitação da 

malha viária, priorizando a circulação do transporte público coletivo sobre o transporte individual; 

▪ A busca da universalização do sistema de transporte público coletivo visando a integração física, 

operacional, tarifária e intermodal; 

▪ A promoção da atratividade do uso do transporte coletivo por intermédio de deslocamentos rápidos, 

seguros, confortáveis e custos compatíveis; 

▪ A promoção da regularidade, confiabilidade e a redução do tempo de viagem do transporte público 

coletivo por meio da adoção de instrumentos tecnológicos, como monitoramento do trânsito e do 

transporte, controle semafórico e definição de pistas ou faixas exclusivas; 

▪ A promoção da melhoria dos terminais, estações e pontos de parada, de forma a propiciar o melhor 

conforto e segurança aos trabalhadores que desenvolvem suas atividades junto a esses equipamentos 

públicos; 

▪ A facilitação do deslocamento no município através de uma rede integrada de vias, de estrutura 

cicloviária e ruas preferenciais ou exclusivas de pedestres, com segurança, autonomia e conforto; 

▪ A promoção de maior integração do sistema viário das regiões separadas pelas barreiras urbanísticas 

construídas, priorizando o transporte público coletivo e a acessibilidade; 

▪ O planejamento, a execução e a manutenção do sistema viário segundo critérios de segurança e 

conforto da população, respeitando o meio ambiente, obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do 

solo e do transporte de passageiros. 

▪ O compromisso de promover a melhoria das condições de deslocamento de pedestres e ciclistas, 

permitindo a utilização das vias e espaços públicos com autonomia e segurança. 

▪ O atendimento a necessidade de circulação de todos os pedestres, independentemente de suas 

condições de mobilidade, conforme legislação sobre acessibilidade. 
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▪ A ampliação da rede de calçadas e de espaços públicos de circulação de pedestres para atendimento 

das condições estabelecidas na legislação sobre acessibilidade. 

Em 24 de setembro de 2017, o Plano de Mobilidade elaborado em 2008 foi ratificado pelo Decreto Municipal 

no 2.078/2017 como instrumento apto a efetivar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma vez que 

atende seus princípios e diretrizes assim como os do Plano Diretor recém-revisado. O mesmo encontra-se 

vigente até que sejam concluídos os trabalhos relativos à sua atualização. 

A revisão do Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado, ora em elaboração, aborda os aspectos do 

transporte público coletivo de passageiros, do sistema viário, circulação e trânsito, da circulação não 

motorizada, do transporte comercial e de cargas e, de forma ampla, tem como desafios: 

▪ Continuar o aperfeiçoamento da Rede Integrada de Transporte – RIT: integração das 75 linhas 

convencionais à RIT, aumento da capacidade de linhas através das linhas rápidas (Ligeirão), faixas 

exclusivas, melhorias em terminais, entre outros; 

▪ Conceber e amadurecer um novo modelo multimodal de mobilidade levando em conta a visão de 

futuro do Plano Diretor como oportunidade de melhorias operacionais, o compromisso de 

neutralização dos gases do efeito estufa até 2050 (71% decorrentes dos veículos particulares e 4% do 

transporte público coletivo), e as possibilidades de articulação ou integração entre a RIT e as novas 

ofertas de mobilidade decorrentes dos aplicativos administradores de tecnologias de transporte 

compartilhado (ATTC); 

▪ Preparar a Cidade para a nova licitação do transporte público coletivo de 2024/5, levando em conta o 

novo modelo multimodal supramencionado. 

3.1.1.2. PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Os procedimentos de Licenciamento Ambiental em Curitiba são conduzidos pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SMMA, por força de convênio de delegação de competência firmado entre o Município e a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com a interveniência do Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP. Importante frisar também que já há muitos anos o Município possui também convênio, que neste 

momento encontra-se em processo de renovação, com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. 

A definição do tipo de licenciamento para o escopo da obra proposta tem enquadramento legal amparado pela 

Lei Municipal 7833/1997 e pelo Decreto Municipal 838/1997 em consonância com o artigo 2º, parágrafo IV 

em razão do porte, da natureza, localização e pelas alterações significativas sobre o meio ambiente que esta 

proposta pode representar.   

Todas as obras e intervenções deste Programa serão objeto de Licenciamento Ambiental específico, seguindo 

os seguintes princípios: 

O licenciamento ambiental será emitido pela SMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e deverá ser 

precedido de Relatório Ambiental Prévio – RAP,  documento necessário para a análise de viabilidade ambiental 

do objeto proposto, cujas características de projeto permitem considerar preliminarmente com potencial ou 

efetivamente passível de impactos significativos no meio ambiente, no sistema viário e na qualidade de vida 
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da comunidade lindeira, possibilitando a identificação de informações e condições mais relevantes para a 

tomada de decisão e para concessão da viabilidade ambiental. 

O conteúdo do RAP deve abordar minimamente a caracterização do empreendimento, avaliar alternativas 

construtivas e tecnológicas em função das características do ambiente, diagnostico ambiental multidisciplinar 

sobre os meios físico, biótico e antrópico,  identificando as condições ambientais existentes dentro das áreas 

influência direta e indireta, que proporcionem a correta identificação dos impactos a serem causados nas fases 

de planejamento, implantação, operação e desativação, bem como propor medidas de controle ambiental 

e/ou medidas compensatórias nas diferentes fases da proposta, capazes de prevenir e minimizar as 

consequências negativas das obras, potencializar os aspectos positivos. 

Compõe a abordagem na análise dos impactos ambientais mais significativos de cada obra, apoiada nas ações 

geradoras do impacto (causas), apresentados em forma de matriz para as diferentes fases, sobre os meios 

físico, biológico e antrópico, destacando-se os impactos não mitigáveis. 

A viabilidade ambiental atestada após a análise do RAP culminará na concessão da Licença Ambiental Prévia 

global do Programa. No prosseguimento dos procedimentos de licenciamentos ambientais, as licenças de 

instalação e de operação poderão ser obtidas de acordo com a implantação das obras, por lotes ou fases, pois 

não implicam em alteração do escopo do projeto original.  Sendo que a Licença Ambiental de Instalação deverá 

ser obtida antes do início de quaisquer obras ou atividades relativas à implantação do empreendimento e a 

Licença Ambiental de Operação deverá ser solicitada após a finalização das obras e conclusão das 

condicionantes da Licença de Instalação. 

3.1.2. POLÍTICAS OPERACIONAIS E SALVAGUARDAS DO BID 

As Políticas Operacionais e de Salvaguardas do BID associadas ao Programa seguem abaixo descritas em 

função das respectivas diretrizes e dos mecanismos de atendimento que estão sendo viabilizados pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. 

Tabela 7 – ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS OPERACIONAIS E SALVAGUARDAS DO BID  

OP-703 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Instrumentos legais e 
normativos da Política Nacional 
de Meio Ambiente 

Aplicável 
Obtenção do licenciamento ambiental para as diversas etapas 
de viabilização das obras do Programa 

Avaliação Prévia e Classificação Aplicável 
Elaboração dos instrumentos de avaliação ambiental 
solicitados na fase de preparação do Programa 

Fatores de risco Aplicável 
Comprovação da capacidade institucional para a gestão 
ambiental e social do Programa 

Requisitos de avaliação e 
planejamento ambiental 

Aplicável 

Apresentação: 
Estudos e Avaliação Ambiental 
Plano de Gestão Ambiental 
Marco de Gestão Ambiental 

Requisitos de avaliação e 
planejamento socioeconômico 

Aplicável 
Apresentação: 
Plano de Reassentamento Involuntário 
Marco de Reassentamento Involuntário 
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OP-703 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Consultas Públicas Aplicável 
Realização das Consultas Públicas com as partes afetadas pelo 
Programa. 

Supervisão e cumprimento Aplicável 
Inclusão dos Programas de Supervisão e Monitoramento 
Ambiental no PGAS 

Impactos transfronteiriços Não Aplicável  

Ecossistemas Naturais Não Aplicável  

Espécies invasoras Não Aplicável  

Sítios culturais Não Aplicável  

Materiais perigosos Aplicável 
Inclusão de planos e programas de gestão de materiais 
perigosos 

Prevenção e redução da 
contaminação 

Aplicável 
Inclusão de planos específicos para gestão adequada de 
contaminantes 

Projetos em construção Não Aplicável  

Políticas e instrumentos flexíveis 
de empréstimo 

Não Aplicável  

Empréstimo de múltiplas obras Não Aplicável  

Operações de cofinanciamento Não Aplicável  

Sistemas nacionais Não Aplicável  

Aquisições Aplicável 
Implementação de medidas para garantir o cumprimento das 
salvaguardas ambientais e sociais durante a execução das 
obras do Programa 

   

OP-704 POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES NATURAIS 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Análise e gestão de cenários de 
riscos de desastres 

Aplicável 

Não se identificou potencial de risco de desastres para a 
população, meio ambiente ou até mesmo para o Programa. 
Entretanto, os estudos incluem levantamentos e avaliações de 
fatores de vulnerabilidade socioambiental. Incluir informações 
nos estudos correspondentes. 
 

Gestão de contingências Não aplicável 
Estabelecimentos de ações de contingência nos programas de 
gestão 

   

OP-710 POLÍTICA OPERATIVA SOBRE REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Minimização de 
reassentamentos involuntários 

Aplicável 
Análise das intervenções e proposição de alternativas 
geométricas de traçado para evitar o problema 

Consultas do plano de 
reassentamento 

Aplicável 
Consultas públicas ao longo das etapas de preparação do 
Programa 

Análise de risco de 
empobrecimento 

A ser 
determinado 
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OP-710 POLÍTICA OPERATIVA SOBRE REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Solicitação do Plano de 
Reassentamento e do Marco de 
Reassentamento 

Aplicável Em elaboração 

Requerimento de programa de 
restauração do modo de vida 

A ser 
determinado 

 

Consentimento (povos 
indígenas e outras minorias 
étnicas rurais) 

Não Aplicável  

 

OP-761 POLÍTICA OPERATIVA SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Consulta e participação efetiva 
de mulheres e homens 

Aplicável 
Proposição de atividades para participação ativa da população 
nos diferentes processos de consultas e informação durante as 
fases de viabilização do Programa 

Análise de risco e atendimento 
às salvaguardas 

Aplicável 
Estabelecimento de ações orientadas à mitigação dos impactos 
no PGAS 

   

OP-102 POLÍTICA DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

DIRETRIZ DA POLÍTICA 
OPERACIONAL 

APLICABILIDADE 
DA DIRETRIZ 

MEIOS DE ATENDIMENTO 

Divulgação de avaliações 
socioambientais prévias às 
missões de análise, QRR, OPC e 
envio dos documentos ao 
Diretório 

Aplicável Em preparação 

Disposições para a divulgação 
de documentos socioambientais 
durante a implementação do 
Programa 

Aplicável Em preparação 

 

3.2. CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

3.2.1. CAPACIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

A Prefeitura de Curitiba, neste momento está contratando o quarto programa de financiamento internacional 

com o BID, tendo desenvolvido competências de gestão para executar programas sob um funcionamento a 

partir da Unidade de Gerenciamento de Programas (UGP) atrelada ao nível Estratégico da Prefeitura, com 

subordinação direta ao Executivo Municipal por intermédio de um Conselho Deliberativo de Secretários 

Municipais que lhe garante nível de priorização necessária para atingir os objetivos dos programas e 

possibilitar a articulação interinstitucional com os envolvidos. 

O modelo de gestão evoluiu ao longo destes vinte anos de implementações com o BID de um modelo 

terceirizado para um modelo com moldes de um escritório de projetos, formado por funcionários de carreira 
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do município, responsáveis pelo gerenciamento, possibilitando ao Município a propriedade intelectual e 

desenvolvimento institucional. As eventuais deficiências de recursos humanos, profissionais especialistas e de 

inovação foram solucionadas com a contratação de empresas consultoras que prestam serviço diretamente no 

apoio ao gerenciamento. 

Para fazer frente às necessidades de provisão administrativas como locação, material de escritório, salários e 

sistema informatizado, equipamentos e funcionários, fez o nível estratégico da PMC decidir-se pela ligação 

matricial da UTAG1 à estrutura do IPPUC, diretamente ao gabinete da presidência. Assim consegue-se de 

maneira ágil o provisionamento de recursos necessários às execuções e acompanhamentos dos programas. A 

atual estruturação tem atendido às necessidades e possibilitou a execução de mais de um Programa de 

Financiamento ao mesmo tempo (BID-AFD-PAC).  

O modelo de Curitiba tem possibilitado dar respostas às novas demandas, por exemplo, tornado uma via de 

mão dupla o enfrentamento as exigências dos financiadores, como no caso das Políticas ou das Salvaguardas 

Ambientais e Sociais; no atendimento das questões propostas pelas auditorias externas e pelos especialistas 

dos Bancos; tanto na formatação de políticas internalizadas na PMC quanto no acompanhamento de seus 

requisitos no âmbito das obras. Também por meio da contratação de consultores ou profissionais especialistas 

no mercado, ou ainda por meio de estudos, pareceres e projetos complementares. 

Notadamente a relação com os financiadores modificou, ao longo do tempo, os processos internos 

possibilitando a discussão e o aproveitamento das novas técnicas, consequentemente a especialização da mão 

de obra envolvida. Também o aproveitamento das lições aprendidas e a participação da equipe técnica dos 

programas anteriores nas etapas de desenho dos novos programas faz partes dos ganhos adquiridos nos 

processos anteriores. 

Tendo em escopo as especificações atuais, em especial atender as Salvaguardas Ambientais e Sociais e os 

Programas previstos para lhes dar resposta neste Programa pretende-se, após estabelecer por meio de decreto 

a Unidade de Gerenciamento e seus apoios, que se dará por aproveitamento dos funcionários já 

disponibilizados (6), fazer o redimensionamento das necessidades para a contratação de três empresas de 

apoio - O Apoio ao Gerenciamento Técnico da UTAG com especialistas (8) nas áreas administrativas, de 

engenharia e finanças – O Apoio ao Gerenciamento e Supervisão Ambiental e Social das Obras do Programa 

da UTAG (8) – e Empresa para a Supervisão de Obras prestando serviço nas obras sob orientação da SMOP. 

Será necessária a constituição de Comissão Especial de Licitação (CEL), por decreto, que irá responsabilizar-se 

pelos editais e licitações das aquisições do Programa. A contratação se dará pelas Secretarias responsáveis, a 

SMOP para as obras e o IPPUC para os projetos, estudos e empresas consultoras. 

Tendo capacitado nas regras do Programa toda equipe envolvida e o processo licitatório desencadeado, a 

UTAG providencia as reuniões públicas dos atingidos, uma geral para os cidadãos e tantas quanto forem 

necessárias com os segmentos comerciais, nestas apresenta-se o Programa, seus projetos, cronogramas, 

                                                             
1 No âmbito dos Programas do BID, no município de Curitiba, as Unidades de Gerenciamento de Programa foram nominadas 

Unidades Técnico Administrativa de Gerenciamento – UTAG. 
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planos de ataque às obras. A Equipe responsável e os técnicos que vão atuar em campo, bem como os fluxos 

de comunicação com os responsáveis. 

Na fase de implantação com técnicos disponibilizados diariamente nas obras, além da supervisão do 

desempenho das empreiteiras nos quesitos ambientais, de atingimento, de segurança e sinalização a equipe 

da UTAG, fica responsável por verificar o treinamento dos trabalhadores nos requisitos e evidências de 

aplicação das normas regulamentadoras. A verificação de atendimento das Salvaguardas faz parte da 

preocupação da equipe de campo da UTAG, bem como dos canais de comunicação a serem disponibilizados, 

os técnicos de campo tornam-se a referência para articular a relação entre as necessidades dos moradores, 

cidadãos e comerciantes atingidos, orientando-os quanto aos caminhos para solucionar suas questões e 

eventuais reclamações. 

Nos Programas anteriores o tratamento dispensado ao cidadão foi eficaz e a equipe da UTAG articulou todas 

as necessidades, evitando passivos, não raro foram dispensados serviços extras para atendimento ao cidadão, 

por exemplo, assistência técnica ao morador para orientação quanto à segurança dos materiais a serem 

adquiridos em áreas contíguas aos atingimentos, conveniência na escolha de espécies nativas para plantio, 

transplante de árvores de interesse dos moradores por razões afetivas e/ou históricas.  

Adicionalmente serão disponibilizados canais de comunicação com os cidadãos envolvidos, por meio de espaço 

no site do IPPUC/UTAG e telefones, somando-se ao já estruturado serviço “156” de solicitações da comunidade, 

via app, telefone e site, da Prefeitura Municipal de Curitiba. Que sempre que acionado remete à UTAG para 

tratamento e resposta. 

Com esta capacidade institucional houve a execução dos seguintes Programas de Financiamento: 

Tabela 8 – PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO 

 BID PRÓCIDADES UGP AFD PAC-MOBILIDADE PAC-COPA 

INVESTIMENTO R$300M R$220M R$570M R$350M 
CONTRATOS 38 17 12  7 
DECRETO UG 1339/09 427/10 1371/17 820/11 

CEL 665/17 666/17 1806/17 - 
     

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UTAG 

No âmbito dos Programas do BID, no município de Curitiba, as Unidades de Gerenciamento de Programa foram 

nominadas Unidades Técnico Administrativa de Gerenciamento – UTAG. 

ESTRUTURAÇÃO:  A UTAG é composta por uma equipe multi-setorial, com dedicação exclusiva, que tem como 

finalidade coordenar e executar as diferentes ações e intervenções inerentes ao Programa, promovendo a 

articulação e a integração entre as entidades envolvidas. 

META: assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais das obras e dos planos, cronogramas e 

condições de implementação do Programa, após a aprovação do Conselho Deliberativo. 

OBJETIVO: monitorar, acompanhar e executar os aspectos técnicos, financeiros e institucionais, como: 
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▪  Planejamento das atividades; 

▪  Acompanhamento do fluxo financeiro dos recursos; 

▪ O atendimento às políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco; 

▪ A emissão do Atestado de Conformidade Ambiental das Obras do Programa; 

▪ Aplicação das regras de licitação para a contratação de consultoria, serviços e obras; 

▪  Acompanhamento da execução das obras e serviços licitados; 

▪  Implantação de estrutura de monitoramento e avaliação dos resultados do programa, dentre outras 

ações necessárias ao bom andamento das atividades previstas no Programa. 

I. COMPOSIÇÃO DA UTAG: 

 

A. Coordenação Geral: 

▪ 1 (um) Coordenador; 

▪ 1 (uma) Secretária. 

 

▪ COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE ENGENHARIA: 

▪ 1 (um) Engenheiro ou Arquiteto; 

▪ 1 (um) Engenheiro responsável pelas obras; 

▪ 1 (um) Técnico responsável pelas relações sociais. 

 

B. COORDENAÇÃO Administrativo-Financeira: 

▪ 1 (um) Economista ou Contador; 

▪ 1 (um) Técnico responsável pela contabilidade. 

 

C. Assessoria de Comunicação: 

▪ 1 (um) Assessor indicado pela Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS.  

 

D. Assessoria Jurídica: 

▪ 1 (um) Procurador indicado pela Procuradoria-Geral do Município - PGM, que fará a assessoria jurídica à 

UTAG, entre eles a orientação e aprovação na elaboração dos editais, pareceres e acompanhamento de 

licitações e demandas legais 

 

E. Comissão Especial de Licitação: 

▪ 2 (dois) membros da UTAG; 

▪ 2 (dois) membros da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP; 

▪ 2 (dois) membros da Secretaria Municipal de Finanças - SMF. 

 

II. ATRIBUIÇÕES 

 

A. COORDENAÇÃO GERAL 
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A Coordenação Geral, articulada com os demais órgãos envolvidos, compete gerenciar a execução do 

Programa e do contrato de empréstimo celebrado com assegurando o cumprimento dos requisitos técnicos e 

legais das obras e dos planos, cronogramas e de implantação do Programa. Está diretamente ligada a ela a 

Assessoria Jurídica. 

 

São atribuições da Coordenação Geral: 

▪ Adotar todas as providências necessárias ao cumprimento das condições prévias para o primeiro 

desembolso dos recursos do financiamento; 

▪ Coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento do Programa: 

▪ Coordenar a preparação do plano operativo anual de execução do Programa; 

▪ Controlar e exigir o fiel cumprimento das Cláusulas Contratuais especificadas no Contrato de 

Empréstimo, e nos demais que sejam firmados no âmbito do Programa; 

▪ Coordenar o desenvolvimento, a implantação e a operação do sistema de informações gerenciais e de 

avaliação do Programa; 

▪ Elaborar relatórios periódicos (trimestrais) sobre a execução do Programa; 

▪ Aprovar as medições de obras elaboradas pela supervisão, a fim de compor o parecer para autorização 

de pagamentos; 

▪ Co-administrar a conta bancaria do Programa, bem como, revisar a documentação, emitindo parecer 

para autorização de pagamentos; 

▪ Organizar e solicitar os desembolsos de recursos junto ao BID e as correspondentes comprovações de 

gastos; 

▪ Articular junto as Secretarias envolvidas para a garantia orçamentária dos aportes financeiros 

competentes contrapartida local do empréstimo: 

▪ Controlar e avaliar os resultados e produtos de serviços, estudos, trabalhos e atividades que se 

executem no âmbito do Programa, podendo propor modificações quando necessárias; 

▪ Encaminhar solicitação de contratação de consultores e/ou especialistas técnicos; Desenvolver outras 

atividades inerentes coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação da execução do Programa; 

▪ Emitir mensalmente o Atestado de Conformidade Ambiental das Obras como documento integrante 

do processo de medição de serviços das empreiteiras.  

 

B. COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS 

Subordinada Coordenação Geral, a Coordenação Técnica e de Projetos, em conjunto com as demais Diretorias 

e Assessorias, deve prover o desenvolvimento das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos da UTAG. 

 

a. Atribuições da Diretoria Técnica: 

▪ Preparar, em conjunto com a Coordenação Administrativo Financeira, revisões ou ajustes no Plano 

Operativo Anual de execução do Programa; 
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▪ Analisar e preparar relatórios periódicos de acompanhamento físico da execução do Programa, com base 

em visitas aos locais das obras e nos relatórios da supervisão apontando desvios do executado em relação 

ao previsto, as causas e sugestões de providencias a serem adotadas pela Coordenação Geral; 

▪ Avaliar as medições encaminhadas pela supervisão; 

▪ Informar, em caráter emergencial a Coordenação Geral, sobre ocorrências contrárias execução do 

Programa nos termos previstos de forma a facultar a adoção de medidas para solução dos problemas; 

▪ Auxiliar e subsidiar a Assessoria Jurídica na preparação da documentação técnica para as licitações de 

obras a serem executadas no âmbito do Programa; 

▪ Realizar as atividades de acompanhamento da execução do Programa; 

▪ Elaborar o Plano operativo Anual do Programa na esfera de suas responsabilidades; 

▪ Participar de eventos relacionados ao processo de gerenciamento e de avaliação da execução do 

Programa; 

▪ Desenvolver outras atividades de interesse do Programa. 

 

b. A Coordenação Técnica subdivide-se em: 

 

i. Gerência de Obras 

Tem como incumbência o acompanhamento e fiscalização dos projetos, orçamentos e obras no que tange as 

conformidades contratuais referentes ao contratado junto ao BID, informando a Diretoria Técnica quanto ao 

andamento destas através de Relatórios de Medição e de outros meios que julgue necessários ao cumprimento 

de suas atribuições. Ainda, lhe compete a análise e de parecer técnico dos projetos a serem licitados, bem 

como, de alterações que venham a ser solicitadas. 

 
ii. Gerência Ambiental e Social 

A Gerência Ambiental e Social será a operadora do Sistema Integrado de Controle e Avaliação Ambiental e 

Social, especialmente no atendimento às Salvaguardas. Dentre outras, é atribuição dessa Gerencia a 

fiscalização das obras e serviços sob o ponto de vista ambiental, reportando-se Diretoria Técnica quanto à 

regularidade e/ou desacordo das mesmas com relação do disposto na Legislação Ambiental vigente e 

recomendações prescritas nas Licenças Ambientais. Também lhe cabe a análise e elaboração de parecer 

técnico para novos projetos, assim como, para alterações que sejam demandadas. 

 



  

107 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 34 – ESTRUTURAÇÃO – PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

 

 

iii. Assessoria Institucional  

Compete-lhe o assessoramento da Diretoria Técnica no âmbito das relações e ações institucionais e inovações 

do Programa, lançando mão das articulações com os diversos órgãos, entidades, empresas concessionárias e 

prestadoras de serviços. Além de acompanhar a execução das metas integrantes dos convênios, contratos, 

ajustes e acordos relacionados sua área de atuação.  

 
iv. Assessoria de Desenvolvimento Social 

Está sob sua responsabilidade o acompanhamento e supervisão do trabalho social dos componentes, bem 

como a elaboração dos relatórios das atividades realizadas, sugestão de ações para melhoria do trabalho em 

desenvolvimento, participação em eventos, seminários e reuniões externas sobre temas sociais. 

 
 

C. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
 

Sujeita Coordenação Geral, lhe é atribuído o gerenciamento da execução o Programa no que tange aos 

aspectos administrativos, financeiros e contábeis. 

 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Estruturação:

Sistema 
Integrado 
de Controle 
e Avaliação 
Ambiental e 
Social.

Programa 
de 
Gerenciame
nto dos 
resíduos da 
Construção 
Civil.

Programa de 
Comunicação 
Social e de 
Mecanismos 
de gestão de 
Queixas.

Programa de 
Controle de 
Transito e 
Sinalização 
Temporária.

Programa 
de 
Supervisão 
Ambiental.

Programa 
de 
Educação 
Ambiental e 
Social.

Programa 
de 
Indenização 
e Relocação 
da 
População 
Afetada.

Programa 
de Controle 
e 
Monitoram
ento 
Ambiental.

Programa de 
Recuperação 
Ambiental.

Programa de 
Recuperação 
de Meios de 
Vida.

Programa de 
Controle de 
Emissões 
Sonoras e 
Atmosféricas.

Programa de 
Desenho 
Urbano e 
Tipologia de 
Sistemas 
Binários.
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Figura 35 –DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - UTAG 

 

a. Atividades da Coordenação Administrativo-Financeira: 

 

▪ Elaborar a proposta de orçamento anual no Programa e adotar as providências para assegurar a 

contrapartida financeira local; 

▪ Controlar os gastos relacionados execução do Programa, conforme previsão aprovação e providencias de 

pagamento; 

▪ Preparar os pedidos de desembolso e as prestações de contas do Programa e encaminha-los Coordenação 

Geral para as providencias cabíveis; 

▪ Acompanhar a tramitação dos pedidos de desembolso e prestações de contas encaminhados ao BID 

Supervisionar o cumprimento dos procedimentos administrativos da UTAG; 

▪ Gerenciar, em estrita articulação com a Coordenação Geral da UTAG, a execução do Programa no que 

tange aos aspectos legais e financeiros sob sua responsabilidade; 

▪ Zelar para que se cumpram os requisitos legais e financeiros das ações executadas no âmbito do 

programa; 

▪ Elaborar os relatórios para os registros e demonstrações do Programa nos termos da legislação especifica 

vigente e do contrato de empréstimo; 

▪ Acompanhar o cumprimento do cronograma financeiro de implantação do Programa; 

▪ Preparar relatórios do Programa relativos ao acompanhamento financeiro das atividades de execução às 

solicitações de desembolsos ao BID e as comprovações de gastos; 

▪ Realizar a contabilidade do Programa; 

▪ Participar de eventos relacionados ao processo de gerenciamento e de avaliação da execução do 

Programa, bem como desenvolver outras atividades de interesse do Programa. 

 
 

D. ASSESSORIA JURÍDICA  

 

Cumpre a essa Assessoria integrar-se no processo de financiamento no que se a aspectos legais e jurídicos, lhe 

cabendo, dentre outras, as seguintes relacionar atribuições:  

▪ Atuar como elo entre a UTAG e a Procuradoria Geral do Município; 

▪ Preparar os editais de licitação e participar do certame;  

▪ Analisar e emitir pareceres jurídicos de todos os processos relativos ao Programa; 

▪ Acompanhar o cumprimento das Normas do Banco junto a UTAG. 

GERÊNCIA
REGISTROS FINANCEIROS E 

CONTÁBEIS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO 

DESEMBOLSOS

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Controle Interno
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III. COMITÊ DELIBERATIVO 

O Comitê Deliberativo será formado pelo Grupo de Secretários responsáveis pelo  conjunto de Secretarias 

Municipais Estratégicas de Governo, é composto pela Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal 

de Finanças-SMF; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC; Secretaria de Obras 

Públicas; Secretaria de Meio Ambiente e Procuradoria Geral do Município Esses órgãos são responsáveis pela 

condução das atividades de planejamento, programação, orçamento e execução financeira dos orçamentos 

municipais. 

 

Compete ao Comitê Deliberativo: 

▪ Analisar e emitir parecer sobre demandas dentro do Programa, apurando a observância ao estabelecido 

na legislação municipal relativa a planejamento e desenvolvimento urbano;  

▪ Examinar os procedimentos quanto a correta aplicação dos recursos do Programa; 

▪ Autorizar os cronogramas de licitações de obras e/ou serviços do Programa, apresentados pela UTAG; 

▪ Propor e deliberar sobre a aplicação dos recursos do financiamento. 

  

Figura 36 –COMPOSIÇÃO – CONSELHO DELIBERATIVO - UTAG 

 

Para melhor clareza dos processos de envolvimento do Programa e da UTAG a seguir descrevemos os fluxos:

Conselho 
Deliberativo 

IPPUC SMF SGM PGM SMMA SMOP
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Figura 37 –FLUXOGRAMA DE INTERAÇÃO TÉCNICO AMBIENTAL  
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Figura 38 –FLUXOGRAMA DE INTERAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-EXECUTIVO  
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3.2.2. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADES E/OU SETOR PRIVADO 

A PMC busca balizar as definições do orçamento municipal com base nas necessidades da população, 

detectadas por meio das Administrações Regionais, em reuniões com a comunidade nos bairros e por 

pesquisas.  

Desde o ano 2000 a prefeitura organiza reuniões e audiências públicas para discussão do Plano Plurianual 

(PPA), dos orçamentos anuais (LDO e LOA) e de Planos, Programas e Projetos de acordo com o estabelecido 

nas legislações federais de responsabilidade fiscal e pelo Estatuto da Cidade. Estas legislações definem normas 

e formatos para a divulgação, informação da população e procedimentos que precisam ser obedecidos nas 

audiências públicas.  

Atendendo às exigências legais, de transparência e de discussão democrática o Município de Curitiba, através 

do site da PMC, de debates e em audiências públicas, disponibiliza as informações, números e séries históricas 

e outros dados referentes ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e Execução 

Orçamentária, para consulta e apreciação pelos cidadãos e entidades da sociedade civil. 

No contexto da gestão democrática da cidade, destaca-se a criação do Conselho da Cidade de Curitiba 

(CONCITIBA). Instituído pela Lei Municipal no 12.579/2007, o órgão colegiado municipal de política urbana,  

tem por finalidade atuar na formulação, elaboração e acompanhamento da Política Urbana Municipal, 

segundo diretrizes do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. 

Compete ao CONCITIBA:  

• Propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor de Curitiba, bem como dos 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dele decorrentes;  

• Apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de Curitiba e da 

legislação urbanística a ele referente;  

• Apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas consorciadas e outras 

propostas de projetos de lei com interesse urbanístico;  

• Sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos 

municipais, com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais justo e sustentável;  

• Propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam ter repercussão no 

desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na equidade do Município;  

• Apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração na legislação urbanística, previamente ao 

momento de sua modificação ou revisão;  

• Coordenar, supervisionar, promover e avaliar Conferências Municipais da Cidade de Curitiba, 

consoante aos cronogramas da Conferência Nacional das Cidades.  

O CONCITIBA é composto por: 

• Representantes dos movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano; 

• Representantes dos trabalhadores, por suas entidades sindicais, com atuação na área de 

desenvolvimento urbano; 
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• Representantes dos empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do 

desenvolvimento urbano; 

• Representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com 

atuação na área de desenvolvimento urbano; 

• Representantes de organizações não-governamentais com atuação na área de desenvolvimento 

urbano. 

Os membros do Conselho também devem representar instituições ligadas às temáticas: habitação e serviços 

urbanos coletivos; infraestrutura e saneamento ambiental; mobilidade e legislação urbanística. Para o 

desenvolvimento de estudos e debates de maior amplitude e complexidade técnica o CONCITIBA conta ainda 

com Câmaras Temáticas onde se realizam debates setoriais nas áreas de Mobilidade, Habitação, de Política 

Social e Econômica, Estruturação Urbana e Ambiental.  

Neste contexto, e por força de suas competências, os Planos Setoriais foram os primeiros planos aprovados 

pelo CONCITIBA. 

Atualmente, o CONCITIBA vem desenvolvendo estudos, debates e contribuições para os Planos Setoriais, Planos 

Estratégicos, Projetos de Desenvolvimento Urbano e de legislação urbanística. 

Dessa forma, um processo mais transparente envolvendo a participação da sociedade civil contribui para 

aumentar a confiança, a aceitação do Projeto e a apropriação local, que se configuram essenciais para a 

desenvolvimento exitoso do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA.  

A esta estrutura serão incorporadas outras estratégias de participação para o cumprimento das Políticas de 

Salvaguardas Ambientais e Sociais do BID no âmbito do Programa, por meio das ações e diretrizes  previstas 

nos documentos ambientais e sociais referenciais elaborados, sendo o Plano de Gestão Ambiental e Social 

(PGAS), o Plano de Reassentamento Involuntário  (PRI) e o Marco de Reassentamento Involuntário (MRI) do 

Programa. 

A PMC adotará estatégias já consagrados para porporcionar o envolvimento da sociedade civil nas obras do 

Programa por meio de mecanismos de consulta e negociação pré-obras, como por exemplo os utilizados na 

obra da Trincheira Nossa Senhora Aparecida (Tabela 9). 

Tabela 9 – MECANISMOS DE CONSULTA E NEGOCIAÇÃO PRÉ-OBRAS 

AÇÃO PÚBLICO ALVO OBJETIVO 

Consulta Pública Moradores, comerciantes e 
representantes da sociedade civil 
da região 

Conhecer detalhes e tirar dúvidas 
sobre as obras, desvios de 
trânsito, interferências em linhas 
de ônibus, etc. 

Reunião com Partes Interessadas Escolas da Área de influência 
Direta 

Conhecer detalhes e sanar dúvidas 
sobre as obras, principalmente 
quanto aos desvios de trânsito. 

Reunião com Partes Interessadas Comércios e Serviços da Área 
Diretamente Afetada 

Conhecer detalhes e sanar dúvidas 
sobre as obras, plano de ataque, 
principalmente quanto aos 
desvios de trânsito, acessibildiade 
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AÇÃO PÚBLICO ALVO OBJETIVO 

as comércios durante a execução 
das obras. 

Materiais Informativos (folders, 
notícias em jornais do município 
e publicações no site da PMC)* 

Cidadãos curitibanos Conhecer detalhes e sanar dúvidas 
sobre as obras, desvios de 
trânsito, interferências em linhas 
de ônibus, etc. 

(*) Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-plano-de-obras-e-tira-duvidas-

sobre-nova-trincheira/47372;https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/comerciantes-do-entorno-da-futura-

trincheira-tiram-duvidas-sobre-a-obra/47304 

 

3.2.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

A PMC assumirá em torno de 20,0% (vinte por cento) dos investimentos totais do PROGRAMA, que corresponde 

a contrapartida do contrato de empréstimo celebrado junto ao BID. 

No atual estágio está delineada a operacionalização do financiamento pela cidade de Curitiba, a qual manterá 

os valores sob rubrica orçamentária específica, com aplicação dos recursos de sua parcela de empréstimo e de 

sua respectiva contrapartida.  

O Poder Executivo fica autorizado a vincular como contra garantia da União, as cotas de repartição previstas 

nos artigos 158 e 159 da Constituição, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no Art. 156 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do parágrafo 4o, do Artigo 167. 

3.2.4. EXPERIÊNCIAS COM ORGANISMOS FINANCEIROS MULTILATERAIS E AGÊNCIAS 
GOVERNAMENTAIS ESTRANGEIRAS 

A PMC, por meio dos órgãos que compõe a Administração Direta, Indireta e Autarquias, possui equipe técnica, 

estrutura e experiência na implantação de programas de estruturação urbana multidisciplinares.  

Com relação aos programas já implementados em parceria com diversos agentes de financiamento o histórico 

demonstra a capacidade do município em executar programas similares ao Programa ora apresentado, bem 

como com valores expressivos. 

Tabela 10 – EXPERIÊNCIAS DE CURITIBA COM ORGANISMOS FINANCEIROS MULTILATERAIS E AGÊNCIAS 
GOVERNAMENTAIS ESTRANGEIRAS  

Programa  
Agente 

Financiador  
Moeda Valor 

Período de 
Implantação 

Equivalente 
em Dólares 

(US$) 

Programa de Transporte 
Urbano de Curitiba 

BID Yene 8.502.000.000,00  2004 a 2010 154.000.000,00  

Programa Integrado de 
Desenvolvimento Social 
e Urbano do Município 
de Curitiba - BID 
Prócidades 

BID Dólar 
            

107.000.000,00  
2010 a 2018 107.000.000,00  

Programa de 
Recuperação Ambiental 

AFD Euros 76.300.000,00  2011 a 2019 85.000.000,00  

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-plano-de-obras-e-tira-duvidas-sobre-nova-trincheira/47372
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-plano-de-obras-e-tira-duvidas-sobre-nova-trincheira/47372
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/comerciantes-do-entorno-da-futura-trincheira-tiram-duvidas-sobre-a-obra/47304
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/comerciantes-do-entorno-da-futura-trincheira-tiram-duvidas-sobre-a-obra/47304
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Programa  
Agente 

Financiador  
Moeda Valor 

Período de 
Implantação 

Equivalente 
em Dólares 

(US$) 

e Ampliação da 
Capacidade da RIT 

Programa Pró-
Transporte COPA 2014 

Governo 
Federal / Caixa 

Econômica 
Federal 

Reais 351.000.000,00  2012 a 2015 175.000.000,00  

Programa Mobilidade 
Urbana e Trânsito, Ação 
Apoio a sistemas de 
Transporte Público 
Coletivo Urbano 

Governo 
Federal / Caixa 

Econômica 
Federal 

Reais 563.000.000,00  
2014 - em 

andamento 
160.000.000,00  

T O T A L    E M    U S $ 681.000.000,00  

 

Desde 2002, para atendimento às políticas ambientais e sociais do BID, a PMC vem aprimorando suas 

diretrizes de gestão e manutenção da qualidade ambiental e social, por meio da implementação de 

instrumentos de gestão pactuados com esse ente financiador.  

Com base nas lições aprendidas, e experiências obtidas na implementação dessas políticas, o município 

vem adotando os mesmos padrões de manutenção de qualidade ambiental e social em seus projetos e 

obras aplicando-os para outros Programas, por meio do gerenciamento realizado pela UTAG. 

Com o objetivo de assegurar o cumprimento das diretrizes das políticas e salvaguardas ambientais e 

sociais do BID para o PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, em 

complementação às equipes municipais, a UTAG será apoiada por empresa de consultoria que dará 

suporte na gestão e supervisão ambiental e social das obras.  

Adicionalmente às atividades de gestão e supervisão ambiental das obras do Programa, a SMMA 

fiscalizará e fornecerá o apoio a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social e do Marco de 

Gestão Ambiental e Social do Programa. 

 

3.3. ASPECTOS LEGAIS 

Tabela 11 – ASPECTOS LEGAIS  

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

FEDERAL 

Constituição Federal de 1988 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações. 

Lei Federal nº 6.938/81  Institui a Política Nacional de Meio Ambiente; 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Política Nacional de Meio 
Ambiente 

Define as competências dos órgãos da União, dos Estados e dos 
Municípios, constituindo o SINAMA. 

Decreto Federal nº 99.274/90 Regulamenta a Lei Federal nº 6.938/81 – Regula a exigência de EIA/RIMA 
e LP/LI/LO- estabelece penas para os infratores. 

Lei Federal nº 4.771/65 e 
atualizações – Código Florestal 

Institui o Código Florestal e define as APPs para projetos urbanísticos. 

Lei nº 10.257/91 – Estatuto da 
Cidade 

Estabelece diretrizes gerais da política urbana. Cria os instrumentos de 
gestão urbana com destaque para Plano Diretor. 

Lei Federal nº 9.065/98 – Lei 
de Crimes Ambientais 

Determina as sanções penais e administrativas por condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, incidindo em penas cominadas devido à prática 

de crimes ambientais. 

Decreto Federal nº 3.179/99 Regulamenta a Lei 9.605/98 e define o valor das multas a serem aplicadas. 

Lei Federal nº 9.433/97 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA nº 01/86 Dispõe sobre procedimentos relativos a Estudo de Impacto Ambiental 

Resolução CONAMA nº 05/88 Estabelece a exigência de licenciamento ambiental para as obras de 
saneamento. 

Resolução CONAMA nº 237/97 Regulamenta a atuação dos órgãos do SISNAMA, no exercício do 
licenciamento previsto no Art 10º da Lei 6.938/81 

Resolução CONAMA nº 303/02 Define parâmetros e limites de Áreas de Preservação Permanente 

Resolução CONAMA nº 357 de 
03/04/2008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento 

Resolução CONAMA nº 
397/2008 

Altera a Resolução CONAMA 357/08 

Resolução CONAMA nº 369/06 Define a excepcionalidade de utilidade pública, de interesse social ou baixo 
impacto ambiental, que possibilita a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP 

Lei Federal n.º 4.132 de 10 de 
setembro 1962 

Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação. 

Lei Federal nº 9.785 de 29 de 
janeiro de 1999 

Altera o Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por 
utilidade pública) e as Leis n 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros 
públicos) e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo 

urbano). 

Decreto Lei Federal nº 3.365 
de 21 de junho de 1941 

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 

Lei Federal nº 12.651 de 25 de 
maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa 
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MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Municipal nº 7833 de 19 de 
dezembro de 1991 

Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio 
ambiente 

Lei nº 7.651, de 14 de maio de 
1.991. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos passeios para a 
expedição do certificado de conclusão de obra 

Lei nº 7972, de 24 de junho de 
1.992 

Dispõe sobre o Transporte de Resíduos e dá outras providências. 

Decreto nº 1.120, de 24 de 
novembro de 1997 

Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos de Construção Civil e 
dá outras providências. 

Lei nº 9.380, de 30 de 
setembro de 1998 

Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município 
de Curitiba. 

Lei nº 9.804, de 03 de janeiro 
de 2000 

Cria o sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba e 
estabelece vários critérios e procedimentos para implantação de novas 

Unidades de Conservação. 

Lei nº 9.806, de 03 de janeiro 
de 2000 

Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 983, de 26 de 
outubro de 2004 

 
Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de 

resíduos sólidos no Município de Curitiba. 

Decreto nº 989, de 28 de 
outubro de 2004 

 
Disciplina a atividade de transporte e descarga de concreto e argamassa 

em obras de construção civil no Município de Curitiba. 

Decreto nº 1.068, de 18 de 
novembro de 2004 

 
Institui o Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil do Município de Curitiba e altera disposições do 
Decreto nº 1.120/97. 

Decreto nº 176, de 20 de 
março de 2007 

Dispõe sobre os critérios para implantação dos mecanismos de contenção 
de cheias. 

Decreto nº 852, de 16 de 
agosto de 2007 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de agregados reciclados, 
oriundos de resíduos sólidos da construção civil classe A, em obras e 

serviços de pavimentação das vias públicas, contratadas pelo município de 
Curitiba. 

Decreto nº 473, de 05 de junho 
de 2008 

Define as espécies florestais consideradas como exóticas invasoras para o 
Município de Curitiba e dá outras providências. 

Decreto nº 1819/2011 Regulamenta os artigos 7º. e 9º. da Lei Municipal nº 7.833, de 19 de 
dezembro de 1991, trata do Sistema de Licenciamento Ambiental no 

Município de Curitiba e dá outras providências 

Decreto nº 480, de 14 de maio 
de 2018 

Insere o inciso IV no artigo 5º e os artigos 17-A e 17-B no artigo 17; altera 
os artigos 7º e 17, os parágrafos 1º e 2º do artigo 8º, os incisos I, III e IV do 

artigo 18 e os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.819, de 22 de 
novembro de 2.011, o qual regulamenta os artigos 7º e 9º da Lei Municipal 

nº 7.833, de 19 de dezembro de 1.991, que trata do Sistema de 
Licenciamento Ambiental no Município de Curitiba. 

Decreto Municipal nº 838 de 
18 de agosto de 1997 

Institui o relatório ambiental prévio no município de Curitiba. 

Decreto n° 897, de 23 de maio 
de 2005. 

 
Altera o artigo 4º do Decreto no 838/97, que instituiu o Relatório 

Ambiental Prévio no Município de Curitiba. 

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086302.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086304.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086371.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086309.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086311.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086314.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086367.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086368.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086370.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171176.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086363.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086345.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2018/00229299.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171259.pdf
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MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Decreto Municipal nº 1.994 de 
13 de novembro de 2017 

Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMDB de Curitiba e dá 
outras providências. 

Lei nº.º 8.681/1995 
 

Dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento de combustível e 
serviços e cria a obrigatoriedade em executar medidas preventivas de 

proteção ao meio ambiente, especialmente no sistema de armazenamento 
de combustíveis. 

Decreto n.º 971/1995  Regulamenta a Lei N.º 8.681/1995 quanto às condições das edificações e 
da proteção ambiental dos Postos de Abastecimento e Serviços. 

Lei n.º 12.173/2007.  Altera o Parágrafo único do Art. 1º e acrescenta o inciso V ao Art. 2º da 
Lei n.° 8.681 de 1995 que "dispõe sobre a instalação de postos de 

combustível e serviços e cria a obrigatoriedade em executar medidas 
preventivas de proteção ao meio ambiente, especialmente no sistema de 

armazenamento de combustíveis" e dá outras providências. 

Decreto nº 461/2016. Regulamenta a Lei Municipal n° 8.681, de 11 de julho de 1995, e demais 
alterações, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento de 

combustível e serviços e cria a obrigatoriedade em executar medidas 
preventivas de proteção ao meio ambiente, especialmente no sistema de 

armazenamento de combustíveis. 

Decreto n.º423/1987  
 

Estabelece diretrizes para a implantação de equipamentos de uso 
comercial ou de serviços em logradouros públicos. 

Decreto n.º 424/1987  
 

Dispõe sobre regularização de equipamentos urbanos instalados em 
logradouros públicos. 

Decreto n.º 380/1993  
 

Dispõe sobre unidades de interesse especial de preservação - UIEP e 
estabelece critérios para a concessão de incentivos, visando sua 
restauração e manutenção, nos termos da Lei N.º 6.337/1982. 

Decreto n.º 182/2000  Cria a Câmara de Implantação de Zoneamento. 

Decreto n.º 183/2000  Regulamenta o Art. 34 e seguintes, todos componentes do Capítulo IV – Da 
Classificação dos Usos, da Lei N.º 9.800/2000, define, relaciona os usos do 

solo e dá outras providências. 

Decreto n.º 187/2000 Classifica os trechos viários que compõem o Setor Especial Preferencial de 
Pedestres - SE-PE e dá outras providências. 

Decreto n.º 188/2000 135  Regulamenta o Art. 15, § 1º inciso V, da Lei N.º 9.800/2000, dispõe sobre 
os Setores Especiais do Sistema Viário Básico e dá outras providências. 

 

Decreto nº 191/ Estabelece condições de ocupação para os terrenos integrantes do Setor 
Especial Nova Curitiba. 

Decreto n.º 198/2000 
 

Estabelece critérios para aplicação dos afastamentos das divisas definidos 
na Lei N.º 9.800/2000, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do 

solo e dá outras providências. 

Decreto n.º 897/2005.  “Altera o Decreto N.º 838/1997, que instituiu o Relatório Ambiental Prévio 
no Município de Curitiba.”  

 

Decreto n.º 40/2007  Classifica trechos viários como Setores Especiais das Vias Coletoras 1, Vias 
Coletoras 2, vias Coletoras 3, Vias Setoriais e dá outras providências. 
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MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Decreto n.º 1.850/2012  Estabelece condições para a concessão e transferência de potencial 
construtivo, e regulamenta as Leis Municipais N.° 9.803, de 3 de janeiro de 

2000 e 12.080, de 19 de dezembro de 2006. 
 

Decreto nº 246/2014. Regulamenta o artigo 15, §1º, inciso XVII, da Lei Municipal nº 9.800, de 3 
de janeiro de 2000, estabelece condições especiais de aproveitamento 

para os terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes e dá outras 
providências. 

 

Decreto nº 140/2016  Regulamenta os artigos 33, 34 e 35 da Lei Municipal n.º 14.771, de 17 de 
dezembro de 2015, que “Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de 

Curitiba”; dispõe sobre os critérios e parâmetros construtivos que visam a 
regularização de edificações no Município de Curitiba. 

 

 

3.4. SITUAÇÃO ATUAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE INVESTIMENTO 

3.4.1. A REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE DE CURITIBA 

O Sistema Integrado de Transporte de Curitiba - RIT vem enfrentando dificuldades operacionais em virtude das 

condições de trafegabilidade das linhas da RIT, cada dia mais adversas, ao longo do percurso viário, como 

também, devido à abstenção de uma parcela de usuários que estariam utilizando linhas de transporte coletivo 

para menores trajetórias.     

A dinâmica socioeconômica até recentemente observada em Curitiba, que tem acarretado um aumento 

vertiginoso do número de veículos de passeio em trânsito nas vias públicas da Região Metropolitana de Curitiba 

- RMC e, por consequência, os imensos congestionamentos que estão cada vez mais frequentes, constitui um 

dos principais fatores para a gradativa elevação do déficit operacional.    

Adicionalmente, os inúmeros aplicativos que proporcionam facilidades à contratação de automóveis para 

transporte individual de passageiros e à utilização de outros modais para deslocamentos de curta distância, 

motivaram o afastamento de usuários do transporte coletivo. 

A RIT é caracterizada por possibilitar que o usuário do transporte coletivo efetue diversos trajetos com o 

pagamento de uma única tarifa, com a utilização dos terminais de integração ou estações-tubo para os 

transbordos. 
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Figura 39 - MAPA DA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE  
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A RIT é formada pelas linhas: 

▪ Expressas – operadas por veículos biarticulados, com capacidade para 270 passageiros, na cor 

vermelha, estão presentes nos eixos Norte/Sul, Boqueirão, Leste/Oeste e Circular Sul. O embarque e 

desembarque são feitos em nível, com pagamento antecipado da tarifa, nas estações-tubo. 

▪ Troncais – operadas por veículos Padron, com capacidade para 110 passageiros, ou articulados, com 

capacidade para 160 passageiros, na cor amarela, destinados a ligações entre terminais de integração 

de bairros e o centro, sem utilizar vias exclusivas. 

▪ Alimentadoras – ligam os terminais de integração aos bairros da região ou municípios vizinhos e são 

operadas com veículos comuns e micro especial, com capacidade para 80 e 70 passageiros, 

respectivamente, e por ônibus articulados, de cor laranja. 

▪ Interbairros – destinadas às ligações dos eixos através dos bairros, sem passar pelo centro, são 

atendidas por ônibus articulados e ônibus Padron, de cor verde. 

▪ Diretas (Ligeirinhos) – operam com veículo Padron, na cor prata, com paradas em média a cada 3 Km, 

com pagamento antecipado da tarifa e embarque e desembarque em nível, nas estações-tubo. São 

linhas auxiliares das Expressas e Interbairros. 

▪ Terminais de Integração – permitem os transbordos entre os diversos tipos de linhas: expressas, 

alimentadoras, interbairros e diretas, sem o pagamento de nova tarifa. Localizam-se nos bairros, sendo 

a maioria nos eixos estruturais. 

▪ Estações-tubo – paradas das linhas expressas e diretas, que permitem o pagamento antecipado da 

tarifa, o embarque e desembarque em nível e também a integração, no caso de estações-tubo 

utilizadas por mais de uma linha. 

▪ Turismo – operada com ônibus especial, tipo “jardineira”, fazendo a ligação entre os pontos de atração 

turística e os parques da cidade, com tarifa diferenciada para quatro desembarques. 

▪ Convencionais – para ligações entre bairros e municípios vizinhos e o centro, podendo ser diametrais 

ou radiais, utilizam microônibus, e micro especial com capacidade para 40 e 70 passageiros 

respectivamente e ônibus comum, na cor amarela, com a mesma tarifa da RIT. 

▪ Circular Centro – operada com microônibus, para 30 passageiros, com itinerário que circunda a área 

central da cidade, opção para usuários que não se deslocam a pé, com tarifa diferenciada equivalente 

a 50% da RIT. 

▪ Ensino Especial – destinadas ao atendimento de escolares portadores de deficiência que estudam em 

escolas especiais, sendo atendidos por veículos comuns, sem custos para os usuários, pintados de azul 

e amarelo, adaptados ao transporte de cadeirantes. Utilizam um terminal especial, dimensionado para 

transbordo nos percursos casa-escola. 

▪ Inter hospitais – faz a ligação entre diversos hospitais, operada com ônibus na cor branca, adaptados 

para o transporte de cadeirantes, com a mesma tarifa da RIT. 

▪ Turismo – operada com ônibus especial, tipo “jardineira”, fazendo a ligação entre os pontos de atração 

turística e os parques da cidade, com tarifa diferenciada para quatro desembarques. 
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3.4.2. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

O sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba é gerenciado pela URBS - Urbanização de Curitiba S. A., 

empresa de economia mista ligada à Prefeitura Municipal de Curitiba. A URBS é a única concessionária do 

sistema de transporte coletivo repassando a operação das linhas às empresas privadas através de permissões.  

Cabe à URBS a determinação dos itinerários, tabelas horárias, tipos e características dos veículos a serem 

utilizados nas diversas linhas, a fiscalização do cumprimento das normas de operação, a definição do valor do 

custo/km dos diversos tipos de veículos e da tarifa, o controle da quilometragem percorrida e do número de 

passageiros pagantes e transportados no sistema, além da remuneração das empresas operadoras 

permissionárias. 

As normas vigentes no sistema de transporte coletivo estão estabelecidas na Lei Municipal nº 7.556/90 e no 

Decreto Municipal n º 210/91. 

Figura 40 - CARACTERÍSTICAS DA LINHAS DE ÔNIBUS EM OPERAÇÃO  



  

126 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

O sistema é operado por 28 empresas privadas, sendo 10 permissionárias de Curitiba e 18 permissionárias da 

Região Metropolitana, das quais 12 da Rede Integrada de Transporte - RIT, com frota de 2.550 veículos, sendo 

2.150 na RIT e 400 no sistema metropolitano e integrado. A tarifa é única, exceto nas linhas Circular Centro, 

Turismo e nas metropolitanas de longa distância. 

A receita do sistema é pública e a remuneração das empresas operadoras é por quilômetro rodado, salvo nas 

linhas metropolitanas não integradas, que é por passageiro, com tarifas em função da distância. 
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3.4.3. A LINHA DIRETA INTER 2  

A Linha Inter 2 foi implantada em 1992 para facilitar a conexão entre os cinco Eixos Estruturais e como reforço 

à linha paradora Interbairros II, com uma velocidade média de 32km/h, 

Responsável pelo deslocamento de aproximadamente 91mil passageiros por dia, a Linha atravessa 28 dos 75 

bairros de Curitiba, onde se concentram 580 mil habitantes. É composta por 40 ônibus articulados e 30 ônibus 

padron, operando com intervalos (frequência) de aproximadamente 2½ minutos (sentido horário) e 4½ minutos 

(sentido anti-horário), com velocidade média de 22,30 km/h, totalizando 106 e 103 minutos para completar o 

circuito no sentido horário e anti-horário, respectivamente. 

O indicador de qualidade da Linha Inter 2, apesar das intervenções para melhoraria da sua performance, 

encontra-se, atualmente, no topo do ranking das reclamações. Além de novos usuários desejarem utilizá-la, os 

atuais reclamam da sua irregularidade causada pela retenção e comboiamento de ônibus, em função desta 

linha circular em trânsito compartilhado, repetidamente saturado em diversos locais nos horários de pico. 

Neste contexto, investimentos à requalificação e readequação das vias, contemplando a utilização de 

canaletas em operação conjunta com o sistema expresso, a implantação de faixas exclusivas, binários e criação 

de mini terminais, possibilitarão aumentar a velocidade média operacional da Linha Inter 2 trazendo mais 

conforto aos usuários com ganho de tempo.  

Figura 41 - MAPA DA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE  
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Proporcionando credibilidade ao sistema e, principalmente, fornecendo atratividade ao serviço, a proposta irá 

contribuir para o aumento do número de passageiros, com ganhos em investimentos na frota, redução de 

pessoal e consumo de combustível, aspectos relevantes que estão diretamente relacionados aos custos de 

operação do sistema de transporte coletivo. 

Os estudos realizados pela URBS demonstraram benefícios de melhoria na infraestrutura do transporte coletivo 

e nas condições de vida da população em virtude dos seguintes resultados:  

a)  Ampliação da integração física/tarifária na implantação do Mini-Terminal Santa Quitéria 

beneficiando 7,878 (sete mil oitocentos e setenta e oito) usuários que não possuem acesso a RIT- 

Rede Integrada de Transporte.  

b)  A melhora de oferta de lugares na linha direta INTER 2, na ordem de 30% (trinta por cento);  

c)  Redução de Custo operacional na ordem de R$ 586.767,46 (quinhentos e oitenta e seis mil 

setecentos e sessenta e sete Reais e quarenta e seis centavos) mensais;  

d)  Redução no custo da Tarifa Técnica na ordem de R$ 0,0399 (trezentos e noventa e nove décimos 

de centavos de Reais);  

e)  Ganho de velocidade média operacional na linha direta INTER 2, na ordem de 40% (quarenta 

por cento);  

f)  Redução no tempo de viagem na linha direta INTER 2 em 35 % (trinta e cinco por cento);  

g)  Redução de frota operante na linha direta INTER 2 em 13 (treze) veículos, com ganho de 30% 

(trinta por cento) de oferta nos horários de pico;  

h)  Melhora na frequência de veículos em 25% (vinte e cinco por cento) nos horários de pico.  

 

4. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Área de Influência (AI) de determinado empreendimento é um dos quesitos legais para a avaliação dos 

impactos ambientais prevista pela Resolução 01/86 do CONAMA, no item III de seu artigo 5º.  

De acordo com o meio estudado – físico, biótico e socioeconômico, os limites da AI podem variar, sendo: Área 

de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área de Diretamente Afetada (ADA) (CONAMA, 

1986). 

As AI podem ser consideradas como não só o local de implantação da obra em si como também a área de 

entorno do empreendimento onde todo projeto tem um destino em relação ao sitio de implantação e uma 

região de localização, sendo indispensável o conhecimento da estrutura, composição e da dinâmica dos fatos 

que caracterizam o espaço total da área escolhida (AB’SABER, 1988). 

Em relação aos potenciais impactos, a AI consiste na porção do território passível de ser afetada de forma 

direta ou indireta, positiva ou negativamente em função das características do empreendimento, levando-se 
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em conta todas as etapas de seu desenvolvimento, que passam pelas fases de planejamento, implantação da 

obra e sua operação. 

A área do estudo da Amostra do Programa foi classificada em relação à territorialidade, delimitando-se três 

áreas que poderão sofrer influência a partir do eixo de intervenção, sendo: 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Área fisicamente atingida pelas obras, ficando restrita ao eixo do empreendimento, onde irão se concentrar 

as alterações na infraestrutura viária, requalificações e ampliações. 

Área de Influência Direta (AID) 

Compreende ao conjunto de áreas que serão potencialmente aptas a sofrer impactos diretos da implantação 

e da operação da atividade, ou seja, impactos oriundos de fenômenos diretamente decorrentes das alterações 

ambientais que venham a suceder. 

Para a Amostra foi estabelecida a AID linear para as obras viárias e um raio de influência para as obras 

terminais e a Trincheira/Viaduto Tarumã, por se tratarem de intervenções com diferentes espacialidades e 

afetações. 

▪ Obras viárias: a partir do eixo da via até 500m de distância para cada lado. 

▪ Terminais: raio de 500m 

Área de Influência Indireta (AII) 

Consiste em faixa de território mais ampla onde os efeitos de impactos da obra são secundários, indiretos e de 

um modo geral, com menor intensidade, envolvendo município, região e bacia hidrográfica. As Figuras 42 a 44 

exemplificam as áreas de influência estabelecidas para o estudo da Amostra do Programa 
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.  

Figura 42 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA ESTABELECIDA PARA AS OBRAS VIÁRIAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO 
PROGRAMA 
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 -  

Figura 43 - ÁREA DE INFLUÊNCIA ESTABELECIDA PARA O TERMINAL HAUER  

Figura 44 ÁREA DE INFLUÊNCIA ESTABELECIDA PARA A TRINCHEIRA / VIADUTO TARUMÃ  
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5. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

5.1. MEIO FÍSICO 

5.1.1. RECURSOS ATMOSFÉRICOS 

A troposfera possui importância fundamental, do ponto de vista climático, pois nela se movimentam todas as 

massas de ar que responsáveis pelas mudanças climáticas da Terra. É também na troposfera que ocorrem à 

maioria dos fenômenos relacionados com a poluição do ar. 

O perfil térmico da atmosfera, ou seja, a variação da temperatura com a altitude tem relação direta com a 

capacidade de dispersão de poluentes. Em uma situação normal, o decréscimo da temperatura com a altitude 

é de aproximadamente 1ºC a cada 100 metros, conhecido como gradiente vertical normal ou padrão. 

Quando as temperaturas da atmosfera diminuem mais rapidamente cria-se uma condição de instabilidade, 

favorecendo a dispersão dos poluentes. Por outro lado, quando a temperatura diminui mais lentamente, a 

atmosfera tende a permanecer estável, dificultando a dispersão dos poluentes atmosféricos. 

O caso extremo ocorre quando a temperatura aumenta com a altitude, fenômeno conhecido como inversão 

térmica. Nesta situação, a atmosfera fica consideravelmente estável e os índices de poluição tendem a se 

elevar. Por outro lado, os ventos e a chuva auxiliam a dispersão dos poluentes. A topografia, por sua vez, pode 

favorecer ou dificultar a dispersão dos poluentes.  

5.1.1.1. CLIMA  

De acordo com a classificação de Köeppen, Curitiba está localizada em zona climática do tipo Cfb - Clima 

subtropical úmido mesotérmico com verões frescos e o mês mais frio apresentando temperatura média inferior 

a 22 ºC, onde: 

C - indica clima pluvial temperado; mês mais frio entre -3ºC e 18ºC; 

f - clima sempre úmido com chuva em todos os meses do ano; 

b - indica que a temperatura média do mês mais quente se encontra abaixo de 22ºC e no mínimo 4 meses com 

temperatura acima de 10ºC. 

5.1.1.2. TEMPERATURA 

Curitiba, onde a altitude está em torno de 900 m, a temperatura média anual é igual a 16,5 ºC. A temperatura 

média do mês mais frio corresponde a 12,6 ºC e a do mês mais quente equivale a 20,1 ºC. A mínima absoluta 

registrada na região é igual a -6,3 ºC. 

A amplitude de ocorrência de geadas por ano em Curitiba atinge índices entre 1 a 33, sendo a média anual 

equivalente a 10,7. 

5.1.1.3. PLUVIOSIDADE 

Na porção abrangida pelo Programa, a precipitação média anual corresponde a 1.413 mm/ano, não 

apresentando déficit hídrico. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, havendo, no entanto, um declínio 

no inverno, sem chegar a ser insuficiente para determinar, em média, a existência de um mês mais seco. O 
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máximo pluviométrico ocorre no trimestre de verão (dezembro, janeiro e fevereiro), enquanto que os três 

meses menos chuvosos coincidem com o período de inverno, sendo agosto o mês mais seco do ano. 

5.1.1.4. UMIDADE RELATIVA DO AR 

As médias de umidade relativa do ar mostram-se elevadas em todo o Estado do Paraná. Segundo MAACK, em 

virtude da influência oceânica sobre o clima e da transpiração dos componentes das matas pluviais existentes 

até a poucos anos, predomina uma umidade relativa muito elevada, cujo clímax é atingido nas primeiras horas 

do dia com 85% a 92% declinando para 50 e 70% ao meio dia, para atingir novamente à noite valores superiores 

a 80%.  

5.1.1.5. POLUIÇÃO DO AR 

Do ponto de vista químico, a atmosfera terrestre é um ambiente oxidante, fato que se explica pela presença 

de concentração significativa de oxigênio diatômico.  Quase todos os gases liberados no ar, são totalmente 

oxidados pelo oxigênio e seus produtos finais, mais cedo ou mais tarde, depositam-se sobre a superfície da 

terra. 

O estado do Paraná dispõe de regulamentação específica para proteção da qualidade do ar, estabelecida pela 

Lei nº 13.806/02 e pela Resolução SEMA nº 054/06, que definem padrões para classificação da qualidade do 

ar, critérios para episódios agudos de poluição do ar, que são os mesmos estabelecidos no nível federal 

(Portaria Normativa IBAMA nº 348/90 e pela Resolução CONAMA nº 03/90). 

A Lei Estadual nº 13.806/02 determina que as áreas no território estadual devem obedecer a seguinte 

classificação quanto aos usos pretendidos:  

Classe 1: Áreas de Preservação, Parques e Unidades de Conservação (exceto Áreas de Proteção Ambiental), 

nas quais a qualidade do ar deve ser mantida no nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção 

das atividades humanas. 

Classe 2: Área de Proteção Ambiental (APAs) e outras áreas que não se enquadram nas classes 1 e 3, nas quais 

devem ser aplicados os padrões secundários de qualidade. 

Classe 3: Áreas urbanas das regiões Metropolitanas de Curitiba, Londrina, Maringá e municípios com mais de 

50.000 habitantes ou com áreas definidas como industriais, nas quais devem ser aplicados os padrões 

primários. 

A tabela a seguir apresenta os padrões de qualidade do ar definidos na legislação. 

  

Poluentes Tempo Médio Padrão Primário Padrão Secundário 

Partículas Totais em 
Suspensão 

24 horas 240µg/m³ 150µg/m³ 

MGA 80µg/m³ 60µg/m³ 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

24 horas 356µg/m³ 100µg/m³ 

MAA³ 80µg/m³ 40µg/m³ 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1 hora 40000µg/m³ 40000µg/m³ 

8 horas 10000µg/m³ 10000µg/m³ 

Ozônio ( O3) 1 hora 160µg/m³ 160µg/m³ 

Tabela 12 - PADRÕES DE QUALIDADE DO AR  
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Poluentes Tempo Médio Padrão Primário Padrão Secundário 

Fumaça 24 horas 150µg/m³ 100µg/m³ 

MAA³ 60µg/m³ 40µg/m³ 

Partículas Inaláveis 
(˂10µm) 

24 horas 150µg/m³ 150µg/m³ 

MAA³ 50µg/m³ 50µg/m³ 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 320µg/m³ 190µg/m³ 

MAA³ 100µg/m³ 100µg/m³ 
1 Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano, 2 Média Geométrica Anual, 3 Média Aritmética Anual (Fonte: Resolução SEMA n.° 
041/02) 
Fonte: IAP 
 

A legislação estabelece ainda critérios para episódios agudos de poluição do ar, apresentados a seguir (Tabela 

13). A declaração dos estados de Atenção, Alerta e Emergência deve levar em conta os níveis de concentração 

dos poluentes e a previsão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes. 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

SO2 ( µg/m³) – 24 h 800 16000 2100 

PTS(µg/m³) – 24 h 375 625 875 

SO2X MP(µg/m³) 65000 261000 393000 

CO(PPM) – 8h 15(17000µg/m³) 30(34000µg/m³) 40(46000µg/m³) 

O3(µg/m³) – 1h 400 800 1000 

Partículas Inaláveis(µg/m³)-
24h 

250 420 500 

Fumaça(µg/m³) – 24h 250 420 500 

NO2(µg/m³) – 1h 1130 2260 3000 

 

A seguir, relacionam-se os efeitos esperados sobre a saúde das pessoas e as precauções recomendadas para 

cada tipo de episódio. 

Nível de atenção: decréscimo da resistência física e significativo agravamento dos sintomas em pessoas com 

enfermidades cardiorrespiratórias. Pessoas idosas ou com doenças cardio respiratórias devem reduzir as 

atividades físicas e permanecer em casa. 

Nível de alerta: aparecimento prematuro de certas doenças, além de significativo agravamento de sintomas. 

Decréscimo da resistência física em pessoas saudáveis. Idosos e pessoas com enfermidades devem permanecer 

em casa e evitar esforço físico. A população em geral deve evitar atividades exteriores. 

Nível de emergência: Morte prematura de idosos e pessoas doentes. Pessoas saudáveis podem apresentar 

sintomas adversos que afetam sua atividade normal. Todas as pessoas devem permanecer em casa, mantendo 

as portas e janelas fechadas. Todas as pessoas devem minimizar as atividades físicas evitar o tráfego. 

5.1.1.6. QUALIDADE DO AR 

A rede de monitoramento existente em Curitiba foi viabilizada através de uma parceria entre o Governo do 

Estado e do Município, sendo que as estações pertencem ao Estado e estão instaladas em áreas públicas, 

pertencentes ao Município  

Tabela 13 - CRITÉRIOS EPISÓDIOS AGUDOS DE POLUIÇÃO DO AR  
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Os resultados do monitoramento da qualidade do ar são divulgados à população, na forma de boletins mensais 

da qualidade do ar, que podem ser acessados no endereço eletrônico mailto:  

www.pr.gov.br/meioambiente/iap 

5.1.2. GEOMORFOLOGIA 

A caracterização geomorfológica da AID da amostra representativa insere-se integralmente na unidade 

morfoescultural do Primeiro Planalto Paranaense, abrangendo as unidades geomorfológicas: Planalto de 

Curitiba e Planalto do Alto Iguaçu (MINEROPAR, 2007). 

O relevo é relativamente suave e a altitude média é de 870m. Segundo BIGARELLA & MOUSINHO (1965), o 

modelado do relevo na região deve-se à alternância de dois processos morfogenéticos diferentes que vem se 

alternando periodicamente. Um opera durante clima semi-árido e é representado por processos mecânicos de 

morfogênese, causando degradação da topografia. Outro, em condições de clima úmido, originando 

intemperismo químico, com erosão linear e profunda dissecação do terreno. 

Destacam-se três aspectos morfológicos relacionados às litologias onde se esculpiu o relevo:  

a) regiões planas, quase tabuliformes, onde afloram os sedimentos pleistocênicos da Formação 

Guabirotuba;  

b) colinas baixas e arredondadas modeladas sobre os migmatitos; e  

c) planícies aluviais do rio Iguaçu e seus principais afluentes.  

Falhas e diáclases governam o avanço da erosão no processo de dissecação das rochas em geral e na remoção 

da cobertura sedimentar 

5.1.3. GEOLOGIA 

A geologia da região é relativamente simples, sendo representada por corpos de rochas ultrabásicas, xistos 

magnesianos, migmatitos homogêneos e heterogêneos; diques de diabásio e microgranitos; sedimentos da 

Bacia de Curitiba e aluviões (Figura 45).  

mailto:www.pr.gov.br/meioambiente/iap.
file:///C:/Users/Public/Documents/AFD%20NOVO%20Auxiliar/EISA/www.pr.gov.br/meioambiente/iap
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Figura 45 - MAPA FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
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Resumidamente, conforme o Mapa Geológico do Paraná (MINEROPAR/DNPM, 1989), é a seguinte a 

estratigrafia da região: 

CENOZÓICO 

HOLOCENO 

Sedimentos Recentes: sedimentos areno-síltico-argilosos de deposição fluvial. Colúvios e elúvios nas bordas 

dos vales encaixados em rochas granitóides. 

PLEISTOCENO 

Formação Guabirotuba: argilitos, arcóseos, margas, areias e cascalhos. 

MESOZÓICO 

JURÁSSICO-CRETÁCEO 

Diques basálticos, por vezes diferenciados, incluindo dioritos, dioritos-pórfiros e traqui-andesitos (K/Ar 113 ± 5 

ma/136 ± 6 ma) 

PROTEROZÓICO INFERIOR 

Complexo Gnáissico-Migmatítico Costeiro: Granito Cachoeira, migmatitos, gnaisses, xistos, ultrabasitos, 

metabasitos locais (Rb/Sr 2.200 ma) 

As rochas pré-cambrianas, que constituem a base da coluna estratigráfica local, representadas pelo Complexo 

Cristalino, abrangem essencialmente hornblenda gnaisses e biotita-hornblenda gnaisse, com estrutura 

predominantemente bandada e intercalações de composição quartzo-feldspáticas (FELIPE, R. S. et al, 1994). 

Segundo o Mapa Geológico do Paraná (MINEROPAR/DNPM, 1989), o embasamento cristalino é constituído 

por migmatitos oftálmicos e embrechitos, com paleossoma de biotita-hornblenda gnaisse e hornblenda-

gnaisse, e quartzitos do Proterozóico Superior, datados pelo método Rb/Sr em 2.200 ma. 

Estas rochas apresentam espesso manto de alteração de caráter regional, com espessuras superiores a 10 m, 

onde, pela ação do intemperismo ordinário, ocorreu a formação de argila residual ou primária, de cores 

variadas, mas predominantemente avermelhadas ou castanhas devido à acumulação de óxidos de ferro no 

processo de meteorização. Este material, conhecido na região por "terra", "barranco" ou "barro magro", é 

utilizado para compor misturas com argilas plásticas de várzea para a fabricação de tijolos. Em afloramentos 

naturais, cortes e áreas de mineração observam-se vestígios de estruturas gnáissicas, veios quartzo-

feldspáticos alterados e concentrações de minerais máficos. Localmente ocorrem concreções ferruginosas 

arredondadas de até 3 mm de diâmetro. 

Saprolitos, produtos de alteração das rochas gnáissico-migmatíticas mostram cor rósea, vermelha, castanha 

e, sob as aluviões, verde, com estruturas reliquiares da rocha original, presença esporádica de matacões e 

espessura variável entre 1 e 20 m. Normalmente apresentam forma de relevo côncava e sustentam a 

topografia. 

Diques de composição basáltica com direções entre N 40-60 W, por vezes diferenciados, cortam as rochas pré-

cambrianas. A grande maioria dos diques está alojada ao longo de falhas e fraturas NW-SE, sendo, portanto, 

contemporâneos ou posteriores a esta tectônica. São de fácil identificação em campo em virtude da sua 

decomposição esferoidal típica. 



  

138 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

A Bacia de Curitiba foi formada sobre um embasamento de rochas gnáissico-migmatíticas sob condições de 

clima variando de semi-árido a úmido, provavelmente durante o Pleistoceno. Estes sedimentos são pobres em 

estruturas sedimentares e apresentam-se praticamente horizontais (BIGARELLA & SALAMUNI, 1959). Em 1962, 

estes mesmos autores denominaram os sedimentos da Bacia de Curitiba como Formação Guabirotuba. 

A Fm. Guabirotuba, na região do Alto Vale do rio Iguaçu, pode ser subdividida em duas subunidades. A primeira 

geralmente relacionada com níveis topográficos inferiores, apresenta sedimentos argilosos com percentagem 

variável de grânulos de quartzo e feldspato e ocorrências subordinadas de níveis de arcósios. A segunda 

subunidade, normalmente encontrada em níveis mais elevados, é composta por sedimentos argilosos com 

frequentes intercalações centimétricas de arcósios (FELIPE, R. S. et al, 1994). 

São comuns níveis alternados de argila roxa com arenitos arcoseanos conglomeráticos e crostas de laterita de 

pequena espessura. O perfil típico da Fm. Guabirotuba mostra argilas de cor cinza esverdeada, com 

montmorillonita (2:1) como argilo-mineral predominante e, em menor proporção, ilita (2:1) e caulinita (1:1). 

São comuns níveis centimétricos de laterita. Esta descrição é válida para as duas subunidades (FELIPE, R. S. et 

al, 1994). 

As intercalações de arcósios, em geral, apresentam cores cinza, às vezes vermelho variegado, forma lenticular 

e espessuras centimétricas a métricas. São porosos com textura franco arenosa e 25% de finos 

(montmorillonita e ilita 2:1). 

Com menor frequência que as argilas residuais do embasamento, as argilas vermelhas da Fm. Guabirotuba 

também são utilizadas em misturas para o fabrico de tijolos. 

A camada de solo que recobre a Fm. Guabirotuba é constituída por uma associação de materiais residuais e 

transportados (colúvios), com a predominância do primeiro tipo. Esses materiais são facilmente separados em 

campo pela existência de um nível de seixos entre ambos. O material transportado apresenta cores escuras 

(preto, marrom escuro) ocorrendo normalmente nas partes mais planas no alto dos morros, formando divisores 

de águas, e o solo residual apresenta cor predominantemente vermelha, ocorrendo com mais frequência nas 

encostas, com menor espessura quanto mais íngreme for a topografia. 

Sobre os sedimentos pleistocênicos foram acumulados depósitos de planície de inundação e os baixos terraços 

da planície atual do rio Iguaçu. A unidade de sedimentos aluvionares recentes está representada por depósitos 

assentados diretamente sobre as rochas do embasamento. Os sedimentos são compostos de cascalhos 

arenosos e areias de granulometria fina a grossa, com granodecrescência ascendente, cor cinza esbranquiçada 

a amarelada, com seixos subarredondados e subangulosos de quartzo. Nos níveis superiores ocorrem camadas 

de argilas plásticas de cor cinza a negra, com predominância de caulinita (1:1), conhecida popularmente por 

"barro gordo" ou "barro" propriamente dito, que é utilizada extensivamente nas inúmeras olarias da região 

para a fabricação de tijolos. A espessura média total dos depósitos aluvionares atinge 5,00 m e está sobreposta 

a rochas gnáissico-migmatíticas (saprolito) de cor verde. Os sedimentos estão cobertos por uma espessura de 

até 1,00 m de solos hidromórficos, com ocorrências locais de turfa. 
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Ocorrem também depósitos de origem aluvionar situados em nível mais elevado que as aluviões, constituindo 

terraços, que apresentam sedimentos arenosos e cascalho na base, argila plástica cinza e solo com abundante 

matéria orgânica (FELIPE, R. S., et al, 1994). 

5.1.4. SOLOS 

O município de Curitiba possui aproximadamente 20% da área composta por solos aluviais, formados por 

areias e argilas orgânicas. A Formação Guabirotuba, encontrada em 35% do município, é formada 

principalmente por argilas fissuradas. O restante do município (45%) é composto por solos residuais – formados 

pela alteração da rocha que se encontra abaixo deles 

5.1.5. HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA 

O município de Curitiba localiza-se à margem direita e a leste da maior sub-bacia do Rio Paraná, a bacia 

hidrográfica do Rio Iguaçu. Os principais rios de Curitiba que constituem as seis bacias hidrográficas abrangidas 

pelo município são Rio Atuba, Rio Belém, Rio Barigüi, Rio Passaúna, Ribeirão dos Padilhas e Rio Iguaçu.  

Devido ao relevo de Curitiba possuir predominância de maiores altitudes ao norte, todas as seis bacias 

hidrográficas correm para o sul, indo desembocar no principal rio de Curitiba, o Rio Iguaçu, que por sua vez irá 

desaguar no Rio Paraná a oeste do Estado do Paraná. 

As áreas de influência das obras componentes da amostra representativa estão inseridas em três importantes 

bacias hidrográficas do município: Rio Belém, Atuba e Barigui (Figura 46). 

 

Obra Bacia Hidrográfica 

Trincheira / Viaduto Tarumã Atuba 

Terminal Hauer Belém 

Lote 01 Barigui e Belém 

Terminal Campina do Siqueira Barigui 

BRT Leste Oeste Barigui e Belém 

BRT Norte / Sul Barigui e Belém 

 

  

Tabela 14 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS OBRAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  
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Figura 46 - MAPA HIDROGRAFIA
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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ATUBA 

O rio Atuba é, junto com o rio Iraí, um dos formadores rio Iguaçu, do qual 

é afluente pela margem direita. O rio Atuba e o rio Bacacheri são pontos 

de referência histórica, pois em suas margens começou a ocupação do 

Município de Curitiba, na região conhecida como Vilinha situada no bairro 

do Atuba.  

A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão territorial de 

aproximadamente 128,6km² de área de drenagem e seu principal 

contribuinte é a bacia do rio Bacacheri, com área aproximada de 30km². 

A bacia do rio Atuba abrange no Município de Curitiba cerca de 63,7km² 

e possui 29,5km de extensão.   

O rio Atuba encontra-se com o rio Iraí, dentro da Área de Proteção 

Ambiental do Rio Iguaçu – APA Iguaçu, forma o rio Iguaçu. Nesse ponto 

localiza-se o marco zero do rio Iguaçu, ponto onde faz divisa de três 

municípios: Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais.  

Nas cabeceiras da bacia do rio Atuba encontra-se parte da formação geológica que constitui o Aquífero Karst, 

um dos mananciais de água potável da Região Metropolitana de Curitiba.  

É importante ressaltar também que o volume de cheias que provocam as inundações na bacia do rio Atuba 

vêem da cabeceira, que se está no município de Colombo e de contribuições diretas do município de Pinhais. 

Recomenda-se a busca de soluções integradas com esses municípios vizinhos para a prevenção e minimização 

dos impactos provocados pelas cheias. 

Na bacia do rio Atuba as áreas verdes e áreas de lazer perfazem um total de 8.642.990m², que representam 

um índice de 29,42m² de área verde/habitante. As áreas de maciço florestal na bacia do rio Atuba são de 8,64 

km² 

 

Dados Rio Atuba 

Área (km²) 63,70 

Perímetro (km) 51,96 

Ordem da Bacia 4ª ordem 

Comprimento Talvegue Principal (km) 19,78 

Comprimento Axial (km) 15,30 

Comprimento Total dos talvegues na bacia (km) 162,29 

Coeficiente de Compatibilidade ( kC) 1,82 

Fator de Forma (kf) 0,27 

Densidade de Drenagem (km/km²) 2,55 

Extensão Média do Escoamento Superficial (l) 0,10 

Sinuosidade do Curso da água (SIN) 1,29 

Altitude Máxima (nascente) Margem 945,00 

Altitude Máxima na Bacia 1001,25 

Altitude Mínima na Bacia 872,03 

Altitude Máxima (nascente) Fundo 943,00 

Tabela 15 - PARÂMETROS FÍSICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ATUBA EM CURITIBA  
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Dados Rio Atuba 

Altitude Mínima (foz) Margem 872,00 

Altitude Mínima (foz) Fundo 868,00 

Altitude Média (m) 907,00 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BARIGUI   

A bacia hidrográfica do rio Barigui integra o grupo de afluentes da 

margem direita do rio Iguaçu, possuindo extensão aproximada de 60 

km. entre as nascentes e a sua foz no rio Iguaçu. Atravessa a cidade de 

Norte a Sul por aproximadamente 45 km. A área de drenagem da bacia 

do rio Barigui é de 279,11 km², sendo 140,8 km² no Município de 

Curitiba.  

O rio Barigui, de padrão de drenagem predominante dendrítico, tem 

suas nascentes na serra da Betera, no município de Almirante 

Tamandaré, numa cota de 1.080 metros, desenvolve-se por Curitiba de 

norte para sul, faz divisado município de Curitiba com Araucária, perto 

da sua foz tem cota de 870 metros e é afluente da margem direita do rio 

Iguaçu.  

Localizam-se na bacia do rio Barigui diversos parques ecológicos, 

destacando-se o Parque Tanguá, Parque Tingui e o Parque Barigui, 

situados às margens do rio, que com seus reservatórios e áreas inundáveis exercem efeitos de amortecimento 

dos picos de enchentes, funcionando assim como bacias de retenção.  

Na bacia do Rio Barigui, as áreas verdes e áreas de lazer perfazem um total de 27.987.024m² o que representa 

um índice de 56,49m² de área verde/habitante. As áreas de lazer correspondem a um total de 1.034.071m². As 

áreas de maciço florestal na bacia do rio Barigui são de 27,99km. 

 

Bacia Do Barigui em Curitiba 

Área (km²) 140,80 

Perímetro (km) 102,57 

Ordem da Bacia 4ª ordem 

Comprimento Talvegue Principal (km) 34,66 

Comprimento Axial (km) 29,60 

Comprimento Total dos talvegues na bacia (km) 612,66 

Coeficiente de Compatibilidade (kc) 2,42 

Fator de Forma (kf) 0,16 

Densidade de Drenagem (km/km²) 4,35 

Extensão Média do Escoamento Superficial (l) 0,06 

Sinuosidade do Curso da água (SIN) 1,17 

Altitude Máxima (nascente) Margem 1002 

Altitude Máxima (nascente) Fundo 1000 

Tabela 16 - PARÂMETROS FÍSICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BARIGUI INSERIDA EM CURITIBA  



  

143 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

Bacia Do Barigui em Curitiba 

Altitude Mínima (foz) Margem 868 

Altitude Mínima (foz)Fundo 864 

Altitude Média (m) 933,50 

 

Segundo a Resolução SURHEMA 20/92, artigo 5º, quanto à qualidade, as águas do Rio Barigui são classificadas 

como: Classe 2 à montante do Parque Barigui e Classe 3 à jusante do Parque Barigui   

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05 os rios classe 2 podem ter suas águas destinadas:  

a)  ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;  

b)  à proteção das comunidades aquáticas;  

c)  à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho;  

d)  à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto; e  

e)  à aqüicultura e à atividade de pesca.  

A classe 3, tem um uso mais restritivo e suas águas podem ser destinadas:  

a)  ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado;  

b)  à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  

c)  à pesca amadora;  

d)  à recreação de contato secundário; e  

e)  à dessedentação de animais. 

Ressalta-se que o enquadramento do rio não se refere as condições atuais de qualidade, mas sim à situação 

pretendida. 

O Parecer Técnico 07/02 DPQ/CEP do Instituto Ambiental do Paraná – IAP esclarece que os dados utilizados 

para diagnóstico da qualidade da água dos rios são baseados no monitoramento semestral do Programa de 

Monitoramento do Altíssimo Iguaçu, no qual o rio Barigui pertence ao subsistema Belém (afluentes da margem 

direita do Iguaçu, após confluência deste com o Rio Irai, Br-277).  

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BELÉM 

 A bacia do Rio Belém é uma das mais importantes, pois ocupa uma área de drenagem de 87,80 km², 

equivalente a 20,32% da área total da cidade que é de 432km².  

O rio Belém é o mais curitibano dos rios, pois ele nasce e morre dentro da cidade, atravessando-a de norte a 

sul. Os limites da sua bacia – a Avenida Anita Garibaldi, José Bajerski, Manoel Ribas, Avenida Brasília, Francisco 

Derosso, Avenida Nossa Senhora da Luz – que são os divisores de água e foram os primeiros caminhos das 

tropas e continuam entre os principais caminhos da cidade.  
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No seu percurso passa pelo Parque São Lourenço, pelo Bosque do Papa 

e começa a ser canalizado no bairro Centro Cívico. No ponto onde ele 

reaparece ao lado da Rodoferroviária, podemos observar a foz de dois 

afluentes importantes que estão canalizados, o rio Ivo e o rio Juvevê.  

Devido à intensa impermeabilização das áreas de drenagem da Bacia 

Hidrográfica Urbana do Rio Belém, por meio da expansão e urbanização 

da região mais central da cidade de Curitiba, a ocorrência de enchentes 

tem se tomado cada vez mais frequente na bacia deste rio.   

Na bacia do rio Belém as áreas verdes e áreas de lazer perfazem 

5.363.156m² e representam um índice de 11,45 m² de área 

verde/habitante. As áreas de maciço florestal na bacia do rio Belém são 

de 5,36 km². 

 

 

Bacia Rio Belém 

Área (km²) 87,80 

Perímetro (km) 55,03 

Ordem da Bacia 4ª ordem 

Comprimento Talvegue Principal (km) 21,00 

Comprimento Axial (km) 18,89 

Comprimento Total dos talvegues na bacia (km) 105,91 

Coeficiente de Compatibilidade (kc) 1,64 

Fator de Forma (kf) 0,24 

Densidade de Drenagem (km/km²) 1,20 

Extensão Média do Escoamento Superficial (l) 0,20 

Sinuosidade do Curso da água (SIN) 1,11 

Altitude Máxima (nascente) Margem 992,25 

Altitude Máxima (nascente) Fundo 990,00 

Altitude Mínima (foz) Margem 872,00 

Altitude Mínima (foz)Fundo 870,00 

Declividade Média da Bacia (m/m) 0,554 

Altitude Média (m) 931,00 

 

5.1.6. SUSCEPTIBILIDADE A PROCESSOS DE DINÂMICA SUPERFICIAL 

Em função da evolução na ocupação do município de Curitiba, os solos originais foram modificados por ações 

antrópicas dando lugar aos antropossolos (solos com origem antrópica).  

São poucos os locais onde pode haver um remanescente do solo original. Esta característica evolutiva propiciou 

uma elevada impermeabilização dos solos, interferindo drasticamente na dinâmica hídrica das bacias, desta 

forma, a vazão dos córregos diminui consideravelmente nos períodos de estiagem, em função da baixa recarga; 

e nos períodos de chuva se agravam os problemas com enchentes.  

Tabela 17 - PARÂMETROS FÍSICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BELÉM EM CURITIBA  
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Quanto à morfologia, a parte Norte apresenta-se com uma feição topográfica relativamente acidentada, com 

declividades acima de 12%, sujeita à erosão e desmoronamentos.  

Na parcela central do município, o perfil é bem mais plano, com a existência de solo hidromórfico, sujeito à 

inundação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – MORFOLOGIA DO SOLO  
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5.1.7. ÁREAS DE RISCO 

Riscos e Desastres Naturais no Município de Curitiba 

Considerando as características dos eventos climáticos extremos que vem ocorrendo globalmente ao longo dos 

anos, identifica-se o risco de ocorrência de inundações, alagamentos, vendavais, ganizo e tempestades no 

município de Curitiba e, consequentemente, na área de influência das tipologias das obras previstas no 

PROGRAMA de MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA. A OP 704 do BID trata da Política de Gestão 

de Risco de Desastres Naturais demandando o enfretamento das consequências das mudanças climáticas pelos 

municípios com Programas financiados pelo Banco. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) vem lidando com os problemas frequentes de inundação em seu 

território, desenvolvendo, nos últimos anos, planos e estudos para identificar as fragilidades do município, por 

meio do aprimoramento do sistema municipal de prevenção, preparação, recuperação, alerta e resposta a 

desastres. Para tanto, foram estabelecidas parcerias entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, 

a Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito - SMDT/Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas - SMOP, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, Companhia de Habitação 

Popular de Curitiba - COHABct, entre outros.  

Como produto dessa iniciativa conjunta, a PMC elaborou instrumentos e planos que definem estratégias e 

diretrizes de planejamento e atuação para enfrentamento e prevenção desses eventuais desastres naturais, 

sendo: 

•  Mapa de Riscos Associado a Inundações do Município de Curitiba/PR 

• Plano Diretor de Drenagem de Curitiba – PDD 

• Planos de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 
Mapeamento dos Riscos Associados a Inundações 

Com o objetivo de apontar as áreas sujeitas a risco de inundações no município, a SMMA elaborou o Mapa de 

Riscos Associado a Inundações do Município de Curitiba/PR. 

O método utilizado na elaboração desse mapa compreendeu a análise da vulnerabilidade e do perigo, 

considerando aspectos do meio físico (geologia, declividade, histórico de inundações) e socioeconômicos 

(equipamentos essenciais, potencial poluidor e vulnerabilidade social).  

Sendo assim, inicialmente, definiu-se como produto principal a elaboração do Mapa de Riscos Associado a 

Inundação no Município de Curitiba-PR. Após a análise inicial, os temas foram definidos e representados por 

meio de seis mapas temáticos, três deles relacionados aos aspectos físicos: geologia, declividade e histórico de 

inundações; três contemplando aspectos socioeconômicos: equipamentos essenciais, potencial poluidor e 

vulnerabilidade social.  

Como produtos intermediários desse processamento, elaboraram-se o Mapa de Favorabilidade de Processos 

Perigosos (FPP) e o Mapa de Favorabilidade de Prejuízos e Danos (FPD), que, quando associados, resultaram 

no Mapa de Riscos Associado a Inundações de Curitiba-PR ( 
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Figura 48). 

 
 

Figura 48 – SISTEMÁTICA APLICADA PARA A EXECUÇÃO DO MAPA ASSOCIADOS A INUNDAÇÕES DE CURITIBA -PR 

 

Para avaliar o risco atribuiu-se pesos para cada mapa utilizado (somando-se 100%), assim como notas de 

importância de cada classe que compõe cada um desses mapas (de 0 a 10). No caso da metodologia 

empregada na elaboração do Mapa de Riscos Associado a Inundações de Curitiba-PR foram atribuídos os pesos 

de mapas e notas de classes, de acordo com a Figura 49. 
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Figura 49 – DIAGRAMA DA COMPOSIÇÃO DO MAPA DE RISCOS ASSOCIADOS A INUNDAÇÕES DE CURITIBA -PR. 

 

A partir do mapeamento, esse estudo identificou 5 (cinco) classes de risco de inundação por ocorrência de 

chuvas intensas:  

• classe 1 - risco inexistente;  

• classe 2 - risco baixo;  

• classe 3 - risco médio;  

• classe 4 - risco alto e  

• classe 5 - risco muito alto.  

De maneira geral, o mapeamento pode ser dividido em três partes.  

Uma primeira categoria englobando as classes 1 e 2, terrenos altos, compostos prioritariamente por rochas do 

embasamento cristalino, onde são desenvolvidas atividades de baixo potencial poluidor e se concentram 

populações de maior renda. Nesses locais, que correspondem a maior porção do território do município, a 

possibilidade de inundações é bastante reduzida. Nestas classes podem ocorrer tão somente alagamentos por 

interrupção da microdrenagem ou fatores que não foram alvo de levantamento por este trabalho.  

Na classe 3, estão as situações de risco mediano.  

A categoria englobando as classes 4 e 5, corresponde às áreas efetivamente sujeitas a risco permanente de 

inundação, em caso de precipitações atmosféricas acentuadas. São áreas constituídas geologicamente por 
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planícies aluvionares, baixa declividade, onde estão instaladas habitações subnormais e populações de menor 

renda.  

A metodologia proposta e aplicada nesse estudo tornou possível a identificação das áreas de maior risco do 

município. Estas áreas, pertencentes as classes 4 e 5. 

 

Riscos Associados a Inundações na Área de Influência da Amostra Representativa e do Programa 

• Totalidade das obras do PROGRAMA: 

Para uma análise preliminar dos riscos associados a inundações foi realizada uma sobreposição das áreas das 

obras do PROGRAMA sobre o Mapa de Riscos Associado a Inundações do Município supracitado, a partir do 

banco de dados de geoprocessamento do IPPUC (Figura 50). 

A partir dessa sobreposição pode-se inferir que, com relação a área diretamente afetada (ADA) pelas obras do 

PROGRAMA: 

✓ 82% está inserida nas classes de risco 01 e 02 – risco inexistente e baixo de inundações por ocorrências 

de chuvas intensas; 

✓ 11% está inserida na classe de risco 03 – risco médio de inundações por ocorrências de chuvas intensas; 

✓ 7% está inserida na classe na classe 04 – risco alto de inundações por ocorrências de chuvas intensas. 

• Obras da Amostra Representativa do PROGRAMA: 

 

✓ 84% da ADA está inserida nas classes de risco 01 e 02 – risco inexistente e baixo de inundações por 

ocorrências de chuvas intensas; 

✓ 11% da ADA está inserida na classe de risco 03 – risco médio de inundações por ocorrências de chuvas 

intensas; 

✓ 5% da ADA está inserida na classe de risco 04 – risco alto de inundações por ocorrências de chuvas 

intensas. 

Essa análise preliminar permite direcionar os estudos que serão realizados pelo RAP para a prospecção de 

dados e informações mais detalhadas, afim de melhor dimensionar como os diferentes graus de riscos classes 

3 e 4 poderão vir afetar o processo construtivo das diferentes tipologias de obras previstas no Programa e 

propor medidas preventivas ou mitigadoras mais direcionadas.  

Contudo, ressalta-se que a PMC dispõe de planos e ações voltadas para seu território e que as especificidades 

de enfrentamento dos riscos para as obras do PROGRAMA deverão estar em consonância com essas ações e 

com o Plano Diretor de Drenagem Urbana do município.  

Todos os projetos executivos do PROGRAMA que serão desenvolvidos irão observar as diretrizes técnicas do 

Departamento de Ponte e Drenagem da SMOP e demais normas vigentes, de forma a minimizar em projeto 

maiores riscos de inundações. A seguir será apresentada a estrutura e o conjunto de ações já realizados pelo 

município. 
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151 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

Figura 50 – MAPA DE RISCO ASSOCIADO A INUNDAÇÕES NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
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Ações de Proteção e Defesa Civil No Município de Curitiba 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC é instituída pela Lei 12.608/2012 que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - 

CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras 

providências. 

Em seu art. 2º, a lei determina que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar 

as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, que poderão ser adotadas com a colaboração de 

entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. 

A PNPDEC define que compete aos Municípios: 

I - executar a PNPDEC em âmbito local; 

II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados; 

III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; 

VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a 

evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em 

condições adequadas de higiene e segurança; 

IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre 

protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres; 

X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; 

XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; 

XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre; 

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil 

no Município; 

XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, 

organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o 

treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e 

XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 
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A partir da promulgação dessa Lei, o Município de Curitiba elaborou Planos de Contingência Municipal de 

Proteção e Defesa Civil, os quais estabelecem diretrizes para ações de resposta a desastres envolvendo 

Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades para cada uma das 

suas dez regiões administrativas.   

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para deslizamentos, alagamentos, inundações, 

granizo, vendavais e tempestades no município de Curitiba estabelece os procedimentos a serem adotados 

pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes 

eventos naturais. O Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema 

Municipal de Defesa Civil de Curitiba, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência 

que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao 

desempenho das atividades e responsabilidades, padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento, 

alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim 

de reduzir os danos e prejuízos decorrentes. 

O Plano Municipal de Contingência é composto por: 

• Cadastro das áreas de atenção: resultante da coleta de informações de áreas com recorrência de 

desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo 

com a sua infraestrutura, ocupação e população.  

• Cadastro de Abrigos: com o objetivo de identificar o local físico com a possibilidade para o abrigamento 

de pessoas vítimas de desastres, e construir uma lógica na concepção que é a formação de um abrigo, 

identificando as funções básicas para um funcionamento harmonioso, bem como elencar os atores 

deste contexto; 

• Cadastro de Recursos: os principais recursos que usualmente são utilizados quando em um momento 

de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente.  

• Ativação do Plano: em que são direcionadas as funções que deverão ser exercidas para a organização 

de uma gestão do desastre, destacando-se as pessoas com suas funcionalidades dentro do contexto 

do atendimento a ocorrência. Essas funções correspondem ao previsto no SCI (Sistema de Comando de 

Incidentes). 

 

Sistema Municipal de Defesa Civil 

O Sistema Municipal de Defesa Civil havia sido estabelecido pela Lei Municipal 6.725/85, regulado pelo Decreto 

Municipal 210/86, ainda quando a cidade de Curitiba possuía quatro regionais e algo em torno de 800.000 mil 

habitantes. A cidade cresceu bastante e, hoje, tem mais de 1.700.000 habitantes (projeção do IBGE), 

distribuídos pelos 75 bairros e suas nove administrações regionais. Após 20 (vinte) anos, foi atualizada a 

legislação municipal que trata da defesa civil. 
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Atualmente, o Município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec Curitiba), não mais com o 

caráter de "comissão", mas como uma ação coordenada e continuada da Prefeitura, ou seja, como 

coordenadoria. 

A Defesa Civil de Curitiba conta com um Centro de Gerenciamento de Riscos. Instalado na sede da Secretaria 

Municipal de Defesa Social e Trânsito, o espaço preparado para monitorar situações de emergência conta com 

equipamentos tecnológicos que incluem telas de vídeo wall e uma sala de gerenciamento de crise. 

A partir do Centro de Gerenciamento de Riscos é possível acompanhar em tempo real as condições climáticas 

pela cidade, com o suporte de imagens das mais de mil câmeras do poder público municipal.  

O aparato auxilia a equipe da Defesa Civil a monitorar as condições do tempo, no controle de ocorrências e a 

receber informações de diversos bancos de dados integrados para o gerenciamento de desastres.  

 

Medidas de Controle de Cheias  

Ao longo do tempo algumas medidas e legislações especificas a nível de microdrenagem tiveram que ser 

implantadas, para auxiliar no controle das cheias. Em 2000, a Lei Municipal 9.800 instituiu a permeabilidade 

mínima para lotes de acordo com o zoneamento em que este esteja inserido. O percentual mínimo é de 25% 

em zoneamentos convencionais e 0% na Zona Central. Em zoneamentos inseridos em Áreas de Proteção 

Ambiental – APAs a permeabilidade mínima varia de 50 a 80% (Decreto Estadual 250/00).  

De acordo com Crow et al. (1988) são considerados reservatórios de retenção quando o armazenamento é por 

um longo período de tempo e o esgotamento é por evaporação. Reservatórios de detenção armazenam águas 

pluviais por um curto período de tempo e após este, escoam para as galerias e corpos hídricos.  

A partir de 2003, com a publicação do Decreto 791, passou a ser obrigatória a implantação de mecanismos de 

detenção de cheias em terrenos que não atendiam à permeabilidade mínima estipulada pelo zoneamento de 

25%, ou que possuam área impermeabilizada superior a 5.000 m².  

Na Zona Central, já consolidada com impermeabilização superior a 80 %, a implantação de mecanismos de 

detenção de cheias passou a ser obrigatória em todos os lotes. Os lotes de grande porte fora da zona central, 

que poderiam contribuir para o controle de cheias do Município ficaram dispensados de executar reservatórios 

de detenção e a situação foi corrigida com a publicação do Decreto 176/2007, onde passou a ser obrigatória a 

implantação de mecanismos de detenção de cheias em lotes que não atendam a permeabilidade mínima do 

zoneamento ou, mesmo atendendo, possuam área impermeabilizada superior a 3.000 m².  

O Decreto 1066/2006, também contribui com o aumento das áreas permeáveis, pois dispõe da inclusão de 

grama nas áreas de passeio, em frente aos lotes reduzindo o escoamento superficial. Isto permite que os 

escoamentos para as vias públicas sejam mitigados.  

A aplicação dos decretos 791/2003 e 176/2007 proporcionou a implantação de reservatórios de 

microdrenagem em lotes particulares distribuídos nas várias bacias hidrográficas de Curitiba. Conforme 

relatório do arquivo setorial de controle de projetos de drenagem (OCP, SMOP-OPO) em Curitiba, a soma dos 
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volumes dos reservatórios de contenção de cheias constantes em projetos aprovados desde a publicação do 

decreto 7912003 em 12/08/2003 até 12/11/2014 é de 220.972,61 m³. 

 

Plano Diretor de Drenagem 

O Decreto Municipal nº 1994/2017 aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Curitiba – PMSB, que é um 

dos Planos Setoriais do Plano Diretor de Curitiba.  

O PMSB é composto por: 

I - Panorama do Saneamento Básico em Curitiba;  

II - Plano Municipal de Abastecimento de Água;  

III - Plano Municipal de Esgotamento Sanitário;  

IV - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  

V - Plano Diretor de Drenagem. 

 

O Plano Diretor de Drenagem de Curitiba está distribuído nos seguintes volumes:  

• VOLUME I – RESUMO EXECUTIVO: Apresenta as bases do PDD. (volume único).  

• VOLUME II – VOLUME TÉCNICO - Tomo I – Sistema Institucional 

• VOLUME II – VOLUME TÉCNICO - Tomo II – Políticas e ações não estruturais 

• VOLUME II – VOLUME TÉCNICO – Tomo III – Capacidade do Sistema Atual 

• VOLUME II – VOLUME TÉCNICO – Tomo IV – Caracterização das bacias e medidas de controle estruturais 

• VOLUME II – VOLUME TÉCNICO – Tomo V – Subsídios Técnicos e Econômicos 

• VOLUME III – IMPLANTAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA 

• VOLUME IV – MANUAL DE DRENAGEM 

 

O PDD tem como objetivo estabelecer um planejamento das intervenções necessárias ao ordenamento da macro e 

micro drenagem urbana da cidade, a fim de garantir maior segurança aos moradores, ao patrimônio público e 

privado, quando em precipitações intensas e/ou prolongadas de forma a garantir o bem-estar e a saúde pública da 

população de Curitiba. 

O PDD apresenta uma caracterização da drenagem do município com relação aos aspectos de macrodrenagem e 

microdrenagem abrangendo medidas estruturais e não estruturais relevantes para a minimização dos impactos 

ambientais relacionados às enchentes e alagamentos, bem como o estabelecimento de diretrizes e metas gerais 

para a cidade. No conteúdo do Plano é apresentado um Manual de Drenagem. 

Os estudos e diretrizes do Plano Diretor de Drenagem (PDD), aliados ao Plano Diretor Urbano (PDU), fornecem ao 

Manual de Drenagem os subsídios necessários para que seja um instrumento orientativo para projetistas sobre as 
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restrições e métodos aceitos no dimensionamento da drenagem na cidade, em consonância com normas e leis 

vigentes em âmbito nacional, estadual e municipal a respeito da drenagem urbana e do uso do solo urbano. 

O Manual de Drenagem integra e ressalta a importância de todos os estudos desenvolvidos no PDD para as Bacias 

do Atuba, Belém, Barigui, Padilhas, Passaúna e Iguaçu inseridas no Município de Curitiba. A partir desses estudos, o 

manual sintetiza as informações pertinentes para a consulta pelos profissionais que planejam e projetam a 

drenagem urbana no município de Curitiba e atribui critérios construtivos e de projeto para que se tenha uma 

uniformização do tratamento dos aspectos de drenagem no município. Todavia, o Manual de Drenagem é restrito 

para fins de orientação e não possui valor legislativo, sendo os únicos elementos limitantes aqueles relacionados à 

legislação pertinente. 

A íntegra do PDD pode ser consultada no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, no endereço eletrônico: 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/plano-municipal-de-saneamento-basico/2958 

 

5.1.8. FONTES POTENCIALMENTE POLUIDORAS  

No eixo de implantação da Linha do Inter 2, as águas superficiais e subterrâneas podem sofrer alterações nas 

suas características naturais, devido ao lançamento de efluentes no solo por infiltração de fossas em áreas 

desprovidas de rede de esgoto, derramamentos de hidrocarbonetos por postos de combustíveis, garagens, lava 

car e oficinas mecânicas, e, em menor escala, ácidos, tintas e metais por desmanches, ferros velhos, 

metalmecânica, galvanizações, gráficas, têxteis.  

Essas cargas poluentes apresentam caráter cumulativo, por serem persistentes no meio, com longo período de 

meia vida. No entanto, apenas os estabelecimentos de comercialização de hidrocarbonetos possuem controle 

sistemático, com cadastro atualizado, justamente por representarem risco potencial maior. Desta forma, 

foram verificados no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao longo do traçado 

da amostra representativa do Programa, os postos de combustíveis em implantação, em atividade e as áreas 

onde já foram desenvolvidas atividades de armazenamento de combustíveis, indicando locais com passivo 

ambiental por contaminação de hidrocarbonetos.  

Ao todo a AID da amostra representativa abrangerá 24 postos de combustíveis, sendo que 3 apresentam indício 

de contaminação.  

Tabela 18 – LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO AMBIENTAL DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADOS NA AID DA 
AMOSTRA REPRESENTATIVA 

Localização X_COORD Y_COORD Área do Posto Situação Ambiental 

Lote 1 670541,88027 7184764,21611 2449,00 Com indício de contaminação 

Lote 1 669984,25033 7185332,73827 734,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 670682,77098 7183161,19447 1218,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 670987,87862 7182250,32937 998,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 671505,69993 7182002,88946 1975,85 Sem indício de contaminação 

Lote 1 671690,85053 7180962,52796 998,00 Com indício de contaminação 

Lote 1 670858,30701 7184262,20230 940,00 Com indício de contaminação 

Lote 1 670732,23889 7183992,40791 726,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 670997,42033 7183585,05511 1843,00 Sem indício de contaminação 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/plano-municipal-de-saneamento-basico/2958
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Localização X_COORD Y_COORD Área do Posto Situação Ambiental 

Lote 1 670356,5519 7183513,29099 800,00 Sem indício de contaminação 

Lote1 670679,2668 7183161,03989 1218,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 670426,04217 7182894,13672 1177,00 Com indício de contaminação 

Lote 1 670471,09918 7182024,9504 1805,00 Sem indício de contaminação 

Lote 1 671505,69993 7182002,88946 1975,85 Sem indício de contaminação 

Terminal Campina 
do Siqueira 

670033,26172 7185913,68029 934,77 Sem indicio de contaminação 

Terminal Campina 
do Siqueira 

669984,39357 7185332,83342 734,00 Sem indicio de contaminação 

Terminal Campina 
do Siqueira 

670680,56971 7185535,49262 496,00 Sem indicio de contaminação 

Binário Ulisses 
Vieira/Vital Brasil 

671824,77159 7182562,78626 437,00 Sem indicio de contaminação 

Binário Ulisses 
Vieira/ Vital Brasil 

670471,09918 7182024,9504 1805,00 Sem indicio de contaminação 

Binário Ulisses 
Vieira/ Vital Brasil 

671505,69993 7182002,88946 1975,85 Sem indicio de contaminação 

Terminal Hauer 676157,1 7180686,95 2700,00 Sem indicio de contaminação 

Trincheira / Viaduto 
Tarumã 

678353,55127 7186398,89795 1575,00 Sem indicio de contaminação 

Trincheira / Viaduto 
Tarumã 

677786,65426 7186469,82967 1530,00 Sem indicio de contaminação 

Trincheira / Viaduto 
Tarumã 

678216,82155 7185517,92875 2647,00 Sem indicio de contaminação 

 

A partir da identificação das diversas fontes poluidoras dos aquíferos de uma determinada região, deve-se 

também levar em conta o grau de vulnerabilidade de cada aquífero. Segundo SUDERHSA (2007), não existe um 

mapa de vulnerabilidade natural para as diversas unidades aquíferas presentes na AID, no entanto, os 

aquíferos sedimentares (Guabirotuba e Aluvionares) são tipicamente mais vulneráveis que o aquífero do 

embasamento. Para o último, as partes mais vulneráveis são aquelas com maior incidência de anisotropias, 

como fraturas, falhas e outras estruturas, além dos mantos de alteração intempérica.   

Além disso, em todos os aquíferos, as porções mais próximas à superfície (rasas) e livres costumam ser mais 

vulneráveis, devido à maior possibilidade de acesso de poluentes ou contaminantes lixiviantes e à presença de 

áreas de recarga. Outro aspecto importante é a proteção sanitária de poços que, caso não seja adequada, 

pode fazer do poço um veículo de contaminação dos aquíferos (SUDERHSA, 2007). 

5.2. MEIO BIÓTICO 

5.2.1. FLORA 

5.2.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA AMOSTRA DO 

PROGRAMA 

O Município de Curitiba encontra-se inserido no Bioma Mata Atlântica, sob o domínio da Região Fitoecológica 

da Floresta Ombrófila Mista, que ocorre originalmente em altitudes superiores a 600 metros.  
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Esta é uma vegetação florestal que tem sua delimitação fitogeográfica dada pela ocorrência natural do 

pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), tido como a espécie característica da formação exclusiva dos 

planaltos da região sul do Brasil, com disjunções na região sudeste e em países vizinhos: Argentina e Paraguai.  

A Floresta com Araucária ocorre de forma predominante entre 800 e 1.200 m de altitude sobre o nível do mar, 

podendo ocorrer acima destes limites. Devido à sua ocupação em diferentes patamares de altitude e latitude 

no Paraná, podem ser reconhecidas quatro diferentes formações: a Aluvial (em terraços situados ao longo dos 

rios), a Submontana (a partir de 50 até cerca de 400 m de altitude), a Montana (de 400 até cerca de 1000 m 

s.n.m.) e a Altomontana (situadas acima de 1000 m s.n.m.) (IBGE, 1992; RODERJAN et al., 1993; RODERJAN et 

al., 2002). 

 A formação Aluvial corresponde às florestas ripárias, também denominadas de florestas ciliares ou florestas 

de galeria. Desenvolvem-se às margens de rios, percorrendo terrenos de relevo plano até suave-ondulado, 

podendo fazer limite com áreas de planícies de inundação, onde está estabelecida a vegetação de várzeas 

(Formação Pioneira com Influência Fluvial) sendo o branquilho (Sebastiania commersoniana) a espécie mais 

característica.  

No dossel, destacam-se a aroeira (Schinus terebinthifolius), o vacum (Allophylus edulis), a murta (Blepharocalyx 

salicifolius) e o tarumã (Vitex megapotamica). Nos estratos inferiores, são comuns diversas espécies de 

guamirins (Myrcia riatenella, Myrceugenia euosma, Calyptranthes concinna), embira (Daphnopsis racemosa) 

e o pasto-de-anta (Psychotria carthaginensis).  

Em todas as demais formações da Floresta com Araucária o pinheiro-do-Paraná ocorre formando um estrato 

dominante e contínuo, geralmente acima de 30 m de altura. Diferentes espécies arbóreas podem ser 

observadas associadas, destacando-se a imbuia (Ocotea porosa), a canela sebo (Ocotea puberula), a canela-

lageana (Ocotea pulchella), a pimenteira (Capsicodendron dinisii), o pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), a 

erva-mate (Ilexparaguariensis), o cedro-rosa (Cedrela fissilis), a guavirova (Campomanesia xanthocarpa), o 

Miguel pintado (Matayba elaeagnoides), a caroba (Jacaranda puberula) e o açoita-cavalo (Lueheadi varicata) 

(LEITE & KLEIN, 1990; RODERJAN et al., 2002). 

Nos estratos arbóreos inferiores são comuns espécies de Myrtaceae (Eugenia, Myrcia), Salicaceae (Casearia, 

Xylosma), Sapindaceae (Allophylus, Cupania), Aquifoliaceae (Ilex) e pteridófitas arborescentes (Cyathea, 

Dicksonia) popularmente conhecidas como “xaxins”. Espécies epífitas também são observadas, porém de 

maneira menos expressiva do que em áreas de Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica). 

 Nas várias unidades fisionômicas da Floresta Ombrófila Mista é comum a ocorrência de florestas contínuas e 

de fragmentos naturais. Esses fragmentos são limitados por campos naturais, e são conhecidos popularmente 

como "capões", apresentando forma e tamanhos variáveis (FERNANDES e BEZERRA, 1990).  

Originalmente, o território paranaense abrigava regiões de campos dos quais ainda são encontrados no 

interior do estado: os Campos Gerais, os Campos de Palmas e de Guarapuava. Segundo o Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Curitiba, fonte desta descrição da cobertura florestal na AII 

da Amostra, atualmente, os campos que ocorriam na região de Curitiba já não são mais definíveis devido à 

intensa urbanização que sofreu sua área de ocorrência ao longo do século.  
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Atualmente, a maioria dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista encontra-se no estágio sucessional 

secundário, ou seja, já sofreram algum tipo de alteração ou apresentam-se tão fragmentados que a 

sobrevivência de muitas espécies, seja da fauna ou flora, entraram em declínio, prevalecendo apenas aquelas 

que possuem maior plasticidade em se adequar a novas condições ambientais, e que, por isso mesmo, tornam-

se mais abundantes. 

Dessa forma, a exuberante vegetação natural presente no Estado do Paraná, até o século XX, sofreu alteração 

em razão, principalmente, da intensificação da agropecuária e do crescimento urbano industrial (BARROS; 

MENDONÇA,2000).  

 

A Vegetação na Área da Amostra do Programa 

A área de Amostra do Programa situa-se na Região de Curitiba que se encontra fortemente urbanizada 

ocorrendo alguns poucos remanescentes das tipologias florestais originais distribuídas em áreas moldadas a 

partir do forte processo de uso e ocupação do solo, por meio do aumento do crescimento da população e da 

pressão sobre o patrimônio florestal regional e local. 

Os pequenos remanescentes de vegetação apresentam-se fragmentados, com forte alteração em sua estrutura 

e composição e encontram-se distribuídos em unidades de conservação, representadas por Parques, Bosques, 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Bosques de Conservação da Biodiversidade (BCBU) e Refúgios de 

Vida Silvestre.  

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, o município de Curitiba possui, no total, cerca 12.980.834 m²  

de unidades de conservação e de áreas verdes culturais (jardinetes, largos, praças), distribuída em 1.098 locais 

(Tabela 19). 

Em 2017 a Cidade de Curitiba apresentou o número de 64,5 m² de área verde por habitante, tendo-se como 

referencial o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde que é de 12 m². 

Tabela 19 - TIPOS, NÚMERO E ÁREA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA.  

Tipo Número  Área em m² 

Parques   27 7.943.595 

Bosques     16 794.783 

Jardim Botânico     01  278.000 

RPPNMs   22 252.545 

Praças / Jardinetes / Eixos / Largos/ Jd. mbientais/Núcleos Ambientais     1.032 3.711.911 

     

 

As Unidades de Conservação mais próximas da AID das intervenções da Amostra são o Parque Barigui, situado 

próximo ao BRT Leste Oeste e o Bosque do Capão do Imbuia, próximo a Trincheira/Viaduto Tarumã. O Parque 

Barigui é um dos maiores e mais antigos parques da cidade com seus 1,4 milhões de metros quadrados de área 

total.  
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Na Figura 51 pode-se observar a inserção da área da Amostra na distribuição dos fragmentos de vegetação, 

bem como das demais áreas verdes do município como os jardins, praças, jardinetes, entre outras. 
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Figura 51 - LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA NO MAPA DA COBERTURA FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA.  
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5.2.1.2 ÁREAS VERDES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 

Segundo GRISE et al (2016) a distribuição das áreas de vegetação ao longo do Município de Curitiba seria 

desigual em quantidade e irregular quanto à sua disposição, existindo uma concentração de áreas prioritárias 

à conservação (parque e bosques) na região norte e de áreas verdes culturais na região central. Algumas dessas 

tipologias estão ausentes na região sul. O estudo conclui que  a cidade de Curitiba possui menos de 5% de sua 

área constituída por áreas verdes, destacando-se a pequena quantidade de parques e bosques, que 

representam 3,15% do número total de áreas verdes da cidade.  

Considerando-se que a vegetação é um relevante indicador de qualidade ambiental urbana, as áreas verdes 

urbanas possuem expressiva importância no contexto de conservação ambiental e nas políticas públicas 

voltadas à qualidade de vida nas cidades.  

O baixo número ou mesmo ausência de áreas verdes no espaço urbano pode causar, por exemplo,  

desequilíbrios no ambiente, como a redução da biodiversidade, alterações das condições climáticas, 

desconforto térmico e aumento de poluentes.  

Na área da Amostra, devido a forte ocupação dos espaços pela infraestrutura urbana, ocorre a predominância 

de pequenas áreas verdes representadas por jardinetes, praças e largos.  

MILANO & DALCIN (2000), apontam para o fato de que essas áreas, apesar de presentes em todas as cidades 

brasileiras, apresentam-se em espaços pouco organizados e planejados.  Entre os esforços para melhor 

organizar a distribuição dessas áreas e minimizar os efeitos da ocupação urbana, em 2000, a cidade de Curitiba 

realizou a revisão do seu zoneamento e aprovou as leis do Sistema Municipal de Unidades de Conservação 

(SNUCM) (Curitiba, 2000) e do código florestal do município (Curitiba, 2000). 

A partir da base cartográfica do IPPUC (2019) foram identificadas as áreas verdes culturais na Amostra, devido 

sua expressividade numérica e por se constituírem potenciais locais que concentram, em diferentes escalas de 

importância e tamanho, áreas que servem de abrigo e alimentação para alguns grupos faunísticos adaptados 

ao meio urbano. Várias dessas áreas constituem-se importantes elementos da paisagem e espaços de lazer 

onde a população pode desfrutar de algum contato com a natureza. Na Tabela 20 encontram-se as áreas 

verdes culturais na Área de Influência Direta das tipologias de obras da Amostra.  

A área mais expressiva seria do Eixo de Animação da Avenida Artur Bernardes com extensão aproximada de 

2km, onde está prevista sua requalificação como parte da melhoria da infraestrutura prevista no Lote 1.  

Tabela 20 - ÁREAS VERDES DA AMOSTRA 

ÁREAS VERDES AMOSTRA 

OBRA ÁREA VERDE Nº TOTAL 

BRT LESTE OESTE  Jardim Ramiro Trevisan 20 

Jardim Henrique Oliva 

Jardim Olga e de Menezes 

Jardim James Portugal Macedo 

Praça 29 de Março 

Jardim Nelson B. Ribas 

Jardim Isabel Lopes Santos Souza 

Largo da Galícia 
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ÁREAS VERDES AMOSTRA 

OBRA ÁREA VERDE Nº TOTAL 

Jardim Paulo Henrique Andrade Santos 

 Jardim Osmar Carta 

Largodavid Silveira Da Motta 

Praça da Ucrânia 

Jardim Khalil Mahfoud 

Jardim Deputado Homero Silva 

Praça Profa. Marina Pinto 

Praça Alfredo Andersen 

Praça Professor Hyperides Zanello 

Praça dos 21 Irmãos - Amigos de Curitiba 

Largo do Terço 

Praça Frederico Ozanam 

INTER 2 - LOTE 1 
  

Jardim Irmã Efigênia 38 

Praça Kornel Denega 

Jardim José Affonso Wernwck 

Jardim Rodrigo David e Silva 

Jardim Professor Alceu Pedrazzi 

Praça Antônio Gunha 

Jardim Luiz Afonso Leal Hauer 

Jardim Neylor Vasconcellos de Andrade 

Praça Sr. Francisco Ribeiro Azevedo de Machado 

Jardim Alice de Souza 

Jardim Natalia Bertasso Tavares 
 

Rec. Joseph Smith 

Praça Padre João Bagozzi 

Largo Francisco Pirkiel 

Jardim Pastor Lourival Malinoski 

Praça Kornel Denega 

Jardim José Affonso Werneck 

Jardim Rodrigo David e Silva 

Jardim Professor Alceu Pedrazzi 

Jardim Waldemar Klemtz 

Jardim Professor Amantino de Mello Ribas 

Praça Paulo Dietzsch 

Jardim Nagibe Chede Abrahão 

Jardim Luiz Afonso Leal Hauer 

Praça Antônio Gunha 

Largo Luiz Cavichiolo 

Jardim Sérgio Verges 

Praça da França 

Largo Alexandre Marchioro 

Praça Pedro Gasparelo 

Largo Augusto Lckert 

Praça Maria da P. B. Reis 

Jardim Neylor Vasconcellos de Andrade 

Praça Francisco Ribeiro Azevedo de Macedo 

Jardim Alice de Souza 

Praça Tobia Bueno Arruda 

Jardim Engenheiro Douglas Souza Luz 

BRT NORTE SUL Largo Padre Albino Vico 21 

Jardim Frederico Stali 

Jardim José Sezanoski 

Jardim General Isaac Nahon 
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ÁREAS VERDES AMOSTRA 

OBRA ÁREA VERDE Nº TOTAL 

Praça Anna Ritter 

Jardim Rubens de Melo Braga 

Praça Dante Gasparin 

Jardim Maria Gomes 

Praça Tito Schier 

Praça Profa. Hildegard Schman 

Praça Des. Armando Carneiro 

Praça Padre João Bagozzi 

Largo Francisco Pirkiel 

Rec. Joseph Smith 

Jardim Pastor Lourival Malinoski 

Jardim Waldemar Klemtz 

Praça Kornel Denega 

Jardim José Affonso Werneck 

Jardim Professor Alceu Pedrazzi 

Jardim David E Silva 

TERMINAL DO HAUER Praça Dom Geraldo Fernandes 2 

Praça Doutor Joaquim Menelau De Almeida Torres 

TRINCHEIRA TARUMÃ Jardim Miguel Karam 14 

Praça Joquei Pinheiro Filho 

Praça Cons. Tomás Coelho 

Praça Cova da Íria 

Jardim Elais Celso Lisboa de Miranda Filho 

Jardinete s/n 

Proça José F. dos Santos 

Praça Juventina Abib 

Praça Celargo Luiz Gonzaga da Rocha 

Praça Maj. Fidêncio Lemos do Prado 

Largo Professor Miguel Wouk 

Praça Carlos Schott 

Jardim Deputado Fed. Mário Cesar Stamm 

Jardinete s/n 

 
 
 

Nas Fotos a seguir se encontra o registro de algumas das praças, largos e jardinetes na Área de Influência 

Direta da Amostra do Programa. 
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Figura 52 - PRAÇA PROF.ª HILDEGARD SCHMAN - BRT NORTE/SUL 

 

 

Figura 53 - PRAÇA FRANCISCO RIBEIRO AZEVEDO DE MACEDO - LOTE 1 - BINÁRIO ULISSES VIEIRA/VITAL BRASIL  
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Figura 54 - PRAÇA JOAQUIM MENELAU DE ALMEIDA TORRES - TERMINAL HAUER 

 

 

Figura 55 - LARGO DA GALICIA- BRT – LESTE OESTE 
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Figura 56 – JARDINETE ELIAS CELSO LISBOA DE MIRANDA FILHO - TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

 

5.2.1.3 ÁRVORES IMUNE AO CORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA AMOSTRA  

 
Atuando em consonância com as premissas do Código Florestal Brasileiro, Curitiba criou regras gerais e especiais 

para a manutenção e proteção de indivíduos arbóreos declarando imunidade de corte justificadas por sua 

localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes.  

De acordo com o Decreto Municipal 1181/2009 estão declarados imunes de corte 43 árvores na cidade de Curitiba, 

nativas e exóticas que não podem ser suprimidas. Estas árvores são consideradas de interesse especial para uma 

proteção, em função da rua localização, porte, espécie, raridade, beleza, histórico ou relação com comunidade.  

As 43 árvores estão distribuídas por toda a cidade, situadas em áreas particulares ou públicas. Neste caso podem 

estar situadas em edificações públicas, como Araucaria angustifólia (pinheiro do Paraná) existente no pátio da 

SMMA e em outras áreas como jardinetes, praças ou em vias públicas (Tabela 21). 

A lista das árvores pode aumentar à medida que novos indivíduos sejam enquadrados nos critérios de seleção, 

inclusive, com a ajuda da população, por meio de indicação, onde a ratificação ocorre pela avaliação da SMMA. 

As árvores só podem ser cortadas caso apresentem risco de queda ou estejam mortas, por meio de procedimento 

que envolve três laudos de técnicos (emitidos pela SMMA) e a autorização do(a) Secretário(a) de Meio Ambiente 

para o procedimento. 

 

Tabela 21 – LISTA DE ÁRVORES IMUNE AO CORTE NA CIDADE DE CURITIBA 

No. Nome científico Nome popular Endereço 

1 Holocalyx balansae Alecrim Rua Cel. Joaquim Sarmento x Rua Teffé 

2 Myrcianthes gigantea Araçá gigante 
Orlando Peruci,1472- APAE Boitiatuvinha 

Rua Holanda, 177 - Bosque da Boa Vista 
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No. Nome científico Nome popular Endereço 

3 Centrolobium tomentosum Araribá Parque Barigui 

4 Araucaria columnaris Araucária Praça Tiradentes 

5 Araucaria bidwillii 
Araucária-
australiana 

Rua da Paz x Rua Comendador Macedo, 
566 

6 Peltophorum dubium Canafístula 
Av. Presidente Washington Luiz c/ Av. 
República da Síria - Praça Villa Lobos 

7 Cinnamomum burmanni Canela de Java Rua Theodoro Schneider, 685 

8 Cinnamomum camphora Canforeira Av. João Gualberto - Passeio Público 

9 Quercus robur L. Carvalho europeu Rua Dep. José Carlos Ribeiro Ribas, 303 

10 Quercus suber Linn. 
Carvalho-da-

cortiça 
Rua Bom Jesus, 665 

11 Castanea sativa 
Castanha-

portuguesa 
Rua Bom Jesus, 669 

12 Cedrela fissilis Cedro-rosa Praça Eufrásio Corrêa 

13 Vochysia tucanorum Cinzeira Rua Domingos Nascimento, 65 

14 Cupressus lusitanica Cipreste 
Rua Colomba Merlin, 831 -Parque Lago 
Azul 

15 Erthrina falcata Corticeira Rua Felício Lakoski, 777 

16 Ficus gomelleira Figueira Praça Tiradentes 

17 Ficus benjamina Figueira Rua Fernando Amaro, 60 

18 Ginkgo biloba Ginko Rua Capitão Leonidas Marques, 137 

19 Lamanonia ternata Guaperê Rua Mariano da Luz c/ Rua Abóbora 

20 Schizolobium parahyba Guapuruvu 
Praça Santos Andrade 

Rua Amintas de Barros - Teatro Guaíra 

21 Tabebuia umbellata Ipê amarelo 
Av. Presidente Afonso Camargo - 
Rodoferroviária 

22 Tabebuia alba Ipê amarelo Av. Manoel Ribas, 4751 

23 Tabebuia alba Ipê-amarelo Praça Tiradentes 

24 Tabebuia heptaphylla Ipê-roxo 
Rua Pe.Germano Mayer x Rua XV de 
Novembro 

25 Hymenaea courbaril Jatobá Rua Martim Afonso - Praça 29 de Março 

26 Anadenanthera colubrina Monjoleiro Av. Manoel Ribas, 228 

27 Carya illinoensis Nogueira Praça Didi Caillet - Rua Heitor S. França 

28 Olea europaea Oliveira Praça Santos Andrade 

29 Chorisia speciosa Paineira 
Rua Bom Jesus, 669 

Rua Emílio Alexandrino da Silva 

30 Livistona sp Palmeira Leque 
Rua Voluntários da Pátria - Praça General 
Osório 

31 Caesalpinia echinata Pau-brasil Rua Cândido de Abreu - Prefeitura 

32 Caesalpinia leiostachya Pau-ferro Praça Tiradentes 

33 Cunninghamia lanceolata Pinheiro chinês 
Rua Presidente Carlos Cavalcanti , 815 - 
Clube Concórdia 

34 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-paraná Avenida Manoel Ribas,2727 - Pátio SMMA 

35 Eugenia uniflora L. Pitangueira Rua Emílio de Menezes, 377 

36 Bougainvillea glabra Primavera Rua Ubaldino do Amaral, 1045 
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No. Nome científico Nome popular Endereço 

37 Phoenix canariensis Tamareira Praça Eufrásio Corrêa 

38 
Enterolobium 
contortisiliquum 

Timbaúva 
Rua Professor Euro Brandão - Praça Des. 

Armando Carneiro. 

39 Tipuana tipu Tipuana 
Rua Padre Antônio, 125 

Rua Vicente Machado, 2356 

 

As árvores consideradas imune ao corte são identificadas por uma placa, implantada pela SMMA, o que 

permite que qualquer pessoa as identifique (Figura 57). 

 

Figura 57 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁRVORE IMUNE AO CORTE NA CIDADE DE CURITIBA  

 

 

A partir do mapeamento da localização das 43 árvores decretadas como imunes ao corte (Figura 58), 

constatou-se que uma delas ocorre na Área de Influência da Amostra Representativa do Programa, próximo 

ao Terminal do Portão no futuro BRT NORTE SUL. Trata-se de uma timbaúva (Enterolobium contortisiliquum) 

localizada na Praça Des. Armando Carneiro. Contudo não há previsão de seu atingimento devido às obras. 

Considerando-se a área do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, de acordo com 

o mapeamento das árvores imune ao corte, a maioria encontra-se na área central da cidade de Curitiba na 

região entre as futuras Estações Mercês e o Binário Padre Germano Mayer/Camões. Estas deverão ser 

consideradas na determinação da área de influência dieta das demais obras que compõe o Programa e 

identificadas medidas de controle de impacto e monitoramento durante a execução das obras.  

Atenção especial deverá ser dada ao ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla) existente na confluência entre as ruas 

Padre Germano Mayer e Rua XV de Novembro, que situa-se na área diretamente afetada do futuro Binário 

Padre Germano Mayer/Camões, aviltando-se a necessidade de pequenas correções geométricas e de 

implantação da rede de drenagem para não afetar suas raízes.
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Figura 58 – ÁRVORES IMUNE AO CORTE NA ÁREA DA AMOSTRA REPRESENTATIVA E DO PROGRAMA  
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5.2.1.4 SITUAÇÃO ATUAL DA VEGETAÇÃO NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA DA AMOSTRA 

No levantamento de campo na área da Amostra constatou-se que a vegetação da ADA é constituída pela 

arborização pública onde alguns representantes da tipologia florestal original se encontram esparçamente 

distribuídos ao longo das vias, como palmeira jerivá (Syagrus romanzzofiana), o pinheiro do Paraná (Araucária 

angustifolia) e o pau ferro (Caesalpinia leiostachya).  

Além de exemplares da Floresta Ombrófila Mista, nas vias públicas também são encontradas espécies exóticas 

(introduzidas), como a extremosa ou resedá (Lagerstroemia indica) e exóticas invasoras, como o alfeneiro 

(Ligustrum lucidum) e o Pinus sp. O levantamento detalhado das espécies existentes na ADA como também na 

AID do Programa, deverá ser realizado pelo RAP. 

Na Tabela 22 são listadas as espécies arbóreas que ocorrem na ADA da Amostra e na sequência  são 

apresentadas fotos de algumas dessas espécies. 

 
Tabela 22 - VEGETAÇÃO ARBÓREA IDENTIFICADA NA ADA DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 

Famíla Botânica Nome Científico Nome Vulgar Categoria 

Aceraceae Acer negundo ácer introduzida 

Livistona sp. palmeira leque introduzida 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius  aroeira nativa 

Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa 

Bignoniaceae Tabebuia sp. ipê nativa 

Fabaceae Senna sp. - nativa 

Caesalpinia leiostachya pau ferro nativa 

Lauraceae Persea americana abacateiro introduzida 

Leguminosae Senna macranthera acácia-manduirana nativa 

Lythraceae Lagerstroemia indica extremosa   

Mimosaceae Acácia sp. - nativa 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra primavera nativa 

Pittosporaceae Pittosporum ondulatum pau-incenso introduzida 

Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto introduzida 

Eugenia uniflora pitanga nativa 

Psidium guayava goiabeira nativa 

Nyctaginaceae Bougainvillea`glabra primavera nativa 

Oleaceae Ligustrum lucidium alfeneiro introduzida 

Palmae Syagrus romanzzofiana palmeira jerivá nativa 
Rosaceae Eribotrya japonica amexeira introduzida 
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Figura 59 - PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA) EXISTENTES NO EIXO DA CANALETA DO BRT LESTE OESTE  

 
 

 
Figura 60 - EXTREMOSAS (LAGERSTROEMIA INDICA)  NO BINÁRIO ULISSES VIEIRA – VITAL BRASIL 

 

Além dos indivíduos arbóreos nas vias, também podem ser encontradas porções bem alteradas de floresta 

ripária em córregos parcialmente ou totalmente canalizados na área urbana, como por exemplo no Lote 1 e 

no BRT Leste Oeste (Figuras 61 a 64). 
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Figura 61 – VEGETAÇÃO DO CÓRREGO CAMPINA DO SIQUEIRA - BRT LESTE OESTE 

 

 

Figura 62 – VEGETAÇÃO DO CÓRREGO DO BIGORRILHO - BRT LESTE OESTE 

 

 
Figura 63 – VEGETAÇÃO DO CÓRREGO DA VILA IZABEL - LOTE 1 
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Figura 64 – ASPECTO GERAL DA VEGETAÇÃO FORTEMENTE ALTERADA - CÓRREGO DA VILA IZABEL - LOTE 1  

 

Os indivíduos arbóreos que se encontram da ADA estarão sujeitos a atingimento direto ou indireto dependendo 

do tipo de intervenção a ser implantada, como por exemplo, requalificação da via de asfalto através 

da execução de alargamento, implantação da rede de drenagem e de calçadas. Contudo, os atingimentos 

deverão ser ratificados por meio da análise dos projetos executivos e levantamentos topográficos. 

O RAP do Programa deverá fornecer um levantamento detalhado dos indivíduos arbóreos a serem atingidos 

para viabilizar a implantação das intervenções, bem como apresentar sugestões de realização de pequenas 

alterações geométricas e ou transplantes de árvores, quando constatada a sua expressividade ecológica e ou 

paisagística.  

Nas Figuras 65 e 66 encontram-se exemplos de árvores a serem atingidas de forma total ou parcial, como nos 

casos de atingimento de galhos e raízes, que deverão ser analisados, caso a caso, assim como avaliados os 

casos de árvores que poderão vir a ser transplantadas para áreas não afetadas.  
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Figura 65 - JACARANDÁ MIMOSO (JACARANDA MIMOSIFOLIA) EXI STENTE NA CALÇADA NA RUA CORONEL AIRTON 
PLAISANT – LOTE 1, COM GALHO PROJETADO PARA A VIA  

 
 
 

 

Figura 66 - CARACTERÍSTICA DAS ÁRVORES QUE PODERÃO VIR A SER SUPRIMIDAS PARA VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO 
DO TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA 
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O atingimento de indivíduos arbóreos também poderá ocorrer em praças existentes na ADA. A Praça Dom 

Geraldo Fernandes terá sua área atingida em função da ampliação do Terminai Hauer, sendo prevista a 

supressão de 32 indivíduos arbóreos. A área o Terminal Campina do Siqueira, da mesma forma, será ampliada, 

ocorrendo o atingimento de 24 árvores existentes no passeio.  

As praças João Bagozzi e Dante Gasparin existentes na ADA do BRT NORTE SUL terão suas áreas atingidas pela 

execução da obra, mas não é prevista a supressão de vegetação.  

No Lote 1, está prevista a requalificação do Eixo de Animação/Jardim Ambiental da Avenida Arthur Bernardes, 

com implantação de equipamentos de esporte e lazer. Contudo, os potenciais atingimentos, em função do 

alargamento da via, somente serão identificados após a elaboração do projeto executivo da intervenção, 

levantamento topográfico e o detalhamento do projeto de requalificação do eixo.  

Na Trincheira/Viaduto Tarumã, está previsto o atingimento das praças Conselheiro Thomas Coelho e Cova da 

Iria e, da mesma forma, a necessidade de supressão de indivíduos arbóreos deverá ser identificada, bem como 

da Praça da Ucrânia na área do BRT LESTE OESTE, cuja requalificação encontra-se em estudo. 

As obras de requalificação das praças e do eixo de animação foram definidas como medidas compensatórias 

pelo seu atingimento durante a execução das obras do Programa e de outras obras da Prefeitura contidas na 

Amostra.   

A requalificação do Eixo de Animação/Jardim Ambiental da Av. Artur Bernardes é parte integrante do conjunto 

de obras do Lote 1. As demais requalificações serão executadas por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.  Nas Figuras 67 a 73   encontram-se algumas das praças existentes na ADA da Amostra que serão 

revitalizadas devido ao atingimento pelas obras. 

 

 

Figura 67 - BRT NORTE SUL - PRAÇA PADRE JOÃO BAGOZZI 
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Figura 68 - BRT NORTE SUL - PRAÇA DANTE GASPARIN 

 
 

 

Figura 69 - TERMINAL HAUER - PRAÇA DOM GERALDO FERNANDES 
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Figura 70 - PRAÇA CONSELHEIRO THOMAS COELHO-– ADA TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

 

 

Figura 71 - JARDIM AMBIENTAL/EIXO DE ANIMAÇÃO ARTHUR BERNARDES – TRECHO AV. IGUAÇU / AV. GETÚLIO 
VARGAS 
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Figura 72 - JARDIM AMBIENTAL ARTHUR BERNARDES – TRECHO AV. GETÚLIO VARGAS / RUA ULISSES VIEIRA 

 

 

 

Figura 73 - PRAÇA DA UCRÂNIA – BRT LESTE OESTE 

5.2.2. FAUNA 

Os ecossistemas naturais são mantidos por processos autoreguladores que sustentam o equilíbrio de todos os 

seus componentes. Esses processos são responsáveis pela diversidade de espécies da fauna e da flora e 

fornecem feições e características próprias, modelados pela geologia e geomorfologia. A antropização leva a 

simplificação desses ambientes alterando seu equilíbrio e modificando suas características naturais, 

empobrecendo a biodiversidade, por meio da perda de habitats, resultante da perda da cobertura florestal. 

Dessa forma, a descaracterização dos ecossistemas naturais resulta na rarefação ou desaparecimento de 

várias espécies da fauna original, devido à perda de áreas de abrigo, reprodução e de alimentação. 
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5.2.2.1. A FAUNA URBANA DE CURITIBA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

Na região de Curitiba, a progressiva urbanização vem resultando em constantes modificações na ocupação e 

uso do solo onde a composição da fauna original já se encontra bastante alterada. A ocupação humana nas 

últimas décadas eliminou ou descaracterizou quase por completo os ambientes regionais, restando poucos 

ambientes primitivos remanescentes.  

As alterações oriundas, por exemplo, da descaracterização e fragmentação de campos naturais e florestas, 

drenagem de banhados e poluição de rios e lagos, bem como a impermeabilização do solo decorrente do 

processo de urbanização (pavimentação de ruas, calçamento) inviabilizou a reprodução de muitas espécies, 

causando reduções drásticas ou mesmo o desaparecimento de espécies que algumas décadas atrás podiam 

ser consideradas comuns no município.  

A caracterização da fauna na Região de Curitiba utilizada neste estudo, baseia-se nas informações contidas no 

Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável de Curitiba, elaborado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, sendo aqui apresentadas a descrição e status dos diferentes grupos faunísticos 

que integram a AII da Amostra Representativa do Programa. 

Assim sendo, de acordo com os levantamentos citados no Plano, no município de Curitiba podem ser 

registradas pelo menos 37 espécies de peixes, 35 de répteis, 8 de anfíbios, 37 de mamíferos e cerca de 200 

espécies de aves. A falta de registros sobre a fauna original da época do início da colonização de Curitiba, no 

Século XVII, torna difícil a avaliação do grau de alteração ocorrido. 

Ictiofauna - Peixes  

Com relação aos peixes, a ictiofauna do alto rio Iguaçu, onde a cidade de Curitiba encontra-se inserida, é 

composta por pelo menos 37 espécies, sendo que nove podem ser consideradas exclusivas para esse sistema 

hidrográfico (endêmica), não ocorrendo em outros riachos na bacia do rio Paraná. Além do endemismo, a 

ictiofauna registrada para Curitiba apresenta pequeno número de espécies, quando comparada com outros 

afluentes da bacia do rio Paraná.  

Esse número de espécies ocorrente na bacia do alto rio Iguaçu corresponde à cerca de 45% de toda ictiofauna 

da bacia hidrográfica do rio Iguaçu (que possui aproximadamente 80 espécies), sendo que os lambaris 

Astyanax sp., Hyphessobrycon cf. griemi, Hyphessobrycon bifasciatus e Mimagoniates microlepis, os cascudos 

Rineloricaria sp. E Callichthys callichthys e o barrigudinho Phalloceros sp. são reconhecidas como espécies 

típicas dessa região. 

Outra característica importante da ictiofauna de Curitiba é que uma parcela significativa de espécies de peixes 

registradas corresponde a peixes introduzidos de outras regiões, como a tilápia Tilapia rendalli, o black-bass 

Micropterussal moides, o bagre-africano Clarias gariepinus, as carpas Cyprinus carpio e Ctenopharyngo 

donidella, e o dojô Misgurnusanguilli caudatus. Estas espécies ocorrem na região por causa da introdução 

acidental (piscicultura) ou intencional (“peixamento” de reservatórios).  
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Herpetofauna - Répteis e Anfíbios 

Com relação à região de Curitiba, as informações disponíveis restringem-se a listas regionais ou a informações 

de trabalhos sobre sistemática e distribuição de determinadas espécies. O grupo das serpentes é representado 

por aproximadamente 30 espécies na região de Curitiba, sendo o mais abundante dentre os répteis. Ocupam 

os mais diversificados ambientes, apresentando hábitos variados como: arborícola, terrestre e aquático. 

Algumas espécies apresentam tolerância às alterações decorrentes da urbanização, podendo ocorrer mesmo 

em áreas povoadas.  

As serpentes mais comuns no município de Curitiba são a “cobra-cega”, Liotyphlops beui, pequena espécie 

fossorial que se alimenta de minhocas e outros invertebrados e ainda é muito comum em quintais e jardins; a 

“cobra-da-terra”, Atractus reticulatus, com alimentação similar, comum em terrenos baldios e descampados; 

Philodryas patagoniensis (papa-pinto), que se alimenta de diversos vertebrados e ocupa variados ambientes. 

A cobra d’água Liophis miliaris, comum em fundos de vales e banhados, alimenta-se de peixes e anfíbios; a 

“dormideira”, Sibynomorphus neuwiedi, que se alimenta exclusivamente de moluscos e ocorre em áreas 

arborizadas; e Oxyrhopus clathratus (“falsa-coral”), que preda pequenos vertebrados e também pode ser 

encontrada em áreas de bosques e fragmentos florestais. Os lagartos estão pouco representados e encontram-

se geralmente associados às áreas de campos e remanescentes florestais.  

A espécie mais conhecida é o “teiú” (Tupinambis merianae), lagarto de médio porte e onívoro. A “lagartixa-de-

parede”, Hemidactylus mabouia, é uma espécie introduzida da África que tem se tornado comum em 

residências de Curitiba. Dentre os quelônios, são comuns duas espécies de cágados, Hydromedusa tectifera 

(“cágado-pescoço-de-cobra”) e Platemys spixii (“cágado-preto”), ocorrendo em banhados, lagoas e cursos 

d’água.  

Pelo menos uma espécie norte-americana, Trachemys scripta (“tigre d’água”) foi introduzida em parques 

municipais. Já os jacarés não se fazem representar naturalmente nessa região, onde a presença desses animais 

no Parque Barigüi está relacionada, seguramente, a introduções indevidas. Os dados disponibilizados sobre a 

fauna de anfíbios da região não são completos. Todavia, sabe-se que dentro da cidade esse grupo apresenta-

se hoje representado por poucas espécies de anuros (sapos da família Bufonidae, rãs da família Leptodactylidae 

e pererecas da família Hylidae), fato decorrente da modificação dos ambientes naturais. Desta maneira, as 

espécies de anfíbios ocorrentes em Curitiba na maior parte dos casos são pouco exigentes, tolerantes e 

adaptáveis às alterações ambientais e que apresentam ampla distribuição geográfica.  

Entre as espécies comuns, pode ser citado o sapo comum, Bufo ictericus, com hábitos mais terrestres; a “rã-

manteiga”, Leptodactylus ocellatus, mais aquática; pequenas rãs ocorrentes na margem de lagos 

(Physalaemus spp.) e “pererecas” da família Hylidae, como por exemplo, Scinax spp.,Hypsiboas faber e 

Dendropsophus minutus. 

Mastofauna - Mamíferos  

Na Região Metropolitana ocorrem aproximadamente 50 espécies de mamíferos e no município de Curitiba 

foram registradas 37 espécies, entre as quais 12 são morcegos. Muitas espécies de mamíferos que 

primitivamente ocupavam a região já estão extintas ou encontram-se com populações bastante reduzidas. 
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Neste caso, podem ser citadas as espécies que necessitam de grandes áreas preservadas, como os grandes 

felinos – Panthera onca (onça-pintada) e Felis concolor (suçuarana); espécies arborícolas que dependem de 

áreas florestadas contínuas como os primatas Cebus apella (macaco-prego) e Alouatta guariba (bugio-ruivo) 

e ainda espécies que sofreram intensa pressão de caça como Tapirus terrestris (anta). 

 Em áreas periféricas às áreas urbanas ainda podem ocorrer espécies de cachorro-do-mato Cerdocyon thous), 

cutia (Dasyprocta azarae), serelepe (Sciurus ingrami), veados (Mazama sp.), paca (Agouti paca) e lontra 

(Lontra longicaudis), animal de hábitos aquáticos, que utiliza as florestas de galeria como área de abrigo.  

Ainda que o crescimento da cidade tenha contribuído para a redução ou mesmo extinção regional de muitas 

espécies de grandes mamíferos, algumas espécies de pequeno porte ainda persistem em certas áreas. Entre 

estes encontramos principalmente morcegos (Chiroptera), marsupiais (Didelphi morphia) e roedores 

(Rodentia).  

Nas áreas urbanas ocorrem várias espécies de morcegos, tanto insetívoros, como frugívoros, principalmente 

nas áreas verdes dos parques, onde também podem ser encontradas capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), 

nutria (Myocastor coypus) e tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).  

Nas áreas úmidas ainda ocorrem preás (Cavia aperea) e, como habitantes comuns da cidade estão mamíferos 

que possuem alta capacidade de adaptação, sendo favorecidos por ambientes antrópicos, como os gambás 

(Didelphis sp.) e, nas áreas mais alteradas os micro-roedores exóticos, ou seja, ratazana (Rattus norvegicus), 

rato-de-casa (Rattus rattus) e camundongo (Mus musculus).  

Avifauna - Aves  

A proximidade com os contrafortes da Serra do Mar, onde está a zona de transição da Floresta Ombrófila Mista 

(Floresta com Araucária) com a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), confere uma situação única para 

a existência de uma rica fauna de aves composta por mais de 300 espécies. Graças a uma política de 

manutenção e ampliação de áreas verdes promovida pela Prefeitura de Curitiba a partir da década de 60, a 

avifauna na cidade é composta por mais de 200 espécies.  

Devido às características ecológicas e ao grande número de espécies, as aves podem ser encontradas nos mais 

diferentes ambientes urbanos e utilizá-los das mais diferentes formas. Embora muitas espécies sejam 

altamente generalistas (sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, bem-te-vi Pitangus sulphuratus e joão-de-barro 

Furnarius rufus) a forma como cada espécie se ajusta ao ambiente é fundamental para sua sobrevivência, além 

do fato de algumas serem mais suscetíveis a mudanças bruscas no seu hábitat, enquanto outras encontram 

um perfeito equilíbrio no convívio antrópico.  

A avifauna de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e da vegetação às margens dos cursos d’água (mata 

de galeria) é formada por cerca de 100 espécies de aves. Nas formações paludícolas (áreas pantanosas) podem 

ser registradas mais de 15 espécies, em sua maioria garças, saracuras, frangos-d’água e maçaricos 

migratórios. Estes últimos costumam chegar em grandes bandos com milhares de indivíduos, permanecendo 

nas águas rasas do lago do Parque Barigui e nos bancos de sedimento no rio Iguaçu e seus afluentes.  
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Já nas áreas alteradas ocorrem 27 espécies, sendo oito comuns aos remanescentes florestais. Algumas aves 

mais generalistas utilizam estas formações para forragear e como locais de reprodução e também como local 

para repouso noturno. São comumente observadas nestes ambientes aves como o joão-de-barro Furnarius 

rufus; o gavião-carijó Rupornis magnirostris; o carancho Polyborus plancus; o quero-quero Vanellus chilensis; 

a rolinha Columbina talpacoti; a corruiraTrog lodytesaedon; o tico-tico Zonotrichia capensis; o sanhaço 

Thraupis sayaca, várias espécies de sabiás Turdus sp., o chupim Molothrus bonariensis; o canário-da- terra 

Sicalis flaveola e principalmente o bem-te-vi Pitangus sulphuratus. 

 Nos últimos anos a cidade de Curitiba foi colonizada por papagaios e periquitos fugidos do cativeiro, hoje em 

dia bandos ruidosos destas aves se deslocam pela cidade à procura de comida e por locais de repouso e 

reprodução. As lagoas localizadas na região de Curitiba apresentam normalmente vegetação aquática fixa e 

flutuante, onde diversas aves aquáticas solitárias ou agregadas muitas vezes nidificam, como o caso do frango 

d’água Gallinula chloropus, da marreca Amazonetta brasiliensis, da jaçanã Jacana jacana e da saracura Rallus 

nigricans.  

Outras espécies de aves também encontram nas condições necessárias para sua sobrevivência e reprodução, 

como o caso do biguá Phalacrocorax brasilianus; da garça-branca-grande Egretta alba; do socozinho Butorides 

striatus; da saracura-sanã Rallus nigricans; da saracura-do-mato Aramides saracura e do martim-pescador-

médio Chloroceryle amazona. Recentemente uma espécie de mergulhão Podiceps occipitalis, cuja ocorrência 

é nova para o Brasil, foi registrada nas lagoas artificiais existentes no Zoológico de Curitiba.  

Invertebrados  

Com relação aos invertebrados, a enorme diversidade de adaptação dos artrópodes permitiu-lhes sobreviver 

em praticamente todos os ambientes, desde grandes profundidades nos oceanos até os mais altos picos das 

montanhas. Eles também mantêm uma relação muito estreita com os demais seres vivos, entre os quais a 

espécie humana. A importância médica desses animais resulta das relações que eles possam ter com moléstias 

que afetam a saúde e o bem estar humano e dos animais. Essas relações podem acontecer basicamente de 

duas formas: por condições patológicas determinadas diretamente pelos artrópodes (agentes etiológicos) ou 

veiculadas por eles (vetores).  

São vários os grupos de artrópodes que podem ser incluídos dentro da categoria de peçonhentos e de certa 

forma tornam-se importantes nos estudos da medicina. Os grupos mais importantes são Arachnida 

(escorpiões, aranhas e carrapatos), Insecta (insetos), Hymenoptera (vespas e abelhas), Lepidoptera (lagartas) 

e Chilopoda (lacraias).  

Os carrapatos são ectoparasitos hematófagos (alimentam-se de sangue) não-permanentes de vertebrados e 

constituem um dos grupos mais importantes de artrópodes parasitos de animais terrestres. Embora esta 

espécie já tenha sido assinalada há mais de 90 anos no estado do Rio de Janeiro, atualmente é considerada 

endêmica do bioma Floresta com Araucária, exclusiva da Região Metropolitana de Curitiba.  

No Paraná, os principais casos com acidentes de aranhas são causados pelos gêneros Phoneutria (armadeira) 

e principalmente Loxosceles (aranha-marrom). Esta última com um grande número de casos na capital e região 

metropolitana, tornando se um grande problema de saúde pública. Atualmente, o loxoscelismo representa a 
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forma mais importante de araneísmo no Brasil devido à toxicidade e ao alto grau de infestação intradomiciliar 

por Loxosceles que vem sendo detectada em áreas urbanas de alta densidade demográfica, como é o caso de 

Curitiba.  

Com relação aos insetos, mais precisamente nos dípteros é que se encontram os maiores números de grupos 

taxonômicos envolvidos na veiculação de agentes patogênicos aos humanos e animais. Os dípteros podem 

transportar germes que podem passar pelo seu intestino sem serem destruídos e, neste caso, são muito mais 

importantes na disseminação das doenças, principalmente as entéricas. 

 Os grupos de dípteros que se destacam como vetores mecânicos são aqueles adaptados a presença humana, 

como a mosca Musca domestica (Muscidae) e outras espécies comuns de Calliphoridae, Fanniidae e 

Sarcophagidae. No grupo dos vetores ativos, são importantes os dípteros hematófagos, como os Culicidae, 

Ceratopogonidae, Psycholidae, Simulidae e Tabanidae. Dentre estes grupos, os Culicidae são os mais 

importantes devido a potencialidade ou efetividade da veiculação de agentes patogênicos ao homem e 

animais, como protozoose, helmintose, e arboviroses.  

O monitoramento da fauna em Curitiba  

Os inventários, monitoramento e manejo da fauna urbana são atividades realizadas pelo Departamento de 

Zoológico (MAZ), vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Curitiba. O 

monitoramento da fauna urbana do município é realizado principalmente nas unidades de conservação, como 

o caso dos Parques Municipais e as Áreas de Proteção Ambiental. As informações levantadas sobre a fauna 

urbana são repassadas para a população de Curitiba através de diferentes meios e atividades. Além do 

fomento às atividades de educação ambiental que são realizadas no setor, a publicação de catálogos, artigos 

científicos e diagnósticos para os planos de manejo das unidades de conservação do município, informações 

específicas sobre algum animal também são disponibilizadas para os cidadãos. Casos freqüentes de solicitação 

de informações envolvem insetos sinantrópicos e animais peçonhentos, com registros em ambiente domiciliar 

e peridomiciliar. 

5.2.2.2. INTERAÇÃO FAUNA E FLORA NAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRETA E DIRETAMENTE AFETADA DA 

AMOSTRA REPRESENTATIVA 

A área da Amostra do Programa encontra-se fortemente antropizada, com acentuada descaracterização da 

flora e da fauna silvestre original. O Parque Barigui é a área mais próxima, de maior extensão e 

representatividade de remanescentes florestais na Amostra, localizando-se próximo a AID do BRT Leste – 

Oeste. Esta área será um importante local de refúgio pelos grupos faunísticos com maior capacidade de 

deslocamento, quando do início das atividades executivas das intervenções nessa região. 

Outro importante local de refúgio são as praças distribuídas pela área da Amostra. O sistema de praças de 

Curitiba é muito antigo e graças a isto muitas espécies de aves se adaptaram ao conjunto arbóreo de 

logradouros tradicionais, onde até 15 espécies de aves podem ser observadas, incluindo o pardal Passerdo 

mesticus exótico à nossa fauna e a garça-branca-grande Casmero diusalbus que mantém uma colônia de 

reprodução nas velhas árvores do Passeio Público, na região central da cidade. 
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Além das praças, as árvores que integram a arborização pública, especialmente as de médio e grande porte, 

são utilizadas por aves mais generalistas que utilizam estas formações para forragear e como locais de 

reprodução e também como local para repouso noturno. 

Apesar da forte alteração da área urbana representada na Amostra, as formações remanescentes existentes 

na Grande Curitiba ainda permitem a manutenção de uma significativa diversidade silvestre, podendo ser 

observadas dezenas de espécies, apesar do crescimento da cidade. Essa diversidade é encontrada com maior 

ou menor expressividade nas regiões da cidade que receberão as diferentes tipologias de obra na Amostra. 

5.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

Curitiba, a capital do Estado do Paraná, é a força motriz de uma Região Metropolitana com cerca de 3,5 

milhões de habitantes, distribuídos em 29 municípios. A RMC abriga 31% da população paranaense, de 11,3 

milhões de pessoas. Desse contingente, 1,8 milhões vivem na cidade polo. 

O Produto Interno Bruto de Curitiba é de R$ 8,3 bilhões, dados de 2015, de acordo com o IBGE. Isso equivale a 

pouco mais de 20% do PIB do Paraná, que é de R$415,7 bilhões (dados atualizados de 2017), de acordo com o 

IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). Já o PIB da RMC, incluindo a capital, 

é de cerda de 140 bilhões. 

A Economia de Curitiba é a maior do Paraná e a quinta maior do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a cidade possuía, no ano de 2016, 109.676 unidades locais, 104.236 empresas e 

estabelecimentos comerciais atuantes, sendo 1.018.068 pessoal ocupado total e 868.876 ocupado assalariado. 

Salários juntamente com outras remunerações somavam 42.707.972 reais e o salário médio mensal de todo 

município era de 4 salários mínimos. O produto interno bruto per capita era de R$ 44.239,20.  A principal fonte 

econômica está centrada no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio e prestação de serviços 

de várias áreas, como na educação e saúde. Em seguida, destaca-se o setor secundário, com complexos 

industriais de grande porte.  

Parcialmente, a grande riqueza econômica de Curitiba se deve à população de mais de três milhões de 

habitantes, se for considerada a sua região metropolitana; a cidade se destaca por ter a economia mais forte 

do sul do país, contando o trabalho de exportação das novecentas fábricas instaladas no bairro Cidade 

Industrial e das duas grandes indústrias automobilísticas que estão localizadas na Grande Curitiba, Renault e 

Volkswagen. Ademais, foi eleita várias vezes como "A Melhor Cidade Brasileira Para Negócios", segundo 

ranking elaborado pela revista Exame, em parceria com a consultoria Simonsen & Associados.  

Em julho de 2001, Curitiba tornou-se a primeira cidade a receber o prêmio "Polo de Informática" concedido 

pela revista Info Exame, pelo desempenho de suas empresas de tecnologia. De acordo com a revista, o conjunto 

de empresas de Tecnologia e Informática sediadas em Curitiba apresentou, em 2001, um faturamento de US$ 

1,2 bilhão, representando um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. 

Além disso, a capital paranaense concentra a maior porção da estrutura governamental e de serviços públicos 

do estado e sedia importantes empresas nos setores de comércio, serviços e financeiro. Com um parque 

industrial de 43 milhões de metros quadrados, a região metropolitana de Curitiba atraiu grandes empresas 

como ExxonMobil, Elma Chips, Sadia, Kraft Foods, Siemens, Johnson Controls e Santander, bem como grandes 
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empresas locais - O Boticário, Positivo Informática e GVT, por exemplo. Além de centro comercial e cultural, a 

cidade possui um importante e diversificado parque industrial, incluindo um dos maiores polos automotivos do 

país e o principal terminal aeroviário internacional da região Sul, o Aeroporto Internacional Afonso Pena.  

No município de Curitiba, as obras da Amostra Representativa do Programa estão inseridas em 11 bairros, e 6 

Regionais, conforme quadro a seguir. 

Tabela 23 - BAIRROS E REGIONAIS EM QUE AS OBRAS DA AMOSTRA ESTÃO INSERIDAS  

Obra Bairro Regional 

Lote 01 – infraestrutura viária Santa Quitéria Portão 

Seminário 

Portão 

Vila Izabel 

Campina do Siqueira Santa Felicidade 

BRT Leste Oeste Mercês Matriz 

Bigorrilho 

Campina do Siqueira Santa Felicidade 

BRT Norte Sul Novo Mundo Pinheirinho 

Pinheirinho 

Portão Portão 

Terminal Campina do Siqueira Campina do Siqueira Santa Felicidade 

Terminal Hauer Hauer Boqueirão 

Viaduto Tarumã Tarumã Cajuru 



  

189 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 74 – MAPA DAS REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

5.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Tabela 24 - ÁREAS E DENSIDADE DEMOGRÁFICAS DOS BAIRROS DAS OBRAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Bairro Área (ha) % do município 
Densidade demográfica 

(hab/ha) 

Bigorrilho 290 0,67 97,83 

Campina do Siqueira 170 0,39 43,16 

Hauer 399 0,92 33,37 

Mercês 359 0,83 35,92 
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Bairro Área (ha) % do município 
Densidade demográfica 

(hab/ha) 

Novo Mundo 595 1,37 74,07 

Portão 586 1,35 72,82 

Pinheirinho 1.051 2,42 47,94 

Santa Quitéria 210 0,48 57,39 

Seminário 212 0,49 32,26 

Tarumã 417 0,96 19,36 

Vila Izabel 122 0,28 95,43 

Curitiba 43.467  40,30 
 

 

Figura 75 – ÁREA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA DOS BAIRROS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Tabela 25 - POPULAÇÃO, TAXA DE CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO DOS BAIRROS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Bairro 
População 

(hab) 
Taxa de 

crescimento1 
Homens % Homens Mulheres % Mulheres 

Bigorrilho 28.336 0,44% 12.813 45,22 15.523 54,78 

Campina do Siqueira 7.326 0,30% 3.383 46,18 3.943 53,82 

Hauer 13.315 -0,39% 6.227 46,77 7.088 53,23 

Mercês 12.907 -0,87% 5.826 45,14 7.081 54,86 

Novo Mundo 44.063 0,24% 21.031 47,73 23.032 52,27 

Portão 42.662 0,46% 19.736 46,26 22.926 53,74 

Pinheirinho 50.401 0,14% 24.670 48,95 25.731 51,05 

Santa Quitéria 12.075 0,30% 5.682 47.06 6.393 52.94 

Seminário 6.851 -0,76% 3.097 45,21 3.754 54,79 

Tarumã 8.072 1,37% 3.839 47,56 4.233 52,44 

Vila Izabel 11.610 0,59% 5.269 45,38 6.341 54,62 

Curitiba 1.751.907 0,99% 835.115 47,67 916.792 52,33 
1 Taxa média de crescimento anual de 2000 a 2010. 
Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010 in IPPUC 2015. 
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Figura 76 – POPULAÇÃO POR GÊNERO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

 

5.3.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Atividades econômicas por bairro da Amostra Representativa: 

Tabela 26 –  ATIVIDADES ECONÔMICAS POR BAIRRO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Bairro Indústria Comércio Serviços Outros 

Bigorrilho 369 9,40% 1.228 31,28% 2.312 58,89% 17 0,43% 

Campina do Siqueira 95 10,53% 405 44,90% 397 44,01% 5 0,55% 

Hauer 490 12,07% 2.164 53,31% 1.361 33,53% 44 1,08% 

Mercês 350 10,89% 1.100 34,24% 1.729 53,81% 34 1,06% 

Novo Mundo 527 12,36% 2.204 51,69% 1.512 35,46% 21 0,49% 

Portão 602 9,78% 3.022 49,09% 2.476 40,22% 56 0,91% 

Pinheirinho 643 16,56% 1.965 50,62% 1.252 32,25% 22 0,57% 

Santa Quitéria 213 14,06% 644 42,51% 647 42,71% 11 0,73% 

Seminário 197 12,26% 623 38,77% 769 7,85% 18 1,12% 

Tarumã 100 9,04% 430 38,88% 563 50,90% 13 1,18% 

Vila Izabel 164 11,01% 676 45,37% 633 42,48% 17 1,14% 

Curitiba 24.103 12,63% 83.204 43,61% 82.078 43,02% 1.421 0,74% 

 

 

Figura 77 – ASPECTOS ECONÔMICOS DOS BAIRROS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  
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5.3.3. ASPECTOS SOCIAIS 

5.3.3.1. EDUCAÇÃO 

A instituição da plena alfabetização das crianças brasileiras até, no máximo, o final do terceiro ano do ensino 

fundamental, estabelecida na meta 05 da Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, do Plano Nacional de 

Educação – PNE –, delega a todos os municípios ações para seu cumprimento.  

Em Curitiba, no ano de 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública tiveram nota média de 6.3 no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava a cidade na posição 

89 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 95 de 399.  

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.6 em 2010. Ocupa a posição 248 de 399 dentre 

as cidades do estado e a posição 2733 de 5570 dentre as cidades do Brasil. A figura abaixo demonstra o número 

de matrículas nos anos 2005, 2007,2009,2012 e 2015 no município, segundo níveis de ensino. Houve um 

incremento de 3.000 matrículas no ensino pré-escolar, no ensino fundamental queda de aproximadamente 

13.000 matriculas quando comparado os anos de 2012 e 2015, e de 3.000 matrículas no ensino médio. Em 

relação ao nível superior houve um incremento de 4.200 vagas de 2012 a 2015. 

 

Figura 78 - NÚMERO DE MATRÍCULAS SEGUNDO NÍVEIS DE ENSINO. CURITIBA - 2005-2015 

 

Observa-se redução importante no município da Taxa de analfabetismo nos últimos censos de 7,79 (1980) para 

5,49 (1991), 3,38 (2000) e 2,13 (2010) equivalentes a 30%, aproximadamente (Figura 79). 
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Figura 79 - TAXA DE ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NOS ANOS 1980, 1991, 2000 E 2010  

 

As taxas de alfabetização e o índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) nos bairros da amostra 

representativa estão apresentados a seguir. 

Tabela 27 – TAXAS DE ALFABETIZAÇÃO NOS BAIRROS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Bairro 
Taxa de alfabetização das 

pessoas com 
5 ou mais anos de idade 

Taxa de alfabetização das 
pessoas com 

10 ou mais anos de idade 

Bigorrilho 99,26% 99,74% 

Campina do Siqueira 98,43% 99,21% 

Hauer 98,06% 98,94% 

Mercês 99,02$ 99,54% 

Novo Mundo 97,07% 98,16% 

Portão 98,67% 99,34% 

Pinheirinho 96,05% 97,17% 

Santa Quitéria 96,59% 97,74% 

Seminário 98,92% 99,51% 

Tarumã 97,76% 98,53% 

Vila Izabel 98,85% 99,57% 

Curitiba 96,87% 97,97% 
Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010  
Elaboração IPPUC - Banco de Dados  
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Tabela 28 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS BAIRROS DA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA 

 

Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) municipal em 2011 

Bairro Menor IDEB Maior IDEB 

Bigorrilho - - 

Campina do Siqueira - - 

Hauer - - 

Mercês - - 

Novo Mundo 5,2 6,6 

Portão 5,2 6,2 

Pinheirinho 4,8 6,1 

Santa Quitéria - - 

Seminário - - 

Tarumã 6,5 6,5 

Vila Izabel 6,8 6,8 

Curitiba 4,7 7,3 
Fonte: MEC/INEP, SAEB, Censo escolar e IPPUC, 2011 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados 
IDEB é um indicador que, em escala de zero a 10, sintetiza a aprovação e o desempenho das escolas brasileiras em língua portuguesa 
e matemática, ou sua(s) escola(s) não é participante da medição. 

 

 

*indicadores são referentes as educações básicas participantes da medição. 
Figura 80 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS BAIRROS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Curitiba é de 0,823, ocupa a 10ª posição no ranking 

considerando os 5.565 municípios, acima da média do País que é de 0,754. Nesse ranking, o maior IDHM é 

0,862 (São Caetano do Sul – SP) e o menor é 0,418 (Melgaço- PA) (Figura 81). De 1991 a 2010, o IDHM do 

município passou de 0,640, em 1991, para 0,823, em 2010, enquanto o IDHM do País passou de 0,493 para 

0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 28,59% para o município e 47% para o País; e em uma taxa 
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de redução do hiato de desenvolvimento humano de 49,17% para o município e 53,85% para o País. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,292), 

seguida por Longevidade e por Renda. As dimensões de crescimento se repetiram no País, sendo Educação 

(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Figura 81 - COMPARATIVO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDHM DE  CURITIBA, DO PARANÁ, DO BRASIL, 
MUNICÍPIO DE MAIOR E MENOR IDHM, 2013  

 

5.3.3.2. SAÚDE 

O Plano Municipal de Saúde, Gestão 2018-2021, norteia os rumos da política pública de saúde a ser 

implementada e monitorada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba nos próximos anos. Além 

de ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e ser uma exigência legal, é um instrumento fundamental 

para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dele busca-se explicitar o caminho a ser seguido 

pela SMS para alcançar sua missão.  

Para o processo de planejamento destaca-se importantes documentos pertencentes a legislação do SUS: 

▪ A Lei Nº 8080/1990, no Capítulo III, trata especificamente do planejamento, estabelecendo que o 

processo deve ser “ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos 

de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União” (Art. 36).  

▪ A Lei Nº. 8.142/1990, no Art. 4º, entre os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do 

Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, os estados e o Distrito Federal devem contar com 

plano de saúde e relatório de gestão “que permitam o controle da aplicação dos recursos federais 

repassados pelo Ministério da Saúde.  

▪ Portaria Nº 2.135/ 2013, estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

▪ O Decreto Federal 7.508/2011 e a Lei Complementar 141/2012 colocam o planejamento da Saúde 

como questão obrigatória e central na agenda dos gestores, em um movimento ascendente e 

integrado.  
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O planejamento efetivo permite qualificar o desempenho das ações em saúde e, consequentemente, ampliar 

o acesso aos serviços e melhorar o perfil de saúde da população. Dessa forma, o Plano Municipal de Saúde 

(PMS) configura-se como eixo central de uma gestão voltada para resultados e com participação popular. O 

monitoramento e a avaliação da execução do plano, com estímulo ao uso da informação, tendo por base os 

resultados alcançados pelos indicadores pactuados são, também, estratégias utilizadas para o aprimoramento 

das atividades do planejamento. 

O Plano Municipal de Saúde 2018-2021 foi organizado de forma a permitir uma orientação clara para a gestão, 

para os trabalhadores da saúde e para os cidadãos de Curitiba acerca do caminho que o setor saúde percorrerá 

neste período. Sendo assim, o Plano sintetiza o compromisso do gestor na consolidação do SUS, num trabalho 

conjunto de profissionais da saúde sob o olhar atento e comprometido do controle social.  

Foi realizado com base no diagnóstico situacional, perfil sociodemográfico, epidemiológico e sanitário e em 

instrumentos de gestão, tais como: Plano de Governo Municipal, Plano Plurianual (PPA), Planejamento 

Estratégico da SMS, Indicadores de Saúde estabelecidos no SISPACTO e nas propostas aprovadas na 13ª 

Conferência Municipal de Saúde de Curitiba realizada nos dias 10 a 12 de julho de 2015. 

Estima-se que 70% da população curitibana utilize os serviços da rede pública de saúde municipal, que está 

composta por conjunto de serviços próprios, contratados e conveniados. Durante a última década, o número 

anual de internações realizadas através do Sistema Único de Saúde em Curitiba tem superado 100 mil 

internações, chegando a 93.296 no ano de 2014, dentre as quais, 62% corresponderam a internações de 

pessoas moradoras de Curitiba (Figura 82). 

 

Figura 82 - INTERNAÇÕES REALIZADAS NO SUS-CURITIBA NO ANO DE 2016, POR MÊS, E, POR ORIGEM DOS PACIENTES  
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A Rede de Atenção Hospitalar constitui-se, principalmente, de estabelecimentos que realizam os 

procedimentos de saúde que exigem maior agregação tecnológica, assim como os de maior custo para o 

Sistema. Esta rede está organizada levando em consideração a complexidade do hospital e suas habilitações 

junto ao Ministério da Saúde. A assistência hospitalar em Curitiba é realizada por 6.384 leitos hospitalares 

sendo 3.182 vinculados ao SUS, conforme informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES. Ressalta-se que o CNES é um sistema dinâmico de cadastramento para a totalidade de serviços de saúde, 

não sendo restrito aos serviços vinculados ao SUS. Os leitos hospitalares de Curitiba estão distribuídos em 42 

Hospitais Gerais, 18 especializados, 18 Hospitais-Dia isolados. Os leitos ativos do SUS estão alocados em 16 

hospitais gerais, sete hospitais especializados. Dos hospitais do SUS Curitiba dois é de natureza pública federal, 

dois de natureza pública estadual e um de natureza pública municipal.  

Tabela 29 - TOTAL DE LEITOS HOSPITALARES EM CURITIBA, SETEMBRO 2017  

Tipos de Leitos Existente SUS Não SUS 

Cirúrgicos 2.115 960 1.155 

Clínicos 1.430 686 744 

Complementares 861 449 412 

Obstétricos 400 218 182 

Pediátricos 361 245 116 

Outras Especialidades 613 246 367 

Hospital Dia 604 305 299 

Total Geral 6.384 3.109 3.275 
Fonte: CNES acesso em 03/10/2017 e CNES base local 

 

Tabela 30 - TOTAL DE LEITOS COMPLEMENTARES, SETEMBRO 2017  

Tipos de Leitos Existente SUS Não SUS 

UTI 709 321 388 

UCI Neo 59 54 05 

Isolamento 72 57 15 

Total Complementar 861 450 411 
Fonte: CNES acesso em 03/10/2017, CNES base local 

 

Tabela 31 - TOTAL DE LEITOS DE OUTRAS ESPECIALIDADES, OUTUBRO 2017 

Tipos de Leitos Existente SUS Não SUS 

Psiquiatria Clínica 545 239 306 

Hospital dia Saúde Mental 498 265 233 

Outras Especialidades 68 63 05 

Total Outras Especialidades 1.111 567 544 
Fonte: CNES, acesso em,CNES base local 

 

A Missão da Secretaria Municipal da Saúde é formular e desenvolver a política municipal de saúde e a 

integração regional das redes de atenção, com participação da sociedade, promovendo cuidado eficiente, 

efetivo, oportuno, com equidade para a população. Ser, até 2032, uma cidade com população saudável e feliz 

onde o SUS seja reconhecido por sua excelência, tornando-se uma referência nacional e internacional. 
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5.3.4. GÊNERO E ACESSIBILIDADE 

A QUESTÃO DE GENERO NO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA 

A rede de transporte coletivo de Curitiba transporta 1.398.731 passageiros por dia útil, conforme os dados de 

2018 da Urbanização de Curitiba S. A. (URBS). Com base nos dados da Pesquisa Origem-Destino, realizada em 

2016/2017, considerando uma amostra de 9.828 pessoas que utilizam o transporte coletivo do município de 

Curitiba e o Metropolitano, 61% são mulheres. As viagens de trabalho/serviço, considerando tipo de origem e 

tipo de destino “Residência” e “Trabalho/Serviço” correspondem a 51%, sendo deste universo 62% mulheres. 

Em Curitiba são 252 linhas de ônibus sendo que a Linha Inter 2 é a que atende o maior número de passageiros, 

afora as linhas que circulam nas caneletas exclusivas. Esta linha atravessa 28 dos 75 bairros de Curitiba onde 

se concentram 580 mil habitantes. No mapa é possível observar que a concentração de população do sexo 

feminino é acima de 50% em todos os bairros atendidos pela Linha Inter 2 chegando a mais de 56% em alguns 

bairros do trajeto. 

 

Nota: Elaboração IPPUC, 2019.  

 

Muitas pesquisas no Brasil, tem apontado dados sobre a violência de gênero no transporte coletivo. Na 

pesquisa realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em fevereiro/2019, foram entrevistadas 1.081 

brasileiras em diversas regiões do país e que utilizaram transporte público e por aplicativo nos três meses 

anteriores à data do início do estudo (fev. 2019). Divulgada em 18/06/2019 pela Empresa Brasil de 

Figura 83- PERCENTUAL DE MULHERES POR BAIRRO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA LINHA INTER 2  
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Comunicação (EBC). A pesquisa revela que 97% das entrevistadas já foram assediadas no transporte e 71% 

conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em público. 

Em outra pesquisa, Mulher-Viver na Cidade, da Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope, divulgada pela 

EBC em 12/03/2019, mostra que de cada dez mulheres da capital paulista, quatro avaliam o transporte público 

como o lugar onde elas mais correm risco de sofrer algum tipo de assédio. Outras 25% já sofreram assédio no 

transporte coletivo. 

Um avanço importante no combate à violência contra a mulher foi a aprovação da Lei Nº 13.718, de 24 de 

setembro de 2018, que alterou o Decreto -Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Os crimes 

de gênero ou contra a mulher podem ser tipificados e punidos. Isso encoraja a denúncia e favorece a 

resolutividade das ocorrências. 

Em Curitiba a Guarda Municipal (GM) presta o serviço de apoio às ocorrências dentro do transporte coletivo 

bem como em todos os equipamentos urbanos desde 1991. A partir de 2013 essas ocorrências passaram a ser 

monitoradas pelo Sistema de Gestão da GM (SigesGuarda). O registro é feito por meio dos telefones 153 e 156 

e pela abordagem direta da viatura da GM. Qualquer pessoa que testemunhe a situação de violência (atos 

obscenos/libidinosos, importunação ofensiva ao pudor, importunação sexual ou estupro) ou qualquer outro 

tipo de delito pode acionar a GM pelo telefone 153. A equipe mais próxima do local será deslocada para 

atender a ocorrência no ônibus, terminal ou Estação Tubo. O ac usado é detido e encaminhado para a 

Delegacia da Mulher onde é feito o registro do Boletim de Ocorrência (B.O.). 

No gráfico a seguir são apresentadas as tipificações estabelecidas no Código Penal e, alisando o período de 

2013 a 2018, é possível constatar a redução de 54% nas ocorrências de Atos Obscenos/Libidinosos e de 100% 

dos casos de Estupro. Entretanto houve um aumento nos registros de Importunação Ofensiva ao Pudor, de 1 

para 6 registros, e de Importunação Sexual, de 12 para 29 registros. 

OCORRÊNCIAS NO TRANSPORTE COLETIVO ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL, EM CURITIBA, 2013 - 2019 

 

Figura 84 – OCORRÊNCIAS NO TRANSPORTE COLETIVO ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL, EM CURITIBA, 2013 -
2019  

Fonte: Estatística e Gestão SigesGuarda, 2019. 
*Os dados de 2019 correspondem ao período de janeiro-maio. 

Outro aspecto importante a ser observado é que os dados de Importunação Ofensiva computados até maio de 

2019 já ultrapassam os dados de todos os anos anteriores. As causas podem ser o esclarecimento da população 

e a credibilidade nos mecanismos de denúncia. No âmbito do Município de Curitiba, a Secretaria do Governo, 

por meio da Assessoria de Direitos Humanos – ADH, é responsável pela articulação das políticas, tanto no que 
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refere às estruturas físicas e pessoal, quanto no desenvolvimento de ações concatenadas com as diretrizes 

nacionais e internacionais de promoção da cidadania, respeito aos direitos humanos e combate à 

discriminação contra grupos e populações. É nesta assessoria que encontram-se as ações de política para as 

mulheres. 

Uma das estruturas físicas mais importantes é a Casa da Mulher Brasileira que integra, em um mesmo espaço, 

todos os serviços da rede de proteção à mulher como acolhimento e atendimento psicossocial; Defensoria 

Pública, Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Ministério Público, Autonomia Econômica/FAS, Polícia 

Militar, Patrulha Maria da Penha, Central de Transportes, Alojamento de Passagem e Brinquedoteca. 

Com relação aos serviços específicos de educação e prevenção, são realizadas palestras para o público interno 

e externo à Prefeitura de Curitiba. A equipe da AHD especializada nas questões de violência contra a mulher 

participam de eventos e promovem atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher durante todo o mês de 

março. A Prefeitura também mantém uma Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência – Ônibus Lilás que faz 

um atendimento itinerante à mulher em situação de violência, levando serviços de acolhimento e orientação 

psicológica, jurídica e de assistência social e prevenção da violência contra a mulher à todas as regiões da 

cidade. Este veículo é equipado, de modo a garantir a privacidade das mulheres. 

Em março de 2019, a PMC lançou o site Vire a Página que reúne dados, informações, orientações e um e-book 

elaborado com BOs reais de violência contra a mulher. São histórias reais de 19 mulheres que compartilharam 

suas histórias para inspirar mulheres que estão sofrendo com a violência a dizerem a si mesmas. Neste ano 

também foi lançada a plataforma Curitiba Teu Nome é Mulher que leva para ações de cuidado, de saúde, de 

emprego, de beleza e orientações para prevenção da violência. Além dessas ações pontuais há os serviços 

contínuos desenvolvidos por diversos setores como Secretaria da Educação (SME), da Saúde (SMS), da Defesa 

Social e Trânsito (SMDT), de Recursos Humanos (SMRH), Instituto Curitiba de Saúde (ICS), Fundação de Ação 

Social (FAS), Fundação Cultural (FCC) e Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A. Todas essas iniciativas 

demonstram o compromisso com a segurança, bem-estar e qualidade de vida das mulheres. Essas são algumas 

ações que demonstram a preocupação de Curitiba com a segurança e o apoio às mulheres. 

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA 

Em Curitiba, o respeito aos idosos e às pessoas com deficiência é valor fundamental no planejamento e 

operação do transporte coletivo. Todas as obras de melhoria e as diversas ações desenvolvidas pela URBS são 

executadas com a finalidade de oferecer um transporte mais eficiente, mais ágil, com maior comodidade e 

segurança aos seus usuários, garantindo a acessibilidade e mobilidade aos passageiros com deficiência física 

e/ou dificuldades de locomoção. 

Como parte da política de melhoria da acessibilidade no sistema de transporte, até dezembro de 2018, 96,53% 

da frota operante de veículos do transporte coletivo possuía acessibilidade total, com elevadores nas linhas 

alimentadoras, interbairros, troncais e convencionais, assim como embarque em nível nos expressos e 

ligeirinhos. Desta forma, mais de 95% linhas da RIT - Rede Integrada de Transporte garantem a acessibilidade 

de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, com espaço e equipamentos para sua segurança no interior 

dos ônibus. 

http://vireapagina.com.br/


  

201 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

Esses índices são resultantes de determinações da URBS junto às operadoras do transporte coletivo quando da 

renovação da frota de veículos, pois estes ônibus devem contemplar, obrigatoriamente, equipamentos e 

acessórios que garantam a acessibilidade total. Sinais luminosos indicam abertura das portas dos ônibus, 

beneficiando especialmente pessoas com deficiência auditiva, e plaquetas em braile fixadas no encosto dos 

bancos especiais, indicam o número do veículo para que a pessoa com deficiência visual possa identificá-lo. 

Adesivos azuis, com a logomarca da cadeira de rodas nos lados, na frente e atrás do veículo, foram colocados 

para facilitar a identificação à distância dos carros adaptados e nas tabelas de horários dos ônibus disponíveis 

nos terminais e no portal da URBS, os horários dos carros adaptados encontram-se em destaque. 

Ainda objetivando garantir o conforto desses passageiros em seus deslocamentos, em toda a RIT, 20% do total 

de lugares sentados em cada veículo correspondem a bancos preferenciais e encontram-se devidamente 

sinalizados (ainda que a Lei Federal nº 10.741 estabeleça um percentual menor). 

Ainda em relação à acessibilidade, as estações tubo equipadas com elevadores ou rampas representam mais 

de 87% da quantidade total existente. 

Outra forma de romper limitações e garantir uma maior independência aos idosos acima de 65 anos e às 

pessoas com deficiência que se enquadrem nos critérios estabelecidos em lei municipal, é a isenção tarifária. 

Atualmente, os isentos representam mais de 15,56% do total de usuários/mês do sistema de transporte 

integrado. Pessoas carentes com deficiência são encaminhadas através de instituições conveniadas com a FAS 

- Fundação de Ação Social, das instituições credenciadas à SMS - Secretaria Municipal de Saúde, ou aqueles 

residentes em Curitiba e que não são atendidos em alguma dessas instituições, e que iniciam o processo para 

encaminhamento nos CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para avaliação sócio-econômica da 

família, seguido de avaliação médica, feita por um médico da SMS e também através das Prefeituras das 

cidades da Região Metropolitana. 

ACESSO - Transporte Especial 

O ACESSO é uma nova maneira que a Prefeitura Municipal de Curitiba criou para ampliar a mobilidade de 

pessoas com deficiência. É um serviço de microônibus porta a porta, com elevador, cadeira de rodas, espaço 

para cão guia e acessórios necessários para garantir a mobilidade de pessoas com deficiência. 

Busca a pessoa com deficiência na porta de casa, leva até a porta do serviço de que ela precisa e a deixa na 

porta de casa, quando o atendimento tiver terminado. 

ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE 

É uma ferramenta que permite mensurar as características do ambiente urbano sob a ótica dos pedestres em 

dimensões relacionadas com a segurança viária, a conectividade, a qualidade das calçadas, a sinalização 

pública, o uso das fachadas e edificações, e o mobiliário urbano existente (incluindo aspectos relacionados com 

arborização e iluminação).  

O índice de caminhabildiade sensível ao gênero é composto por seis dimensões, chamadas “ camadas de 

análise”, que permitem avaliar a experiência do pedestre, incluindo aspectos que afetam mulheres e meninas 

de maneira desproporcional, como a falta de representação em nomes de ruas, a presença de informação 
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sobre denúncia de violência contra mulheres e a existência de barreiras à visão que podem servir de possíveis 

esconderijos e facilitar a sua exposição a violência de gênero. 

 

5.3.5. ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

A fim de assegurar o disposto na Constituição Federal no Art. 182 “A política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”; o município 

de Curitiba através da Lei 9.800/2000 dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano. 

Entende-se como Zoneamento, a divisão do território do Município visando dar a cada região melhor utilização 

em função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura existente, através da criação de zonas e setores 

de uso e ocupação do solo e adensamentos diferenciados. Tendo por objetivo, estimular: 

▪ a geração de empregos e renda, incentivando o desenvolvimento e a distribuição equilibrada de novas 

atividades; 

▪ a compatibilização do uso do solo com o sistema viário e transporte coletivo; 

▪ o incentivo à ocupação ordenada ao longo dos eixos de ligação com os demais municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba - RMC; 

▪ a hierarquização do sistema viário, de forma a garantir o efetivo deslocamento de veículos, atendendo 

às necessidades da população, do sistema de transporte coletivo, bem como o adensamento 

habitacional e de atividades comerciais e de serviços; 

▪ o desenvolvimento e recuperação das áreas periféricas integrando-as ao espaço urbano; 

▪ a viabilização de meios que proporcionem qualidade de vida à população, em espaço urbano adequado 

e funcional e o planejamento integrado às políticas públicas; 

▪ a preservação da escala da cidade e de seus valores naturais, culturais e paisagísticos; 

▪ a compatibilização das políticas de incentivos à preservação do Patrimônio Cultural, Paisagístico e 

Ambiental; 

▪ a  participação da comunidade na gestão urbana. 

Pelo perímetro da área delimitada da Amostra do PROGRAMA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE 

CURITIBA , ficam definidos os seguintes setores e zonas de uso: 
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Figura 85 - MAPA DE ZONEAMENTO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  
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Tabela 32 –  ZONEMANENTO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

ZONEAMENTO 

CONEC-4 Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como eixos 
de ocupação mista, de média densidade habitacional, dispostos no 
sentido Leste-Oeste, com a função de conexão entre a Cidade Industrial 
de Curitiba, eixos estruturantes e eixos de adensamento, conformando 
uma malha de transporte, sistema viário e ocupação urbana, 
denominados Eixos Conectores Leste e Oeste 1, 2, 3 e 4 

Polo da Linha Verde (POLO - LV) Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância de áreas de ocupação diferenciada de média e 
alta densidade onde se pretende adensamento, verticalização e 
predominância de usos comerciais e de serviços, com edificações de 
altura livre. 

Setor Especial (SE) Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona que são os principais eixos de crescimento da cidade, 
caracterizados como áreas de expansão do centro tradicional e como 
corredores comerciais, de serviços e de transportes, tendo como 
suporte um sistema trinário de circulação. O sistema trinário é 
composto por uma via central e duas vias externas, sendo a via central 
aquela que contém a canaleta para o transporte de massa e as pistas 
lentas para atendimento às atividades lindeiras, e as vias externas, as 
ruas paralelas com sentido único de tráfego destinada ao fluxo 
contínuo de veículos. 

SE-MF Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona que constitui-se num eixo de desenvolvimento urbano de 
ocupação mista de média densidade, caracterizado por uma via 
central, composta pela canaleta exclusiva para o transporte de alta 
capacidade, duas pistas de circulação para atendimento às atividades 
lindeiras e outras vias que delimitam o setor. 

SE-NC Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona que constitui-se num eixo de desenvolvimento urbano de 
ocupação mista, caracterizado por um sistema trinário de circulação 

ZR-M Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância de usos comerciais, de serviços vicinal e de 
bairro e industrias. 

Zona Residencial 1 (ZR-1)  Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância residencial de baixa densidade de ocupação, 
onde se deve promover a ocupação habitacional unifamiliar, 
admitindo-se a ocupação de edificações existentes para atividades de 
comércio e serviço vicinal 

Zona Residencial 2 (ZR-2)  Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância residencial de baixa densidade de ocupação, 
onde se deve promover ocupação habitacional unifamiliar e comércio 
e serviço de atendimento vicinal e de bairro, de acordo com a 
infraestrutura implantada.  

Zona Residencial 3 (ZR-3)  Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância residencial de baixa a média densidade de 
ocupação, onde se deve promover a ocupação habitacional unifamiliar 
e coletiva, comércio e serviço de atendimento vicinal e de bairro, de 
acordo com a infraestrutura implantada. 
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ZONEAMENTO 

Zona Residencial 4 (ZR-4)  
 

Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como uma 
zona de predominância residencial de média densidade de ocupação, 
caracterizada como suporte aos eixos estruturais e que se beneficia do 
sistema de transporte de alta capacidade, onde se deve promover, 
prioritariamente, a ocupação com habitação coletiva e comércios e 
serviços de atendimento de bairro, devido à infraestrutura implantada  

Zona Residencial 4 – Linha Verde 
(ZR-4-LV)  
 

Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e se caracteriza como um 
eixo de adensamento localizado ao longo da Linha Verde, entre os 
polos, onde se pretende ocupação diferenciada de média e alta 
intensidade, verticalização e predominância de uso habitacional, com 
edificações de altura livre. 

ZS-1 Definido pela Lei Municipal n.° 9.800/2000 e 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. 

 

5.3.5.1. CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DO SOLO 

Quanto a classificação dos usos do solo encontradas na amostra representativa foram as seguintes categorias: 

USO HABITACIONAL 

Edificações destinadas à habitação permanente ou transitória, classificadas em: 

▪ Habitação Unifamiliar - Edificação destinada à moradia de uma só família;  

▪ Habitação Coletiva - edificações destinadas a servir de moradia a mais de uma família, contendo duas 

ou mais unidades autônomas; 

▪ Habitação de Uso Institucional - edificação destinada à assistência social, abrigando estudantes, 

crianças, idosos e necessitados, tais como albergues, alojamentos estudantis, casa do estudante, 

asilos, conventos, seminários, internatos e orfanatos. 

▪ Habitação Transitória - edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório, onde se 

recebem hóspedes mediante remuneração, subclassificadas em: 

✓ Habitação Transitória 1: Hotel, apart-hotel, pousada, hotel fazenda e pensão; 

✓ Habitação Transitória 2: Motel; 

USOS COMUNITÁRIOS 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a serviços de educação, lazer, cultura, saúde, assistência 

sociais e cultos religiosos, classificados em: 

▪ Uso Comunitário 2 - atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, níveis altos de 

ruídos e padrões viários especiais, tais como: estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio; 

hospital, maternidade, pronto-socorro, sanatório, casas de recuperação, casas de repouso, auditório, 

boliche, cancha de bocha, cancha de futebol, centro de recreação, centro de convenções, centro de 
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exposições, cinema, colônias de férias, museu, piscina pública, ringue de patinação, sede cultural, sede 

esportiva, sede recreativa, sociedade cultural e teatro, casas de culto e templos religiosos. 

USO COMERCIAL E DE SERVIÇO 

▪ Comércio Vicinal - Atividades com relação de troca visando o lucro e estabelecendo a circulação de 

mercadorias, de pequeno porte, classificadas em: atividade comercial, disseminada no interior das 

zonas, de utilização imediata e cotidiana, tais como: açougues, casa de armarinhos, casas lotéricas, 

drogarias, ervanários, farmácias, floriculturas, mercearias, locais de venda de hortifrutigranjeiros, 

papelarias, revistarias, panificadoras, bares, cafeterias, cantinas, casas de chá, confeitarias, comércio 

de refeições embaladas, lanchonetes, leiterias, livrarias, pastelarias, postos de venda de gás liquefeito, 

relojoarias, sorveterias, e congêneres. 

▪ Serviço Vicinal - Atividades nas quais fica caracterizado o préstimo de mão-de-obra ou assistência de 

ordem intelectual ou espiritual, de pequeno porte, classificadas em: atividade profissional e serviço 

pessoal, não incômodo ao uso residencial, tais como: escritórios de profissionais autônomos, prestação 

de serviços de datilografia, digitação, manicure e montagem de bijuterias, agências de serviços postais, 

jogos (bilhar, snooker, pebolim, jogos eletrônicos), consultórios, escritórios de comércio varejista, 

instituto de beleza, salão de beleza, e congêneres.  

▪ Comércio e Serviço de Bairro - atividade comercial e de prestação de serviços, destinada ao 

atendimento de um bairro ou zona, de médio porte, tais como: restaurantes, roticerias, choparias, 

churrascarias, petiscarias, pizzaria, comércio de material de construção, comércio de veículos e 

acessórios, joalherias, academias, agências bancárias, borracharias, escritórios administrativos, 

estabelecimentos de ensino de cursos livres, laboratórios de análises clínicas, radiológicos, 

fotográficos, lavanderia, oficina mecânica de veículos e estacionamento comercial, e congêneres. 

▪ Comércio e Serviço Setorial - atividade comercial e de prestação de serviços, com abrangência maior 

que o comércio de bairro, de médio porte, tais como: centros comerciais, lojas de departamentos, super 

e hipermercados, buffet com salão de festas, clínicas, edifícios de escritórios, entidades financeiras, 

escritório de comércio atacadista, imobiliárias, sede de empresas, serv-car, lava car, serviços públicos, 

e congêneres. 

▪ Comércio e Serviço Geral - atividade comercial ou de prestação de serviços destinadas a atender a 

população em geral, de grande porte, que por sua natureza, exijam confinamento em área própria, 

tais como: estabelecimentos de comércio atacadista, comércio varejista de grandes equipamentos, 

agenciamento de cargas, canil, marmorarias, depósitos, armazéns gerais, entrepostos, cooperativas, 

silos, grandes oficinas, grandes oficinas de lataria e pintura, hospital veterinário, hotel para animais, 

impressoras, editoras, serviços de coleta de lixo, transportadoras, e congêneres. 

▪ Comércio e Serviço Específico - atividade peculiar que por sua natureza possam trazer transtorno ou 

conflito em sua à vizinhança sendo, portanto sujeito a estudo sobre a sua viabilidade, de grande porte, 

tais como: comércio varejista de combustíveis, comércio varejista de derivados de petróleo, postos de 
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combustíveis, serviços de bombas de combustível para abastecimento de veículos de empresas, capela 

mortuária, cemitério, ossário. 

USO INDUSTRIAL 

Atividades que resultam na produção de bens a partir da transformação de insumos, classificadas em: 

▪ Uso Industrial 1 - atividade industrial compatível ao uso residencial, não incômoda ao entorno no que 

diz respeito aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental, tais como: confecção de cortinas;  

fabricação e restauração de vitrais; malharia; fabricação de: absorventes, acessório do vestuário, 

acessórios para animais, adesivos, aeromodelismo, artigos de artesanato, artigos de bijuteria, artigos 

de colchoaria, artigos de cortiça, artigos de couro, artigos de decoração, artigos de joalheria, artigos 

de pele, artigos para brindes, artigos para cama, mesa e banho, bengalas, bolsas, bordados, calçados, 

capas para veículos, clichês, etiquetas, fraldas, gelo, guarda-chuva, guarda-sol, material didático, 

material ótico, mochilas, painéis cerâmicos e mosaicos artísticos, pastas escolares, perucas e 

cabeleiras, produtos alimentícios, produtos desidratados, produtos naturais, relógio, rendas, roupas, 

sacolas, semijóias, sombrinhas e suprimentos para informática. 

Em qualquer zona ou setor é admitido o uso do mesmo lote ou edificação por mais de uma categoria, desde 

que permitida, tolerada ou permissível e sejam atendidas, em cada caso, as características e exigências 

estabelecidas nesta lei e de demais diplomas legais. 

As atividades urbanas constantes das categorias de uso comercial, de serviços, e industrial, para efeito de 

aplicação desta lei classificam-se: 

5.3.5.2. NATUREZA 

Quanto à natureza, em: 

▪ Perigosas - as que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção de gases, poeiras, 

exalações e detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam pôr em perigo pessoas ou 

propriedades circunvizinhas;  

▪ Incômodas - as que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, exalações ou conturbações 

no tráfego que possam causar incômodos à vizinhança; 

▪ Nocivas - as que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias primas ou processos que 

prejudiquem a saúde ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir a atmosfera, cursos d´água 

e solo; 

▪ Adequadas - as que são compatíveis com a finalidade urbanística da zona ou setor e não sejam 

perigosas, incômodas ou nocivas.  

5.3.5.3. PORTE 

Quanto ao porte, segundo os seguintes critérios  

Para as categorias de uso comercial e de serviços: 

▪ Pequeno porte – área de construção até 100,00m² (cem metros quadrados); 
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▪ Médio porte – área de construção entre 100,00m² (cem metros quadrados) e 400,00m² (quatrocentos 

metros quadrados); 

▪ Grande porte – área de construção superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados). 

Para a categoria de uso industrial: 

▪ Pequeno porte – área de construção até 1000m² (mil metros quadrados); 

▪ Médio porte – área de construção entre 1000m² (mil metros quadrados) e 5000m² (cinco mil metros 

quadrados); 

▪ Grande porte – área de construção superior a 5000m² (cinco mil metros quadrados). 

As atividades não contempladas na presente lei serão analisadas pelo Órgão Municipal Competente. 

Para liberação de instalação de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme legislação específica 

caberá consulta ao Órgão Competente, que se pronunciará sobre a conveniência ou não do empreendimento. 

De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona ou setor os usos serão considerados como: 

▪ Uso permitido – Atividade que apresenta clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas da 

zona ou setor correspondente.  

▪ Uso tolerado – Atividade admitida em zonas ou setores onde as atividades permitidas são prejudiciais 

ou incômodas. 

▪ Uso permissível – Atividades cujo grau de adequação à zona ou setor dependerá de análise ou 

regulamentação específica para cada caso. 

▪ Uso proibido – Atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são nocivas, perigosas, incômodas 

e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente. 

As atividades permissíveis serão apreciadas pelo Órgão Municipal Competente, que quando for o caso, poderá 

indicar parâmetros de ocupação mais restritivos que aqueles estabelecidos nesta lei. Assim, qualificando as 

atividades conforme o quadro abaixo inicia-se a avaliação; 

5.3.6. COMÉRCIO E SERVIÇOS  

Na classificação brasileira da formalização de microempreendedores individuais, Curitiba figura no primeiro 

posto entre as cidades do Paraná e do Sul do Brasil. A cidade concentra uma parcela bastante expressiva do 

comércio e dos serviços, destacando-se pelo popular, sendo que há cabeleireiros, varejista de vestuário e 

acessórios; lojas de variedades e mercado ambulante; artesãos e fornecimento de alimentos para consumo 

domiciliar. A prestação de serviços rende 42.164.530 mil reais ao produto interno bruto municipal. O setor 

terciário atualmente é a maior fonte geradora do produto interno bruto curitibano, destacando-se 

principalmente na área do comércio. 

5.3.6.1 CARACTERIZAÇÃO DO PORTE DOS COMÉRCIOS NO PROGRAMA 

Tomando por base os resultados encontrados nas análises feitas para a amostra representativa do Programa, 

bem como as informações georeferenciadas do IPPUC e Secretaria Municipal de Finanças em relação à 

densidade, tipo de ocupação e exploração comercial existente no restante dos trechos que receberão obras do 

Programa, extrapolamos as proporções encontradas na amostra para o total do Programa, uma vez que devido 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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ao número de comércios existentes não foi possível, neste momento, um levantamento pontual em toda a 

extensão dos comércios instalados atualmente. 

Tabela 33 –  SIMULAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA O PROGRAMA QUANTO A VULNERABILIDADE  

 

TOTAL DE COMÉRCIOS QTD / GRAU DE VULNERABILIDADE 

BAIXA MÉDIA MÉDIO-ALTA ALTA 

 
 
 
 
 
 

 
13.885 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

  
948 

 
67 

 
699 

1714 

Microempresa - ME  
369 

 
5.214 

 
2.658 

 
- 

8.241 

Empresas de Pequeno Porte - 
EPP 

 
1087 

 
401 

 
- 

 
- 

1.488 

 
Demais portes - Médias e 

Grandes Empresas 

 
 
1937 

 
 

505 

 
 

- 

 
 

- 

2.442 

TOTAL 3.393 7.068 2.725 699 

 

TOTAL DO PROGRAMA: 

Vulnerabilidade Alta: 699 

Vulnerabilidade Médio-Alta: 2.725 
Vulnerabilidade Média: 7.068 

Vulnerabilidade Baixa: 3.393 

 

5.3.6.2. CARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

As intervenções da amostra do Programa, visam a requalificação urbana onde existem forte presença de 

atividades comerciais. 

Dentre os zoneamentos de uso de solo encontrados na amostra: 

Tabela 34 – ZONEAMENTO E USO DO SOLO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

 DENSIDADE HABITAÇÃO COMÉRCIO ALTURA 
PERMITIDA 

CONEC-4 média Habitação coletiva 
Habitação transitória 
Habitação institucional 

Comércio e Prestação de 
serviços 

4 pavimentos 

POLO-LV média e alta  Comércio e Serviços livre 

SE alta Habitação coletiva 
Habitação transitória 1   
Habitação transitória 2 
Uso misto 

Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço Setorial  
Comércio e Serviço de Bairro 
Comércio e Serviço Específico 1 

livre 

SE-MF alta Habitação coletiva 
Habitação transitória 
Habitação institucional 

Comércio e Serviços 4 pavimentos 
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 DENSIDADE HABITAÇÃO COMÉRCIO ALTURA 
PERMITIDA 

SE-NC alta Habitação coletiva 
Habitação transitória 1   
Habitação transitória 2 
Habitação institucional 
Uso misto 

Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço de Bairro 
Comércio e Serviço Setorial  
Comércio e Serviço Específico 1 

livre 

ZR-M   Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço de Bairro 
Indústria 1 com porte máximo 
de 100m² 

 

ZR-1 baixíssima Unifamiliares 
Unifamiliares em série, desde que 
os lotes ou frações do terreno 
possuam 600m² 

Comércio e Serviço Vicinal 
(nas edificações já existentes 
com até 100m²) 

2 pavimentos 

ZR-2 baixa Unifamiliares, permitido até 
residências no lote padrão 
(360m²) 
Unifamiliares em série  
Habitação institucional 

Comércio e Serviços 2 pavimentos 

ZR-3 média Unifamiliares 
Unifamiliares em série 
Habitação coletiva 
Habitação institucional 

Comércio e Serviço Vicinal 1  
Comércio e Serviço Vicinal 2 
Uso Industrial (com porte 
máximo de 100m²) 

3 pavimentos 

ZR-4 média-alta Habitação coletiva 
Habitação transitória 1 
Habitação institucional 

Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço de Bairro 
(com porte máximo de 200m²) 
Uso Industrial (até 100m²) 

6 pavimentos 

ZR-4-LV média-alta Habitação coletiva 
Habitação transitória 1 
Habitação institucional 

Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço de Bairro 
(com porte máximo de 200m²) 
Uso Industrial (até 100m²) 

6 pavimentos 

ZS-1 alta Habitação transitória 2 e 3 Comércio e Serviço Vicinal 
Comércio e Serviço de Bairro 
Comércio e Serviço Setorial 
Comércio e Serviço Geral 
Comércio e Serviço Específico 1 
Comércio e Serviço Específico 1 
Comunitário 2 – culto religioso 

2 pavimentos 
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i) Inter 2 - Lote 1 - Campina do Siqueira /Portão - extensão 12,53 km, nesta área foram identificados 114 

estabelecimentos comerciais e de serviços e 52 imóveis de uso misto. Esta região abrange vários tipos de 

zoneamentos, dentre eles: ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-4-LV, CONEC-4 E SE-NC. A região é de baixa a alta densidade, 

predominam habitações unifamiliares, comércio e serviço vicinal. Destacam-se nos grandes estabelecimentos 

comerciais: Banco 

Bradesco, Banco Itaú, 

há uma concentração 

de concessionárias de 

vendas de veículos, 

Churrascaria, Centro 

Gastronômico, Centro 

comercial de lojas de 

pequeno porte e 

serviços, Supermercado 

WalMart e 

Supermercado Big, 

Escola de Educação 

Infantil. 

 

ii) BRT Leste/Oeste, Lote 2, 

nesta área foram identificados 

81 estabelecimentos comerciais 

e de serviços e 61 imóveis de uso 

misto. Esta região abrange os 

zoneamentos:  SE e ZR-M. A 

região é de alta densidade, 

predominam habitações 

unifamiliares coletivas, comércio 

e serviços   vicinal. Destacam-se 

nos grandes estabelecimentos 

comerciais: Supermercado 

Condor, Caixa Econômica 

Federal, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Restaurante Camponesa do Minho, 

Vara da Fazenda Pública e Falências e Recuperação Judicial, Faculdade Evangélica. 

 

 

Figura 86 - INTER 2 - LOTE 1 

Figura 87 - BRT LESTE / OESTE 
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iii) BRT Norte/Sul, nesta área 

foram identificados 120 

estabelecimentos comerciais 

e de serviços e 90 imóveis de 

uso misto. Esta região 

abrange o zoneamento:  SE. A 

região é de alta densidade, 

predominam habitações 

unifamiliares coletivas, 

comércio e serviços   vicinal. 

Destacam-se nos grandes 

estabelecimentos comerciais: 

Caixa Econômica Federal, 

Banco Itaú, Banco Santander, 

Banco Bradesco, Banco do 

Brasil, Colégio Padre João Bagozzi, Shopping Palladium.  

iv) Binário Vital Brasil / Ulisses Vieira, Lote 1, nesta área foram identificados 35 estabelecimentos comerciais 

e de serviços e 39 imóveis de uso misto. Esta região abrange o zoneamento:  ZR-4 e SE. A região é de média 

densidade, predominam habitações unifamiliares, comércio e serviços vicinal. Destacam-se nos grandes 

estabelecimentos comerciais: Escola Estadual Gabriela Mistral, Colégio Vila Isabel, escolas de ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - BRT SUL 

Figura 89 - BINÁRIO ULISSES VIEIRA/VITAL BRASIL  
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vii) Terminal Hauer, nesta área foram identificados 20 estabelecimentos comerciais e de serviços e 7 imóveis 

de uso misto. Esta região 

abrange o zoneamento:  ZS-

1 e SE-MF. A região é de 

média densidade, 

predominam habitações 

coletivas, comércio e 

serviços vicinal. Destacam-

se nos grandes 

estabelecimentos 

comerciais: Supermercado 

Muffato, Posto de Gasolina, 

Casas Bahia.  

viii) Terminal Campina do 

Siqueira, nesta área foram 

identificados 9 

estabelecimentos 

comerciais e de serviços e 4 

imóveis de uso misto. Esta 

região abrange o 

zoneamento:  SE. A região é 

de alta densidade, 

predominam habitações 

coletivas, comércio e 

serviços vicinal. Destacam-

se nos grandes 

estabelecimentos 

comerciais: Faculdade 

Evangélica, Supermercado 

Angeloni, Concessionárias 

de Veículos. 

 

Figura 90 - TERMINAL HAUER 

Figura 91 - TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA  
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x) Trincheira / Viaduto 

Tarumã - desapropriações, 

nesta área foram 

identificados 16 

estabelecimentos comerciais 

e de serviços e 3 imóveis de 

uso misto. Região de 

verticalização e densidade 

baixa. O núcleo é 

predominantemente formado 

comércio de pequeno, médio 

e grande porte, destacam-se 

nos grandes estabelecimentos 

comerciais:  Colégio Militar do 

Paraná, Supermercado 

Muffato, concessionária de 

veículos. 

 

COMÉRCIOS VULNERÁVEIS 

A análise dos trechos do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA  demonstra que a 

maior concentração dos pequenos comércios, os quais foram considerados os mais vulneráveis, encontram-se 

no trecho do BRT LESTE-OESTE (Figura 93). 

Considerando que este trecho receberá intervenções classificadas na metodologia apresentada como Grau 2-

Média (Tabela 35) , entende-se que as afetações que poderão impactar nas atividades comerciais serão poucas 

e muito pontuais, facilitando as ações de cuidado e acompanhamento ostensivo durante as obras junto a 

essa parcela da população.  

Cabe ressaltar que as intervenções de maior vulto neste trecho se darão na canaleta exclusiva dos ônibus, 

proporcionando um impacto menor junto as vias locais de acesso e na circulação de veículos e pedestres. 

 

Tabela 35 –  METODOLOGIA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS AOS COMÉRCIOS / SERVIÇOS  

GRAU DE 
RISCO 

NOTA 
ATRIBUÍDA 

TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Baixo 1 
Correção de geometria, requalificação de calçadas, requalificação da iluminação 

pública e implantação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida nas 
esquinas; 

Médio 2 
Revitalização da via de asfalto através da execução de fresagem,recape com 

CBUQ e implantação de calçadas acessíveis; 

Figura 92 – TRINCHEIRA / VIADUTO TARUMÃ 
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GRAU DE 
RISCO 

NOTA 
ATRIBUÍDA 

TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Médio-Alto 3 
Requalificação da via de asfalto através da execução de alargamento, fresagem, 
recape com CBUQ, adequação da rede de drenagem e implantação de calçadas 

acessíveis;  

Alto 4 
Implantação de pavimento definitivo constituído por nova estrutura, nova rede de 
drenagem, calçadas acessíveis, novo paisagismo, iluminação pública e sinalização 

viária completa (horizontal, vertical e semafórica). 

O Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) e o Marco de Reassentamento Involuntário (MRI) apresentam 

mais detalhadamente a caracterização e análise quanto aos comércios e serviços existentes no Programa e 

na Amostra Representativa.
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Figura 93 – MAPA DE CONCENTRAÇÃO DE MICROEMPRESAS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROGRAMA  
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5.3.7. INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

5.3.7.1. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

Muito antes do mundo se preocupar com o aquecimento global, Curitiba já tinha sido planejada para reduzir 

as emissões de carbono oferecendo às pessoas um sistema de transporte a um só tempo confortável, rápido, 

eficiente e econômico: o ônibus. 

A implantação do Sistema de Transporte Coletivo começou no início dos anos 1970, quando os Eixos Norte e 

Sul receberam canaletas exclusivas para o Ônibus Expresso, especialmente projetado para o Sistema, que 

começou a rodar em 1974. 

As ruas paralelas, à esquerda e à direita dos Eixos, converteram-se em Vias de Tráfego Rápido, com mão única 

em sentidos opostos (Centro-Bairro e Bairro-Centro). E, ladeando as canaletas, também com mão única em 

sentidos diferentes, as Vias de Tráfego Lento. 

Terminais de integração para receber os Ônibus alimentadores dos bairros mais distantes completaram a 

integração do sistema. 

Por toda extensão dos Eixos do Expresso, perto das moradias, surgiram lojas de comércio e serviços que, antes, 

só se encontravam no centro da cidade. Solucionavam-se, enfim, vários problemas de uma só vez. 

Menos automóveis nas ruas, trânsito mais organizado, menos poluição. Mais conforto, mais rapidez e mais 

economia para o usuário. Aos poucos, os curitibanos descobriam que era bom morar perto do caminho dos 

ônibus. Com uma direção definida, a cidade cresceu ao longo dos Eixos do Sistema de Transporte Coletivo. 

Estações-tubo aumentaram mais ainda a velocidade do sistema, permitindo o pré pagamento da tarifa e o 

embarque dos passageiros em nível. 

Outra característica fundamental do transporte curitibano é a tarifa integrada. Pagando apenas uma 

passagem, o cidadão pode compor seu próprio percurso, deslocando-se por toda a cidade. 

Hoje, 45% da população da cidade usa o transporte coletivo. Mas 70% das pessoas que utilizam ônibus não 

vão para a região central. Viagens mais curtas e deslocamentos a pé, menos carbono na atmosfera. 

Atualmente, o sistema está integrado com 13 municípios da Região Metropolitana. Ao todo, cerca de 2 milhões 

e 300 mil passageiros utilizam todos os dias os quase 2 mil ônibus que percorrem 480 mil quilômetros a cada 

24 horas. 

É notável o cuidado com que a Prefeitura zela pela eficiência do sistema, com os olhos voltados para o meio 

ambiente. A idade média da frota é de pouco mais de 6 anos. Ônibus novos, mais conforto para os passageiros, 

menos poluição. 

Aliás, o controle das emissões de carbono é feito por meio de medições diárias. A avaliação, realizada há mais 

de 20 anos, já resultou em uma redução de 11% ao ano na emissão de gases poluentes. 
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No momento, o Programa de Ampliação da Capacidade e Velocidade trará melhorias como o desalinhamento 

das estações de embarque em nível, que possibilita a ultrapassagem e amplia a capacidade de uso das 

canaletas. 

SISTEMAS BINÁRIOS 

Como já dito, o município de Curitiba, desde a década de 70, vem atuando na melhoria das condições de 

trafegabilidade veicular com a adoção de mecanismos de aumento de capacidade viária, face o aumento 

singular de sua frota, principalmente nas décadas de 1990 e 2000. O mecanismo escolhido para tal aumento 

na capacidade foi a adoção de sistemas binários, que consiste na implantação de sentido único em vias 

paralelas.  

Sem dúvida alguma, o desenho urbano planejado atrelado às condições topográficas favoráveis da cidade, 

especialmente do núcleo central, propiciara maior facilidade na implantação destes sistemas de circulação. As 

primeiras intervenções neste sentido ocorreram nas vias do núcleo central da cidade no final da década de 

1970, em locais onde começaram a ocorrer os primeiros casos de congestionamentos severos, fruto do grande 

número de pontos de conflitos nas interseções, tendo em vista que as vias, em sua grande maioria, possuíam 

sentido duplo de circulação. Posteriormente, maior atuação municipal ocorreu junto as vias que interligam os 

Setores Estruturais da cidade. Sendo estes eixos de estruturação Sistemas Trinários, de forte indução de tráfego 

de passagem por intermédio de suas vias laterais expressas, na cidade denominadas Vias Rápidas, houve a 

necessidade de implantação de sistemas binários entre os Setores Estruturais em decorrência da grande 

demanda relacionada ao deslocamento entre eixos. O primeiro sistema implantado foi entre os Setores 

Estruturais Leste – Oeste e Norte – Sul, por intermédio das ruas Brigadeiro Franco e Des. Westphalen. Tamanha 

intervenção teve como objetivo a diminuição no tempo de deslocamento entre os eixos, inserindo à malha uma 

possibilidade de trajeto com características alinhadas a agilidade implantada nos Setores Estruturais da 

cidade.   

 

Figura 94 - CONFIGURAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA TRINÁRIO  

 

Desta forma, paralelamente as intervenções bem-sucedidas na área de transporte público coletivo, com o 

fortalecimento do sistema BRT, o município desde então atua junto ao sistema viário de forma a melhorar as 

condições de mobilidade de seus cidadãos, sempre observando as condições dos usuários das vias. No rol dos 

beneficiados por tais intervenções, o usuário do transporte coletivo sempre foi igualmente beneficiado, tendo 

em vista que muitas linhas convencionais do transporte coletivo utilizam em seus itinerários os sistemas 
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binários, oferecendo ao seu usuário a possibilidade de deslocamento em menor tempo. Tais ações, certamente, 

se configuraram como exitosas, tendo em vista o constante cuidado com os limites das velocidades 

regulamentadas e o adequado acesso às propriedades lindeiras, comerciais e residenciais.  

No tocante à possível mudança da função de uma das vias componentes do sistema binário, isto normalmente 

ocorre nos casos em que uma via Normal é inserida no sistema fazendo binário, geralmente, com uma via 

Coletora. Nestes casos, a experiência nos mostra que, com o passar dos anos, a via Normal começa a tomar as 

mesmas características de uso e ocupação do solo da via paralela Coletora, com o surgimento de novos 

comércios e serviços. Isto indica que o incremento de fluxo induz grande interesse a alocação de atividades 

comerciais lindeiras. 

 A figura a seguir demonstra que a cidade já possui boa parte da malha viária em sentido único formando 

binários, e que essa dinâmica já está incorporada no sistema viário.
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Figura 95 – SISTEMAS BINÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA  
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5.3.7.2. ENERGIA  

No município, 576.057 (99,97%) dos domicílios particulares permanentes possui energia elétrica da Companhia 

Paranaense de Energia (COPEL). Na tabela a seguir apresenta-se o consumo e o número de consumidores de 

energia elétrica no município. 

Tabela 36 – CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM CURITIBA (2016)  

Categorias Consumo (Mwh) Nº de Consumidores (1) 
Residencial 1.486.383 687.851 
Setor secundário (Indústria) 427.334 11.585 
Setor comercial 1.311.255 94.439 
Rural 1.290 78 
Outras classes (2) 393.094 6.858 
Consumo livre (na indústria) (uso do sistema) (3) 895.737 116 
Total 4.515.093 800.927 

FONTE: COPEL e Concessionárias CELESC, COCEL, CFLO, CPFL e FORCEL/ em relatório do IPARDES,2017 .  
(1) Entende-se por consumidor as unidades consumidoras de energia elétrica (relógio).  
(2) Inclui as categorias: consumo próprio, iluminação pública, poder público e serviço público.  
(3) Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução da indústria. Inclui os consumidores atendidos por outro fornecedor de 
energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor 
 

 
 

5.3.7.3. COLETA DE LIXO 

A coleta de resíduos sólidos em Curitiba, alinhada com os padrões das melhores práticas internacionais, atende  

99,9% dos domicílios. A coleta e disposição de materiais residuais são realizadas por operadores do setor 

privado.  

A disposição final dos resíduos ocorre na região metropolitana de Curitiba, gerenciada pelo Consórcio 

Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), inclui dois aterros sanitários particulares 

licenciados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e é composto por 23 dos 29 municípios da área 

metropolitana, incluindo a cidade de Curitiba. Já a limpeza pública é de responsabilidade da administração 

municipal.  

Os resíduos provenientes do serviço de saúde e indústria, no entanto, são responsabilidades dos próprios 

geradores, cabendo-lhes a coleta, classificação e destinação final do lixo.  

A Figura 96 demonstra a distribuição por tipo de resíduo domiciliar descartado no Município, resultado de 

estudo realizado em 2015, pela Corporação Financeira Internacional (IFC) onde descreve análise da 

composição de resíduos domésticos do Município, cuja amostra foi de aproximadamente 500 kg de resíduos. 
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Figura 96 - DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR EM CURITIBA, 2015  

 

5.3.7.4. ÁGUA E ESGOTO 

Dos domicílios particulares permanentes com abastecimento de água, 99,89% estão ligados à rede geral de 

distribuição SANEPAR, Órgão da Gestão Estadual. 

Em relação ao esgotamento sanitário 97,42% estão ligados à rede geral de esgoto ou à rede pluvial; 1,3% a 

fossas rudimentares; 0,9% a valas; 0,8 a rios ou lagos e 0,2% a outros tipos.  

Como alternativa local para complementar as ações de saneamento, Curitiba desenvolveu o Sistema Curitiba 

de Esgoto. Um sistema alternativo destinado à coleta e ao tratamento de efluentes quadra a quadra, que 

permite ligação à rede pública convencional quando da sua ampliação para toda a cidade. É um sistema de 

baixo custo que pode auxiliar na melhora do perfil epidemiológico da cidade, principalmente no enfrentamento 

de doenças de veiculação hídrica.  

O acesso a fontes melhoradas de água também é fundamental para reduzir os riscos de contaminação da água 

e de doenças a ela associadas. O município, há muito tempo possui uma rede de distribuição de água que 

atende praticamente toda a população. Nos últimos anos, o acesso à água potável é considerado 

universalizado.  

Embora Curitiba possua uma grande quantidade de recursos hídricos, o crescimento da cidade comprometeu 

a qualidade da água dos seus rios e reservatórios com reflexos sobre o custo para o tratamento da água de 

abastecimento. 
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Tabela 37 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERÍSTICAS. 
CURITIBA, 2010 

Características Nº de domicílios* % 

Abastecimento de água (Água 
canalizada) 

575.598 99,89% 

Esgotamento sanitário (Banheiro 
ou sanitário) 

575.630 99,90% 

Destino do lixo (Coletado) 575.635 99,90% 

Energia elétrica 576.057 99,97% 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra NOTA: Posição dos dados, no site da fonte, 20 de agosto de 2014 
*Número de domicílios particulares permanentes - Ocupados 576.211 
 
 

5.3.8. EQUIPAMENTOS URBANOS 

Segundo Neves (2015), as possiblidades de interações sociais dos equipamentos urbanos são fundamentais 

para qualificar bairros ou regiões das cidades. Eles são os componentes físicos básicos de infraestrutura urbana 

de uma cidade, sendo determinantes para o bem estar social e de apoio ao desenvolvimento econômico, além 

de oportunizar a ordenação territorial e a estruturação dos aglomerados humanos.  

A lei federal n. 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, traz a seguinte definição para 

equipamentos urbanos comunitários: “Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, 

cultura, saúde, lazer e similares” (art. 4º parágrafo 2º).  Complementando essa definição, a NBR 9284 

conceitua-os como: todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços 

necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público em espaços 

públicos ou privados.  

A NBR 9284, além de definir os equipamentos urbanos comunitários, classifica-os em: circulação e transporte, 

cultura e religião, esporte e lazer, infraestrutura, sistema de comunicação, sistema de energia, sistema de 

iluminação pública, sistema de saneamento, segurança pública e proteção, abastecimento, administração 

pública, assistência social, educação e saúde. 

Equipamentos Urbanos na Área de Influência Direta da Amostra Representativa 

A análise dos equipamentos urbanos da área da Amostra Representativa do Programa, foi realizada a partir 

dos dados cadastrados na base de dados do setor de geoprocessamento do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), que realiza o cadastro de equipamentos urbanos instalados na 

cidade e que prestam serviços públicos municipais, estaduais e federais. 

Nesta análise considerou-se como “equipamento público” os principais bens públicos ou privados, de utilidade 

pública, destinados à prestação de serviços que atraem um considerável contingente populacional na AID da 

Amostra do Programa, relacionadas a saúde, educação, faculdades, shoppings centers, e que aqueles que 

atendem a parcela da população com que possuem alguma fragilidade física e ou psicológica, como no caso 

das pessoas atendidas pelos Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, cujo deslocamento pode vir a ser afetado 

pelas  alterações criadas durante a implantação das obras. As áreas verdes culturais, já foram tratadas no 

âmbito referente a Flora da Amostra. 
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Desta forma, a caracterização desses equipamentos dá-se de forma complementar aos itens referentes a 

caracterização dos Aspectos Sociais e da Infra Estrutura Urbana, também tratados no Diagnóstico. 

Este recorte na análise permite melhor compreensão da dinâmica envolvendo os pólos atratores de circulação 

pela população na AID, sua distribuição no espaço urbano diretamente afetado pelas obras, objetivando 

apresentar elementos que possam auxiliar na identificação de potenciais impactos e seus efeitos e as medidas 

recomendadas para garantir a segurança, orientação e acessibilidade dos usuários, durante as fases de 

execução das intervenções da Amostra do Programa. 

Na Área de Influência da Amostra foram considerados como equipamentos urbanos 11 modalidades de 

atendimento a população, sendo: 

▪ Hospitais 

▪ Unidades de Saúde 

▪ Centro de especialidades médicas/odontológicas 

▪ Centro de Atenção Psicossocial 

▪ Ensino superior: Faculdades 

▪ Escola estadual  

▪ Escola particular  

▪ Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI 

▪ Centro de Educação infantil - creches 

▪ Igrejas 

▪ Shopping Center 

Para facilitar a análise, e diminuir efeitos de sobreposição das AID de cada intervenção da Amostra, as áreas 

foram agrupadas em AID de 1 a 4, sendo:  

AID 1: Lote 1 -  Parte 1, BRT- LESTE OESTE, Terminal Campina do Siqueira. 

AID 2: Lote 1 -  Parte 2, Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil; BRT SUL; 

AID 3: Terminal Hauer; 

AID 4: Trincheira/Viaduto Tarumã 

Foram identificados 226 equipamentos urbanos na ADA de toda Amostra do Programa, sendo que 28,8% (65) 

voltados para o ensino fundamental, 26,1% (59) de creches e igual percentual de Igrejas (26,1%), e 10,2% da 

saúde. Os menores porcentuais foram identificados para Ensino superior (6,2%), Shopping Center (2,21) e 

0,44% referente ao único equipamento de atendimento psicossocial (CAPS) em toda Amostra. 

A visualização destes equipamentos foi realizada de forma separada, por AID de cada intervenção, 

considerando que as obras não serão, necessariamente, executadas de forma simultânea, facilitando a 

definições de ações locais para enfrentar eventuais impactos negativos (Figuras 97 a 104) e nas Figuras 105 a 

112 encontram-se alguns dos equipamentos urbanos identificados na AID da Amostra representativa. 
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Tabela 38 - PORCENTUAL DE EQUIPAMENTOS URBANOS PÚBLICOS E DEMAIS PÓLOS ATRATORES DESTINADOS À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AID DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Total % EQUIPAMENTOS URBANOS PÚBLICOS E DEMAIS PÓLOS ATRATORES DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

SAÚDE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
SUPERIOR 

CRECHES ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL 

IGREJAS SHOPPING 
CENTER 

10,2 28,8 6,2 26,1 0,44 26,1 2,21 

 

Por meio da Tabela 39 pode-se observar que a maior concentração dos equipamentos urbanos de prestação 

de serviços públicos e privados dentro da AID da Amostra concentra-se na AID 2, na porção mais ao sul do Lote 

1, com 75% (169) do total dos equipamentos e o menor porcentual (4,8%) na AID 4 que corresponde a área de 

influência direta da Trincheira Tarumã. 

Na AID 1, na porção superior do Lote 1, o maior porcentual de equipamentos refere-se as igrejas (32,35%), 

seguido da área de saúde (20,6%). 

A AID 2, na porção superior do Lote 1, concentra 15% (34) do total de equipamentos, sendo o maior porcentual 

referente a instituições de ensino fundamental, seguida de creches (27,22%) e onde se encontra o único CAPS 

na Amostra do Programa. 

Na AID do Lote 1 como um todo é que se localizam os shoppings da Amostra do Programa. 

Na AID 3, Terminal Hauer, ocorreu uma distribuição equitativa (25%) nos equipamentos voltados para saúde, 

creches, e igrejas e inexistem shoppings na área de influência direta. 

Na AID 4, Trincheira/Viaduto Tarumã, os equipamentos voltados para o ensino fundamental correspondem a 

36,36%, bem como as creches que apresentam igual valor, seguido pelos 27,3% referentes a igrejas. Na AID da 

desta obra inexistem equipamentos de saúde, ensino superior e shoppings. 

Tabela 39 - PORCENTUAL DOS EQUIPAMENTOS URBANOS PÚBLICOS E DEMAIS PÓLOS ATRATORES DESTINADOS À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AID OBRAS EQUIPAMENTOS URBANOS PÚBLICOS E DEMAIS 
PÓLOS ATRATORES DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

Nº 
TOTAL 
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1 Lote 1 - Parte 1 8,82 20,6 14,71 17,65 0,0 32,35 5,88 15 

BRT Leste / Oeste 
Terminal Campina do Siqueira 

2 Lote 1 -Parte 2 10,06 30,77 4,73 27,22 0,59 24,85 1,78 75 

Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil 

BRT Norte / Sul 

3 TOTAL % - Terminal Hauer 25,00 16,67 8,33 25,00 0,00 25,00 0,00 5,2 

TOTAL % - Trincheira Tarumã 0,00 36,36 0,00 36,36 0,00 27,27 0,00 4,8 
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Figura 97 - EQUIPAMENTOS URBANOS BINÁRIO ULISSES VIEIRA / VITAL BRASIL  
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Figura 98 - EQUIPAMENTOS URBANOS - BRT LESTE / OESTE 
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Figura 99 - EQUIPAMENTOS URBANOS - BRT NORTE SUL 
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Figura 100 - EQUIPAMENTOS URBANOS - LOTE 1 
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Figura 101 - EQUIPAMENTOS URBANOS - LOTE 1 
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Figura 102 - EQUIPAMENTOS URBANOS - TERMINAL HAUER 
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Figura 103 - EQUIPAMENTOS URBANOS - TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA 



  

233 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 104 - EQUIPAMENTOS URBANOS - VIADUTO/TRINCHEIRA TARUMÃ 
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Figura 105 - IGREJA SÃO JOSÉ TRABALHADOR - ADA LOTE 1 

 

 

Figura 106 - HOSPITAL EVANGÉLICO MACKENZIE – AID LOTE 1 
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Figura 107 - CEI – RECANTO INFANTIL - AID LOTE 1 

 

 

Figura 108 - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - AID LOTE 1 
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Figura 109 - UNIDADE DE SAÚDE – SANTA QUITÉRIA II – AID LOTE 1 

 

 

Figura 110 - COLÉGIO ESTADUAL PEDRO MACEDO – ADA BRT NORTE/SUL 
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Figura 111 - SHOPPING PALLADIUM - AID BRT NORTE/SUL 

 

 

Figura 112 - HOSPITAL DO TRABALHADOR –  AID BRT NORTE/SUL 



  

238 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

5.3.9. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

A participação da sociedade civil é de fundamental importância no planejamento e gerenciamento da cidade. 

A sociedade civil comumente abraça uma diversidade de espaços, atores e formas institucionais, variando em 

seu grau de formalidade, autonomia e poder. 

Sociedades civis são geralmente compostas por organizações não governamentais, instituições 

de caridade, grupos comunitários, organizações femininas, religiosas, associações comerciais e profissionais, 

sindicatos, movimentos sociais, coalizões entre outras.   

Com o objetivo de identificar a representatividade da sociedade civil organizada na Amostra Representativa 

do Programa, visando sua participação no processo de planejamento e implantação das obras previstas, foi 

realizado levantamento, a partir da base cartográfica do IPPUC, das representações da sociedade existentes 

na AID de cada intervenção.  

O levantamento indicou a existência de quatro entidades representativas da sociedade civil na AID de obras 

da Amostra do Binário Vital Brasil / Ulisses Vieira e BRT NORTE – SUL, constituídas por meio de associações de 

moradores e comerciários (Tabela 40). Estas entidades encontram-se no conjunto de obras que compõem o 

Lote 1 (FIGURA 113 e 114)). 

Nas AID das demais intervenções não foram encontradas representações similares. Entretanto, a participação 

da sociedade deverá estar representada por outras instituições não formais e lideranças comunitárias 

envolvidas com as ações nas Administrações Regionais (subprefeituras) dos bairros onde as intervenções 

encontram-se inseridas.  

Tabela 40 - ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E COMERCIÁRIOS 

Obra Administração 
Regional de Bairro 

Nome da Organização Total 

Binário Vital 
Brasil / Ulisses 

Vieira 

Portão - Associação de Moradores de Santa Quitéria 02 

- Associação de Moradores do Conjunto Moradias 
Expedicionário e Santa Quitéria 

BRT Norte Sul Portão - Associação dos Atacadistas, Varejistas e Comerciário 
do Bairro Portão 

01 

Pinheirinho - Associação de Moradores da Cooperativa 7 de 
Setembro 

01 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_social


  

239 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 113 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NA AID DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA  - OBRA: BINÁRIO ULISSES VIEIRA -VITAL BRASIL – LOTE 1 
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Figura 114 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NA AID DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - OBRA: BRT NORTE SUL 
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5.3.10. ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL 

No cadastro socioeconômico realizado na área de abrangência do Programa não há registro de interferência 

total ou parcial de nenhum patrimônio material, paisagístico ou histórico. 

O princípio de atendimento é que todo equipamento público afetado tenha garantia a sua reposição em 

condições melhoradas quando parcialmente e ou totalmente afetado. 

5.3.11. DESAPROPRIAÇÕES NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

A implantação de diretrizes para os Reassentamentos Involuntários (desapropriações) das áreas da amostra 

representativa serve para assegurar às famílias afetadas soluções adequadas para seu atendimento e para as 

possíveis perdas ocasionadas pelas intervenções, garantindo-se o respeito aos direitos individuais e sociais. 

Portanto uma diretriz fundamental é priorizar a definição dos mecanismos de atendimento aplicáveis, soluções 

que representem garantias do direito à moradia, e restituição dos meios de vida iguais ou melhores dos que as 

famílias afetadas possuíam antes das intervenções.  

Os objetivos da implantação de diretrizes para os Reassentamentos Involuntários (desapropriações) são além 

de atender as exigências contidas na legislação brasileira e na política operacional 710 (OP 710) do BID, no que 

concerne a implantação e operação do “Programa Inter 2”; minimizar, evitar, compensar e/ou mitigar os danos 

decorrentes da necessidade de aquisição de imóveis das famílias afetadas pela implantação do programa, 

adquirindo de forma justa e harmoniosa as áreas urbanas necessárias à implantação do empreendimento, 

evitando dessa forma confrontos, pendências e questões judiciais. 

Podemos considerar ainda os objetivos específicos das diretrizes: 

▪ Promover uma linha de comunicação, visando um contato inicial entre o Município e a população 

atingida. 

▪ Acompanhar e avaliar as condições sociais da população atingida (antes e após a implantação do 

programa); 

▪ Acompanhar e avaliar os processos de desapropriações; 

▪ Prestar serviços de orientação e esclarecimentos, reduzindo situações de insegurança e stress; 

▪ Estabelecer as mesmas condições de atendimento a toda população atingida, sem detrimento a 

nenhum tipo de propriedade. 

Para o atendimento desses objetivos específicos, serão criados programas descritos detalhadamente no Plano 

de Reassentamento Involuntário. 

5.3.11.1. DESCRIÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

▪ Lote 1 – Campina do Siqueira / Portão – extensão 12,53km 

Desapropriações necessárias para a requalificação da infraestrutura viária da Rua General Mario Tourinho, 

Rua Major Heitor Guimarães e Avenida Presidente Arthur Bernardes com a implantação de faixas exclusivas. 

Implantação do Binário Ulisses Vieira / Vital Brasil. Abertura para o prolongamento da Rua Sylvio Zeni e demais 

vias complementares ao eixo para o pleno funcionamento do sistema viário. 
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Para a implantação e operação do Lote 1, serão necessárias as desapropriações de 24 imóveis, sendo 03 em 

sua totalidade e 21 parcialmente. Além dos 03 reassentamentos involuntários, é necessário observar que 

haverá impactos nas áreas desapropriadas parcialmente. Tais impactos, juntamente com os impactos de 

reassentamentos involuntários estão incorporados no Plano Executivo de Reassentamento Involuntário, onde 

estão detalhadas as políticas de diretrizes de reassentamento. 

Tabela 41 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 01 

Componente C - Reestruturação Viária - Infraestrutura Viária 
Lote 1 – Campina do Siqueira / Portão – extensão 12,53km 

Desapropriações 

21 imóveis atingidos 03 desapropriações totais necessárias para o prolongamento de ruas e demais 
vias complementares 

 21 desapropriações 
parciais 

áreas necessárias para o alargamento das vias e /ou 
implantação das faixas exclusivas, calçadas e ciclovias 

 
LOTE 1 – Trecho Entre Rua Dep. Heitor Alencar Furtado e Rua Martim Afonso 

  

Figura 115 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO: RUAS DEP. ALENCAR FURTADO E MARTIM AFONSO  
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LOTE 1 – Trecho Entre Rua Ferdinando Darif e Rua Álvaro Alvin 

 

Figura 116 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO: RUAS FERDINANDO DARIF E ÁLVARO ALVIN  

 

LOTE 1 – Trecho Entre Rua Lourenço Mourão e Rua Prof. João Argemiro Loyola 
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Figura 117 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO: RUAS LOURENÇO MOURÃO E PROF. JOÃO ARGEMIRO LOYOLA  

 

LOTE 1 – Trecho Entre Rua Prof. Basílio Ouvidio da Costa e Rua Irati 

  

Figura 118 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO: RUAS PROF. BASILIO OUVIDIO DA COSTA E IRATI  

LOTE 1 – Trecho Entre Rua Tabajaras e Rua Francisco Frischmann 
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Figura 119 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO: RUAS TABAJARAS E FRANCISCO FRISCHMANN 

LOTE 1 – Trecho Entre Av. República Argentina e Rua Eduardo Carlos Pereira 

 

Figura 120 – DESAPROPRIAÇÕES – LOTE 1 – TRECHO ENRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E RUA EDUARDO CARLOS 
PEREIRA 

▪ Trincheira / Viaduto Tarumã – Linha Verde 

Desapropriações necessárias para a implantação da Trincheira / Viaduto Tarumã: Estação Tarumã e Estação 

Victor Ferreira do Amaral, extensão aproximada 1.500,00m; composta por serviços de engenharia civil de 

revitalização das praças Cova da Iría e Mauro Ferreira, serviços preliminares e obras complementares.  

Tabela 42 – DESAPROPRIAÇÕES – TRINCHEIRA / VIADUTO TARUMÃ 

Componente C - Reestruturação Viária - Infraestrutura Viária 
Trincheira / Viaduto Tarumã – Linha Verde 

Desapropriações 

03 imóveis atingidos 03 imóveis comerciais Comércios variados OBS: atingimentos parciais 

 

Nesta amostra representativa, não foram, até o presente momento, encontradas famílias em situação de 

vulnerabilidade, conforme descrito detalhadamente no Plano Executivo de Reassentamento Involuntário.  

Todos os imóveis constantes no programa encontram-se em áreas totalmente urbanizadas e consolidadas, 

conforme descrito no Marco de Reassentamento Involuntário do Programa.  

Trincheira Tarumã 
Trecho Entre Rua Nagib Daher e Rua Antônio Camilo 
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Figura 121 – DESAPROPRIAÇÕES – TRINCHEIRA / VIADUTO TARUMÃ  
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

Alterações temporárias na qualidade ambiental e no cotidiano da população são esperadas no ciclo de 

implementação de qualquer empreendimento. Um dos instrumentos para identificar essas alterações é a 

avaliação de impacto ambiental. Na área de influência de um projeto, os impactos e seus efeitos podem afetar, 

por exemplo, a qualidade do solo, água, ar atmosférico, além de interferir na qualidade de vida da população 

diretamente afetada pela execução dos processos construtivos. 

Dessa forma, “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; às atividades 

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos 

ambientais” (CONAMA, 1986). 

Os métodos ou técnicas de avaliação dos impactos visam identificar, avaliar e sintetizar os efeitos de um 

determinado projeto ou programa nas áreas de influência ambiental de um determinado empreendimento. 

Para mensuração dos pontos identificados, pode-se adotar o método matricial como técnica que relaciona 

ações com fatores ambientais. 

Os impactos possuirão efeito negativo ou positivo e são previstos na execução das obras das diferentes 

tipologias inseridas na Amostra Representativa do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE 

CURITIBA.. Dependendo da natureza do impacto, seus efeitos serão mais intensificados na ADA, podendo 

estender-se a AID. Da mesma forma, sua grandeza, temporalidade, potencial de reversibilidade e importância 

irão variar conforme a etapa da execução da obra e a especificidades de alguns dos serviços a serem 

executados.  

Neste item são identificados e analisados os impactos diretos ou indiretos resultantes das atividades 

construtivas do Programa e identificadas as principais medidas para reduzi, mitigar ou compensar seus efeitos 

sobre o ambiente, a população e ao comércio local e indicados os programas ambientais e sociais a serem 

implementados. 

OBJETIVO DA ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

Este capítulo tem por objetivo realizar a análise sistemática dos impactos ambientais, com a interpretação 

qualitativa das mudanças de ordem ecológica, social, cultural ou estética do meio e a proposição de medidas 

de controle e proteção, seguindo-se algumas das diretrizes contidas e sistema de classificação contida em 

SANTOS, R.F. (2004).  

METODOLOGIA 

A linha metodológica utilizada foi baseada na identificação e enumeração dos potenciais impactos a partir da 

diagnose socioambiental realizada dos meios físico, biótico e socioeconômico e dos efeitos positivo e negativo 

de acordo com o tipo de alteração antrópica causada pelos principais processos construtivos inerentes as 

tipologias de obras previstas na Amostra Representativa do Programa, em suas diferentes fases de 
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implementação. A identificação da ação impactante foi realizada estabelecendo-se a fase, meio e fatores a 

serem analisados, conforme Tabela 43.  

Tabela 43- CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS POR FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS NA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 

Fase do Empreendimento Meio Fator Analisado de Cada Meio 

Planejamento 

Físico 
Biótico 

Socioeconômico 

Ar, água, solo 
Flora e fauna 
Aspectos territoriais e do cotidiano da população 
Equipamentos urbanos 
Infraestrutura 
Desapropriações 
Comércio e serviços 

Implantação 

Operação 

 

Na avaliação, os impactos foram descritos conforme: 

Ação geradora: refere-se a identificação das causas de um potencial impacto, onde um mesmo impacto poderá 

ter diversas causas. Estas, por sua vez, poderão estar relacionadas a variadas atividades construtivas do 

empreendimento. 

Descrição e análise: refere-se ao processo de modificação do ambiente analisando-se as condições resultantes 

das interferências das obras. 

Classificação: refere-se a qualificação das modificações ambientais resultantes da obra, a partir do 

estabelecimento de atributos. 

Medidas recomendadas: descrição das medidas aplicadas ou aplicáveis para mitigação dos impactos causados 

em virtude das atividades desenvolvidas. 

6.1. CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUTOS PROPOSTOS 

Os impactos ambientais resultantes da implantação do Programa foram classificados e espacializados segundo 

a amplitude dos efeitos na Área de Influência do empreendimento, sendo adotada a seguinte classificação: 

▪ Efeito: categoria do impacto que se classifica como negativo ou positivo de acordo com seu efeito 

sobre a variável ambiental/social benéfico ou adverso à qualidade que ela apresenta no momento da 

ação do impacto, resultando, respectivamente, na melhoria da qualidade do fator ou de um dano ao 

fator. 

▪ Magnitude: representa a grandeza de um impacto em termos absolutos podendo ser pequena, média 

ou grande. É definida como a medida da mudança de um valor ou de um fator ou parâmetro ambiental, 

em termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação (SANTOS, R.F, 2004). 

▪ Permanência: é a condição de permanência dos efeitos, sendo o tempo em que o impacto se manifesta, 

variando entre temporário, permanente e cíclico.  
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▪ Reversibilidade: quando é possível reverter a tendência, levando-se em conta a aplicação de medidas 

para reparação do mesmo ou a suspensão da atividade geradora, podendo então ser considerado 

reversível, parcialmente reversível ou irreversível.  

▪ Importância: refere-se ao grau de significância de um impacto em relação ao fator ambiental afetado 

em relação ao conjunto das interferências, em termos relativos (comparativos) sendo baixa, moderada 

e alta.  Trata-se da ponderação do grau de significância de um impacto em relação ao fator ambiental 

afetado, onde um impacto pode ter magnitude forte, mas não ser tão importante quando comparado 

a outro, em um contexto de uma dada avaliação ambiental. (SANTOS, R.F, 2004). 

Tabela 44 - CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DOS IMPACTOS DAS OBRAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA  

Classificação do Impacto Atributos 

Territorialidade/ 
Espacialidade 

Área Diretamente 
Afetada (eixo de 

intervenção) 

Área Indiretamente Afetada 
(500m do eixo e raio dos 

terminais) 

Área de Influência Indireta 
(regional, municipal, 

hidrográfica) 

Efeito Positivo Negativo - 

Magnitude  Pequena Média Grande 

Permanência Temporário Recorrente Permanente 

Reversibilidade 
Reversível 

 
Parcial Irreversível 

Importância Baixa Moderada Alta 

 

6.1.1 IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

A avaliação ambiental detectou que na área da Amostra os impactos de maior significância ocorrerão durante 

a Fase de Implantação não sendo detectados impactos significativos referentes ao Meio Físico e Biótico na 

Fase de Planejamento das obras, pois não chegam a perturbar os fatores ambientais impactáveis. 

Contudo, foram constatados três (03) impactos sobre os aspectos do Meio Socioeconômico, relacionadas às 

expectativas sobre as alterações no modo de vida da população e que possam resultar em incômodos causados 

pelas desapropriações parciais e totais (Tabela 45).  

Os impactos, ações geradoras, seus efeitos e medidas recomendadas são apresentados na sequencia, por meio 

de matrizes, sendo também indicados os Programas Ambientais do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) 

da Amostra a serem implementados. 

Tabela 45 - MATRIZ DE IMPACTOS ADVERSOS NA FASE DE PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA AMOSTRA DO PROJETO  

IMPACTO MEIO 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

EFEITO MAGNITUDE PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE IMPORTÂNCIA 

A
D

A
 

A
ID

 

A
II

 

P
O

SI
TI

V
O

 

N
EG

A
TI

V
O

 

P
EQ

U
EN

A
 

M
ÉD

IA
 

G
R

A
N

D
E 

P
ER

M
A

N
EN

TE
 

TE
M

P
O

R
Á

R
IO

 

R
EC

O
R

R
EN

TE
 

R
EV

ER
SÍ

V
EL

 

P
A

R
C

IA
L 

IR
R

EV
ER

SÍ
V

EL
 

FR
A

C
A

 

M
O

D
ER

A
D

A
 

A
LT

A
 

Clima de 
intranquilidade 

Social SO
C

IO
EC

O
N

Ô
M

IC
O

 

X   X X   X  X  X     X 
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IMPACTO MEIO 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

EFEITO MAGNITUDE PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE IMPORTÂNCIA 

A
D

A
 

A
ID

 

A
II

 

P
O

SI
TI

V
O

 

N
EG

A
TI

V
O

 

P
EQ

U
EN

A
 

M
ÉD

IA
 

G
R

A
N

D
E 

P
ER

M
A

N
EN

TE
 

TE
M

P
O

R
Á

R
IO

 

R
EC

O
R

R
EN

TE
 

R
EV

ER
SÍ

V
EL

 

P
A

R
C
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IR
R

EV
ER

SÍ
V

EL
 

FR
A

C
A

 

M
O

D
ER

A
D

A
 

A
LT

A
 

Especulação 
Imobiliária 

X   X X  X   X  X      

Incômodos 
gerados pela 

necessidade de 
mudança no caso 

da 
desapropriação 

total 

X    X  X   X    X   X 

 

Impacto 1- Clima de Intranquilidade 

Antecedendo a fase de implantação do Programa, existe um período em que há informações referentes ao 

mesmo, que são divulgadas e comentadas pela população afetada. Estas informações na maioria das vezes 

passam por interpretações duvidosas e que geram expectativas irreais. 

Seu efeito pode ser positivo e ou negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa e/ou família. É um 

impacto de forte magnitude e alta importância, pois trata da qualidade de vida das pessoas da comunidade 

afetada. Também é classificado como temporário e reversível, uma vez que tende a minimizar quando a 

população estiver devidamente informada e monitorada. Sua abrangência é local (ADA) e imediata. 

Medida Mitigadora 

▪ Realizar reuniões com as comunidades atingidas, a fim de sanar as dúvidas que possam estar causando 

a intranquilidade;  

▪ Implantar o Programa de Comunicação e de Mecanismos de Gestão de Queixas com o intuito de 

atender a população para mitigar os impactos sociais, sanando dúvidas, orientando e prestando 

serviço para a resolução de eventuais queixas e demandas da população afetada; 

▪ Implantar o Programa de Recuperação de Meios de Vida, com o objetivo de mitigar os impactos nos 

comércios considerados vulneráveis e promover a comunicação efetiva com os atingidos.  

Impacto 2 - Especulação Imobiliária 

O conceito de especulação imobiliária pode ser definido como o ato de investir em bens imóveis esperando 

obter lucros acima da média dos demais investimentos com sua venda ou aluguel em um momento futuro. O 

proprietário de um imóvel, em geral, não possui meios de sozinho, alterar essas condições. No entanto, quando 

faz especulação imobiliária, esse proprietário aposta que a valorização virá, seja por meio de investimentos 

públicos em infraestrutura seja pelo crescimento da região promovido por outros investidores. 

Desta forma, com a divulgação dos objetivos do Programa, os imóveis da comunidade tendem a ser 

valorizados, ainda antes da implantação das obras. Este impacto pode ser classificado como positivo e ou 
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negativo, dependendo da expectativa de cada proprietário do imóvel, sendo de grande magnitude e alta 

importância, permanente e irreversível. 

Medida Mitigadora  

▪ Orientar e informar aos moradores da comunidade afetada, por meio das ações descritas no Programa 

de Consulta e Engajamento das Partes Interessadas e no Programa de Consulta e Mecanismos de 

Gestão de Queixas. 

 

Impacto 3 - Incômodos Gerados pela Necessidade d Mudança no Caso da Desapropriação Total 

Nos casos de desapropriação total do imóvel, as famílias serão obrigadas a desocupar o imóvel, o que causa 

impacto de efeito negativo, de grande magnitude, temporário, irreversível.   

Medida Mitigadora 

▪ Realizar reuniões com os proprietários dos imóveis atingidos, a fim de sanar as dúvidas e prestar 

orientações;  

▪ Implantar ações e diretrizes descritas nos Programas de Indenização e Relocação da População 

Afetada, Programa de Consulta e Mecanismos de Gestão de Queixas e o Programa de Consulta e 

Engajamento das Partes Interessadas.  

6.1.2. IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Na Fase de Implantação foram identificados no total, 25 potenciais impactos sobre aspectos do Meio Físico, 

Biótico e Socioeconômico. 

Os impactos, ações geradoras, seus efeitos e medidas recomendadas são apresentados na sequência, por meio 

de matrizes, sendo também indicados os Programas Ambientais do PGAS da Amostra a serem implementados. 

6.1.2.1 MEIO FÍSICO 

Os levantamentos realizados pelo diagnóstico na Amostra Representativa do Programa apontaram a 

provável ocorrência de oito (08) impactos ao meio físico, conforme indicado na Tabela 46.   

Tabela 46 - MATRIZ DE IMPACTO DO MEIO FÍSICO DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 
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  X  X X    X   X    X 

Assoreamento da 
rede de drenagem 

X    X X   X    X   X  

Geração de 
resíduos sólidos e 
das atividades 
construtivas 

SO
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X    X  X   X  X    X  

Contaminação de 
solo 

 X   X X     X  X   X  

Degradação de 
áreas utilizadas 
como instalações 
provisórias 

X    X X    X  X    X  

 

IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DO AR 

Alterações temporárias na qualidade do Ar serão inevitáveis durante a execução das intervenções no Programa 

sendo mais intensificadas na ADA. Estas alterações possuirão um efeito negativo e são previstas durante a 

execução das diferentes tipologias de obras. Todavia, prevê-se que em toda AID as concentrações 

prognosticadas serão mais compatíveis com a manutenção da boa qualidade do ar, com os máximos 

acréscimos situados abaixo dos padrões ambientais vigentes. 

Na Tabela 47 é apresentada a avaliação de impacto sobre o Fator AR durante a Fase de Implantação do 

Programa, descrição das ações geradoras e medidas de controle propostas. 

Tabela 47 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O FATOR AR DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO 
PROGRAMA 
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Elevação do nível de 
ruído / pressão 
sonora/vibração 

 X   X  X   X  X     X 

 

Impacto 1- Emissão de Gases de Combustão na Atmosfera 

As ações geradoras do aumento das emissões na atmosfera resultarão do incremento da movimentação de 

veículos e máquinas pesadas nas vias, eventuais retenções de trânsito em trechos pontuais e em determinados 

períodos, como durante a implantação do processo de pavimentação das vias, reconstrução da canaleta 

exclusiva ou escavação.  

Durante a execução das obras, o conjunto de alterações representado pela emissão de material particulado 

terá magnitude baixa e a permanência será temporária. 

Sua reversibilidade será parcial, uma vez que certos materiais particulados poderão permanecer por maiores 

períodos na atmosfera, antes de serem removidos por mecanismos naturais de depuração e por apresentarem 

componentes tóxicos, como metais pesados e diversos compostos orgânicos que eventualmente podem se fixar 

por mais tempo no ambiente onde a concentração desses materiais tende a aumentar nos períodos de baixa 

estiagem. Devido aos efeitos negativos sobre a qualidade do ar, possui, portanto, importância moderada. 

Medidas Recomendadas 

A emissão de gases poluentes na atmosfera é inevitável a queima de combustíveis fósseis. Porem a única forma 

de mitigar a emissão desses poluentes é exigir que as empresas contratadas façam a regulagem e a 

manutenção preventiva dos equipamentos utilizados evitando assim a emissão excessiva de poluentes na 

atmosfera durante toda a fase de implantação das obras. 

▪ Rotina de regulagem e controle de emissões de veículos, máquinas e equipamentos usados; 

▪ Utilizar equipamentos que permitam reduzir os níveis de poluição do ar por emissão de gases de efeito 

estufa;   

▪ Implantar o Programa de Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas, com o objetivo de reduzir a 

emissão de poluentes atmosféricos e sonoros; implantar o Programa de Supervisão Ambiental, com o 

objetivo de assegurar que as práticas preventivas de conservação ambiental e outras ações de controle 

sejam implantadas de forma adequada durante todo o processo de execução das obras. 

 

Impacto 2 - Aumento de Partículas Totais em Suspensão 

As obras da construção civil irão consequentemente gerar a emissão de particulados prejudiciais à qualidade 

do ar. As partículas totais em suspensão ou poeiras são geradas a partir do desprendimento de pequenas 

partículas dos materiais utilizados na construção civil, como cimento, areia, e pavimentações assim como pela 

circulação de veículos pesados durante as obras e atividades de terraplanagem e afins.  
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O efeito desse impacto será mais crítico em seus focos de origem, afetando forma mais contundente a 

qualidade do ar na ADA e os primeiros metros da AID a partir do eixo das vias.  

Entre as principais atividades na Amostra que poderão gerar a emissão de poeira e materiais finos em 

suspensão encontra-se, por exemplo, na ruptura e substituição de pavimento asfáltico por concreto que 

ocorrerá nos acessos dos ônibus aos terminais e nas vias do BRT LESTE OESTE e BRT NORTE SUL.  

Outras fontes geradoras são os serviços de demolição de estruturas dos Terminais e das desapropriações, na 

relocação de estações tubos, substituição de calçadas e o transporte de matéria prima particulada. Serviços de 

limpeza, varrição e de escavação, especialmente em época de baixa pluviosidade, poderão agravar a geração 

de poeira. 

Seu efeito será negativo, com magnitude baixa, temporário, reversível e importância moderada. 

Medidas Recomendadas 

As medidas mitigadoras desse impacto deverão ocorrer durante a execução das atividades geradoras, 

devendo-se minimizar seus efeitos por meio de planejamento adequado dos serviços e instrução aos 

trabalhadores, efetuando-se também: 

▪ Aspersão de água sobre as superfícies do solo nas frentes de obra, canteiros de apoio e ruas/acessos 

com tráfego pesado. 

▪ Utilizar equipamentos que emitam menores quantidades de partículas sólidas e gases para atmosfera; 

▪ Realizar a manutenção periódica dos equipamentos; 

▪ Implantar o Programa de Supervisão Ambiental com o objetivo de atotar práticas que minimizem os 

impactos gerados por meio de serviços que produzam a emissão de materiais articulados na 

atmosfera; 

Implantar o Programa de Educação Ambiental e Social – Subprograma de Educação Ambiental e Social para 

Mão de Obra Contratada, com o objetivo de orientar os trabalhadores sobre os procedimentos e cuidados para 

evitar os impactos pela geração de materiais particulados no ar. 

 

Impacto 3 - Elevação do Nível de Ruído / Pressão Sonora/Vibração 

Durante a etapa de implantação das obras haverá o aumento de tráfego de veículos, máquinas e 

equipamentos pesados que possam resultar em aumento de ruídos e vibrações acima do normal para a região.  

Os incômodos gerados serão percebidos em maior ou menor intensidade por toda a extensão das obras, em 

razão das características intrínsecas das tipologias de obras contidas na Amostra, devido ao uso de rolos 

compressores, britadeiras, arranchamento de materiais, demolições, corte de ferragens entre outros. 

O efeito desse impacto será negativo e afetará parte da AID devido à propagação do som do trânsito, do 

maquinário e de eventuais retenções de trânsito e de desvios de tráfego. A magnitude será média, a 

permanência temporária, reversível e importância alta.   
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Medidas Recomendadas 

A poluição sonora gerada pelo intenso tráfego de caminhões e pelas movimentações de máquinas e 

equipamentos utilizados na construção civil deverá respeitar os limites estabelecidos na Lei Municipal 

10.625/2002. Esta Lei dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público e define os 

níveis máximos de pressão sonora para as diferentes áreas de zoneamento da cidade e estabelece horários e 

limites para a emissão dos mesmos. 

Cuidados maiores deverão ser tomados próximos as unidades de saúde e hospitais existentes na AID da 

Amostra, bem como nas ruas mais calmas que sofrerão intervenções, como algumas pertencentes ao novo 

Binário Vital Brasil - Ulisses Vieira – Lote 1. Entre as medidas recomenda-se: 

▪ Evitar a operação de máquinas e equipamentos entre as 22h e 7h; 

▪ Construção de barreiras sonoras (tapumes);     

▪ Rotina de regulagem de motores de veículos, máquinas e equipamentos usados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

▪ Realizar a manutenção periódica dos veículos e maquinas em operação nas frentes de obra; 

▪ Realizar monitoramento das emissões sonoras; 

▪ Adequar as atividades, caso o resultado de uma medição acústica venha a acusar níveis superiores aos 

permitidos; 

▪ Implantar o Programa de Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas, objetivando reduzir os 

impactos resultantes da emissão de poluentes atmosféricos e sonoros junto as comunidades lindeiras; 

▪ Realizar o contínuo monitoramento ambiental dos efeitos desse impacto no Programa de Controle e 

Monitoramento Ambiental. 

 

IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA 

 A geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos é esperada em empreendimentos de obras múltiplas como 

os previstos na Amostra do Programa. As ações geradoras desses impactos são resultantes, principalmente, 

da instalação de canteiros de obra, das atividades construtivas e do uso e manutenção de maquinário e 

equipamentos. 

Os efeitos serão mais intensificados na ADA, contudo, pela natureza do Fator, podem alterar a qualidade da 

água em áreas mais distantes ao atingirem redes de drenagem e corpos hídricos que se estendem pela AID da 

Amostra.  

A magnitude, permanência, reversibilidade e importância irão variar conforme a etapa da execução da obra e 

especificidades de alguns dos serviços a serem executados. A Tabela a seguir apresenta a avaliação de impacto 

sobre o Fator Água durante a Fase de Implantação das obras da amostra representativa do Programa. 
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Tabela 48 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O FATOR ÁGUA DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DA 
AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 
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Impacto 4 - Interferências Sobre a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Durante a etapa de implantação das obras os corpos hídricos poderão ter sua qualidade afetada em virtude 

de despejos de esgotos sanitários e do vazamento de óleos, combustíveis de máquinas e equipamentos 

manuseados no canteiro de obra e ao longo do trecho. Atenção especial deverá ser dada nos córregos 

existentes na ADA, como por exemplo, os existentes junto ao eixo de animação da Av. Artur Bernardes e na 

Rua Airton Plaisant, ambos no Lote 1. 

Acidentes com cargas e produtos perigosos a serviço do empreendimento, são um risco que deverá ser 

considerado e evitado, bem como o escoamento de outros produtos potencialmente contaminantes, como 

lastro de concreto, emulsões asfálticas e outros produtos químicos diversos utilizados nas atividades 

construtivas. Da mesma forma, o armazenamento inadequado de produtos contaminantes no canteiro pode 

ser considerado um risco a qualidade do Fator. 

Os efeitos dos impactos são considerados negativos, de magnitude média, temporário, parcialmente reversível 

e importância moderada. 

Medidas Recomendadas  

Visando a minimização do impacto sobre a qualidade da água, deverão ser implementadas ações voltadas 

para correção de passivos ambientais remanescentes da ocupação antrópica, cuidados na implantação das 

instalações provisórias nos canteiro e frentes de obra e no manuseio de produtos contaminantes. Essas 

medidas deverão evitar o carreamento de resíduos para os corpos hídricos existentes na AID. 

▪ Viabilizar a interligação da área da Amostra do Programa à rede pública de abastecimento de água 

potável e de tratamento de esgoto sanitário;  

▪ Implantação de sistemas de retenção de produtos potencialmente contaminantes em instalações 

provisórias; 

▪ Realizar a regulagem periódica de máquinas, equipamentos e veículo; 

▪ Implantação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme normas da ABNT; 

▪ Implantar o Programa de Supervisão Ambiental, Subprograma de Gerenciamento do Canteiro de 

Obras, para que a qualidade ambiental da área de entorno das obras não seja comprometida; 
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▪ Implantar o Programa de Eliminação de Passivos Ambientais e Programa de Educação Ambiental e 

Social para Mão de Obra Contratada.   

 

Impacto 5 - Assoreamento de Cursos D’água 

O escoamento superficial de materiais usados nos serviços construtivos, de resíduos sólidos e materiais 

inservíveis depositados ao longo das vias, se constitui em outras potenciais fontes de alteração da qualidade 

da água e influência na rede de drenagem. 

As ações geradoras que poderão iniciar ou acelerar processos erosivos em obras civis estão relacionadas a 

cortes de talude e aterro, áreas de empréstimo e de implantação de canteiros de obra, movimentação de solo, 

escavações e terraplenagem que poderão expor o solo resultando no carreamento de sedimentos e materiais 

sólidos. Todas estas ações geradoras ocorrerão nas intervenções do Programa. 

Entre os riscos dessas atividades encontra-se a possibilidade de assoreamento de corpos d'água devido ao 

carreamento de sedimentos podendo provocar alteração na qualidade da água. 

Seu efeito é negativo, sendo mais intensificado na ADA, magnitude pequena, permanente, parcialmente 

reversível e alta, uma vez que seu efeito cumulativo poderá causar eventuais obstruções na drenagem e os 

resíduos podem vir a ser carreados e depositados mais a jusante, nos corpos hídricos existentes na AID. 

Medidas Recomendadas  

Visto que as principais causas do assoreamento dos corpos hídricos, são resultantes da erosão e do 

carreamento de materiais sólidos gerados nas obras, deverão ser implantados sistemas de contenção, 

conforme a atividade geradora, devendo concentrar-se nos canteiros e frentes de obra. 

▪ Implantação de dispositivos para o controle de processos erosivos; 

▪ Implantação de dispositivos para o controle do assoreamento da rede de drenagem e de cursos d'água; 

▪ Armazenamento correto de insumos (areia, brita etc.) e de materiais inservíveis; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental, Subprograma de 

Gerenciamento de Canteiro de obras, Programa de Educação Ambiental e Social - Subprograma de 

Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada e Programa de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil. Por meio desses programas e subprograma deverão ser adotadas ações 

preventivas para o controle de carreamento de matérias para a rede de drenagem. 

IMPACTOS SOBRE O SOLO 

Os processos de alteração das características naturais do solo são frequentemente acelerados pela ação 

humana e se iniciam pela supressão total ou parcial da cobertura vegetal natural do terreno.  Alterações na 

topografia, seja pela construção de obras e benfeitorias, seja pela extração de materiais de construção e o uso 

de produtos contaminantes estão entre as principais fontes geradoras de impactos sobre o Fator Solo na Fase 

de Implantação das obras. 
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Tabela 49 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O FATOR SOLO DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA 
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X    X  X   X  X    X  

Contaminação de 
solo 

 X   X X     X  X   X  
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provisórias 

X    X X    X  X    X  

 

 

Impacto 6 - Geração de Resíduos Sólidos e das Atividades Construtivas 

A geração de resíduos é inevitável nas obras de construção civil. Estes resíduos têm origem nas atividades 

desenvolvidas no canteiro, como a geração de lixo doméstico e de resíduos mais complexos que necessitam ser 

manejados e destinados de forma correta de acordo com sua classificação, como os resíduos de armadura, 

demolição, embalagens de insumos e de produtos perigosos, concreto, resíduos vegetais, entre outros.  

O efeito desse impacto será negativo, de magnitude média, temporário, reversível, de importância moderada. 

 

Medidas Recomendadas 

As ações para minimizar os impactos resultantes da geração de resíduos pelas obras do Programa deverão 

cumprir com as exigências legais, envolvendo todas as etapas de seu gerenciamento. 

▪ Segregação, classificação, acondicionamento e armazenamento, tratamento e/ou destinação de 

acordo com as determinações da Resolução CONAMA 307/2002; 

▪ Atendimento as diretrizes legais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba 

para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

▪ Utilização dos métodos, técnicas e processos de manejo de resíduos compatíveis com as exigências 

ambientais;  

▪ Transporte e destinação final para áreas licenciadas de acordo com a classificação do resíduo; 
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▪  Implantar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, objetivando diminuir os 

impactos de práticas inadequadas no manejo, acondicionamento, deposição e destinação dos resíduos 

gerados pelas obras, 

▪  Implantar o Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de Gerenciamento Ambiental de 

Canteiro de Obras, para o ordenamento do acondicionamento e separação dos resíduos; 

▪ Implantar o Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada, objetivando 

orientar os trabalhadores sobre as práticas e rotina de manejo, deposição, separação e destinação dos 

resíduos. 

Impacto 7 - Contaminação de Solo 

As ações geradoras que podem vir a contaminar o solo estão relacionadas à manutenção de veículos, máquinas 

e equipamentos pesados e de do manuseio do concreto que escorrem de caixas de contenção, caminhões 

transportadores e de atividades construtivas que usarão esse material. 

O impacto irá se concentrar na AID onde estão localizadas as infraestruturas provisórias no canteiro e frentes 

de obras e das atividades construtivas.  

Seu efeito é negativo, de magnitude pequena, recorrente, pois poderá ocorrer em diferentes momentos 

durante as atividades construtivas e de manutenção, parcialmente reversível uma vez que o dano ocorreu, 

mesmo de forma pontual e importância moderada. 

Após a conclusão da obra, a área utilizada como canteiro de obras deverá ser desmobilizada, com remoção de 

tanques de combustíveis e reservatórios dos demais produtos utilizados, além da limpeza e recuperação da 

área afetada pela operação de construção/execução, evitando o abandono de passivos ambientais gerados 

nesta fase. 

 

Medidas Recomendadas 

▪ Adequação das instalações dos canteiros de obra para o armazenamento provisório de produtos 

potencialmente contaminantes;  

▪ Instalar banheiros químicos para os trabalhadores da obra;    

▪ Instalar filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas e de 

caixas separadoras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

▪ Preparação adequada de área da betoneira e de manuseio de concreto; 

▪ Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados nas obras; 

▪ Procedimentos e equipamentos de contingência para tratamento de vazamentos; 

▪ Destinação adequada dos resíduos contaminantes e de suas embalagens conforme Programa de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 
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▪ Implantar o Subprograma de Controle de Materiais Potencialmente Contaminantes, dentro do escopo 

do Programa de Supervisão Ambiental, a fim de implementar ações e medidas que minimizem ao 

máximo as possibilidades de contaminação no meio físico.  

▪ Implantar o Programa de Eliminação de Passivos Ambientais para o correto tratamento de materiais 

contaminantes.  

Impacto 8 - Degradação de Áreas Utilizadas como Instalações Provisórias 

A degradação de áreas utilizadas como instalação provisória de canteiro, áreas de apoio nas frentes de obras 

e em áreas de empréstimo e bota espera podem ocorrer devido a deposição de sobras de matérias de 

construção, materiais inservíveis e a compactação de solo. O abandono de equipamento e a falta de limpeza e 

recuperação das áreas usadas para instalações de usinas e pedreiras são outros fatores que contribuem para 

a alteração dessas áreas. 

Os efeitos desse impacto são considerados negativos, de magnitude pequena, pois são pontuais, temporário, 

reversível e de importância moderada.  

Medidas Recomendadas 

O impacto concentra na ADA, especialmente no uso de instalações de canteiro e áreas de apoio nas frentes de 

obra. Contudo, efeitos semelhantes ocorrerão em nas áreas no Município utilizadas como jazidas e áreas de 

empréstimos e bota fora. 

▪ Manutenção e limpeza das instalações de apoio; 

▪ Implementação adequada de dispositivos de drenagem e destinação de efluentes gerados durante as 

obras; 

▪ Previsão de recuperação das áreas utilizadas como instalações provisórias após a conclusão das obras, 

por meio da remoção de entulho, recomposição das feições naturais, quando pertinente,  

▪ Classificar, tratar e/ou destinar de acordo com as determinações da Resolução CONAMA 307/2002; 

▪ Solicitar licenças ambientais das áreas de empréstimo, de insumos e bota fora para acompanhamento 

das atividades de recuperação previstas. 

▪ Implantar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Programa de Supervisão 

Ambiental - Subprograma de Gerenciamento Ambiental de Canteiro de Obras e o Programa de 

Recuperação Ambiental. Estes programas deverão indicar as ações e diretrizes para limpeza e 

recuperação de áreas provisórias de apoio utilizadas durante a execução das obras. 

 

6.1.2.2 MEIO BIÓTICO 

A área da Amostra do Programa encontra-se fortemente antropizada, apresentando acentuada 

descaracterização da flora original e da fauna silvestre. Os levantamentos realizados pelo diagnóstico na 
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Amostra Representativa do Programa apontaram a provável ocorrência de cinco (05) impactos à flora e a 

fauna, conforme indicado na Tabela 50.   

Tabela 50 - MATRIZ DE IMPACTO DO MEIO BIÓTICO DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃ O DAS OBRAS DA AMOSTRA DO 
PROGRAMA 
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 X   X   X  X   X   X  
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de interesse 
sanitário 

 X   X X    X   X  X   

 

IMPACTO SOBRE A FLORA 

Os impactos sobre exemplares da flora ocorrerão por meio dos atingimentos totais e parciais da arborização 

pública existentes na ADA das obras da Amostra. Os indivíduos arbóreos afetados são de espécies variadas e 

localizam-se nas vias, nas áreas de ampliação dos terminais, novo binário e BRTs.  

Tabela 51 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O FATOR FLORA DURANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO 
PROGRAMA 
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Impacto 1 - Corte de Árvores Isoladas 
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As ações geradoras desse impacto referem-se, principalmente, ao alargamento de vias, execução de novas 

calçadas, relocação de estações tubo nos eixos dos BRTs e ampliação dos terminais. O atingimento de 

indivíduos arbóreos está previsto na ADA das diferentes tipologias de obras, eventualmente podendo ocorrer 

nas AID.  

Nas licenças prévias emitidas para as obras de ampliação e reforma do Terminal Hauer e do Terminal Campina 

do Siqueira está previsto o atingimento total de 56 indivíduos arbóreos em área pública composta por praças 

adjacentes. Nas obras do BRT NORTE SUL não está prevista supressão de vegetação. Contudo, levantamentos 

mais detalhados a serem realizados pelo RAP, a partir dos projetos executivos das obras do Programa e a 

complementação do licenciamento ambiental irá melhor identificar os atingimentos. 

O efeito deste impacto será negativo, de magnitude média, permanente, irreversível de importância alta, uma 

vez que a supressão da vegetação irá refletir na manutenção do microclima local, na interação fauna flora e 

na alteração da paisagem local. 

Medidas Recomendadas 

O corte de árvores ficará sujeito ao licenciamento emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde 

os serviços topográficos deverão confirmar o atingimento total dos indivíduos. No caso do desalinhamento das 

estações na obra do BRT LESTE OESTE, conforme recomendação contida na Licença Prévia da obra - LP 

16000101 deverá ser verificada a possibilidade de viabilizar a preservação das árvores de maior porte no trecho 

final.  

▪ Confirmação de atingimento total por meio dos serviços de topografia, especialmente das espécies 

nativas e de interesse biológico, como no caso da Araucária angustifólia; 

▪ Elaborar estudos e projetos de maneira a definir locais de intervenção que viabilizem a máxima 

manutenção de exemplares da vegetação existente;   

▪ Obtenção de licenciamento específico para corte de vegetação; 

▪ Compensação/reposição conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 9806/2000;   

▪ Atender ao cumprimento das medidas compensatórias prevista nas licenças prévias das obras contidas 

na amostra referentes a revitalização das praças atingidas; 

▪ Realização de transplantes conforme estabelecidos nas respectivas licenças prévias emitidas para as 

obras contidas na Amostra; 

▪ Destinação do material vegetal para áreas licenciadas 

▪ Implantação de projeto paisagístico; 

▪ Implantar no Programa de Supervisão Ambiental, o Subprograma de Prevenção e Mitigação de 

Impactos a Flora e a Fauna e de Paisagismo e Arborização Viária com o objetivo de assegurar a 

implantação de práticas preventivas de conservação à flora e fauna que ocorrem na área de influência 

da obra, sujeitas aos efeitos dos impactos das obras. 
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▪ Implantar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que preveja a correta 

destinação dos resíduos vegetais gerados pelo corte de árvores. 

Impacto 2 - Atingimento de Troncos, Raízes e Galhos  

O atingimento de raízes e troncos de exemplares arbóreos previstos pelo Programa para permanecer no trecho, 

poderão vir a acorrer com a implementação das obras contidas na Amostra. O atingimento poderá acontecer 

durante escavações, implantação da drenagem, arrancamento de meios fios e readequação de calçadas. A 

circulação de maquinário junto às árvores poderá causar quebra de galhos e danos aos troncos. 

O efeito desse impacto será negativo e afetará exemplares arbóreos na ADA. Sua magnitude é pequena por 

ser localizada, permanente e parcialmente reversível uma vez que, dependendo do atingimento, as plantas 

poderão ter a capacidade de se regenerar. A importância será moderada. 

Medidas Recomendadas 

Os indivíduos que sofrerem atingimento parcial no seu sistema radicular, troncos e galhos deverão ser 

avaliados e monitorados quanto ao seu estado fitossanitário e sua estabilidade, para eventuais medidas de 

contenção, tratamento ou supressão. 

Entre as 43 árvores imunes ao corte existentes no Município, apenas uma se encontra na área de influência da 

Amostra, localizada na AID do BRT NORTE SUL (Timbaúva – Enterolobium contortisiliquum). Esta deverá 

receber atenção especial durante a Fase de Implantação da obra para que não sofra qualquer tipo de dano. 

▪ Avaliação prévia dos serviços para evitar-se atingimentos desnecessários de indivíduos arbóreos; 

▪ Implantar ações específicas para proteção da árvore imune ao corte existente na AID do BRT NORTE 

SUL; 

▪ Orientação aos operadores de máquinas e demais trabalhadores a fim de evitar danos a raízes e 

galhos, por meio de orientações contidas do Subprograma de Educação ambiental e Social para a Mão 

de Obra Contratada; 

▪ Avaliação dos indivíduos atingidos quanto ao estado fitossanitário e estabilidade; 

▪ Proteção por meio de isolamento dos indivíduos que permanecerão no trecho; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna visando, assegurar a implantação de práticas 

preventivas de conservação à flora e fauna que ocorrem na área de influência da obra. 

 

Impacto 3 - Alteração da Paisagem 

A alteração da paisagem deverá ocorrer de forma temporária, durante os picos de execução de serviços 

construtivos tais como: escavações e movimentação de solo, requalificação de calçadas pavimentação, 
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circulação de máquinas e caminhões, desvios, corte de árvores, concentração de trabalhadores, alterações na 

movimentação de pessoas e demais processos construtivos.  

Os efeitos na fase de implantação das obras serão negativos e atingirão a AID. A magnitude será média, 

temporário, sendo parcialmente reversível, uma vez que alguns dos componentes da paisagem no pré obra 

serão supridos ou substituídos. 

Medidas Recomendadas 

▪ Cumprimento das especificações técnicas contidas do projeto de paisagismo da obra; 

▪ Cumprimento das especificações técnicas de plantio de árvores, arbustos e grama estabelecidos pela 

SMMA; 

▪ Implantar as ações e diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e de 

Eliminação de Passivos Ambientais para realização de limpeza das áreas trabalhadas e correta 

destinação dos resíduos vegetais;  

▪ Criação do Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos à Flora e Fauna, contendo ações de 

mitigação, proteção e controle de impactos à flora existente na área de influência das obras da 

Amostra; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Paisagismo e de Recuperação de Áreas Verdes 

para o atendimento adequado das especificações de plantio da arborização viária e de Programa de 

Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas para veicular informação sobre as 

alterações temporárias e ou gradativas na paisagem das áreas de influência das obras. 

 

IMPACTO SOBRE A FAUNA 

Os impactos sobre a Fauna remanescente ocorrerão por meio de intervenções diretas, como pela supressão de 

indivíduos arbóreos, bem como indireta, por meio de ruído, vibrações e pela movimentação de máquinas, 

veículos e pessoas.  

O alcance dos impactos irá variar conforme característica, plasticidade e capacidade de deslocamento dos 

diferentes grupos zoológicos que habitam as áreas afetadas, podendo alcançar locais mais afastados da AID e 

além, uma vez que podem se deslocar para áreas vegetadas limítrofes, como no caso do Parque Barigui, 

existente na região do futuro BRT LESTE OESTE; nos corredores de vegetação do BRT NORTE SUL e áreas de 

preservação permanente alteradas existentes no Lote 1, no futuro Binário Ulisses Vieira – Vital Brasil, no eixo 

de animação da Av. Artur Bernardes. 

A permanência ou aumento de espécies sinantrópicas poderá ocorrer se não forem tomados cuidados de 

higiene nas instalações provisórias usadas para apoio a execução das obras.  
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Tabela 52 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O FATOR FAUNA DURANTE A FASE DE IMPL ANTAÇÃO DAS OBRAS DO 
PROGRAMA 
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Impacto 4 - Afugentamento da Avifauna 

Diversas espécies da fauna silvestre mudam seu comportamento e tendem a se deslocar para ambientes menos 

adversos. Este processo será inevitável durante a fase de implantação das obras uma vez que ocorrerão 

serviços e movimentações que alterarão o comportamento das espécies que habitam e circulam nas áreas das 

obras. 

Os impactos causados no meio físico, especialmente pela execução de serviços que resultem na emissão poeira, 

gases, ruídos, vibrações, e aumento da circulação e movimentação de veículos, máquinas, equipamentos e de 

pessoas e a supressão da vegetação, estão entre as principais ações que irão gerar o afugentamento e ou a 

substituição de espécies nessas áreas. 

Seu efeito será negativo, de magnitude grande, temporária, parcialmente reversível e importância moderada, 

uma vez que ocorrerá interferência sobre sua área de vida no ambiente urbano. 

 

Medidas Recomendadas 

Visando minimizar os efeitos que irão resultar no afugentamento de fauna, propõem-se: 

▪ Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa, atratoras de espécies frugívoras e 

polinizadoras (insetos, aves, morcegos, entre outras) e; 

▪ Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa de variados portes; 

▪ Contemplar no RAP estudos e levantamentos sobre os aspectos faunísticos da área do Programa e 

definir ações de controle e monitoramento dos animais silvestres; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de 

Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna, de Paisagismo e Arborização Viária, e Controle 

de Emissões Sonoras e Atmosféricas. 
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Impacto 5 - Aumento da Proliferação de Organismos de Interesse Sanitário 

O aumento da incidência de espécies oportunistas, vetores de doenças transmissíveis, como pombos e ratos, 

já presentes no ambiente urbano poderá ocorrer nas áreas com instalação provisória como nos canteiros de 

obra, junto aos refeitórios e no armazenamento de materiais.  

O afugentamento de espécies da fauna silvestre que podem vir a ser predadoras de pombos e ratos, como as 

aves de rapina, ou ainda daquelas que se alimentam de insetos poderá contribuir para o eventual aumento de 

organismos com interesse sanitário. O acúmulo de água parada poderá oportunizar a proliferação de 

mosquitos transmissores de doenças epidemiológicas, como a dengue e de outras doenças. O RAP deverá 

estabelecer critérios e parâmetros metodológicos para tratamento das possíveis ocorrências. 

O efeito deste impacto será negativo, de magnitude pequena, importância baixa, podendo vir a ser recorrente 

e parcialmente reversível. Sua magnitude e importância também poderão ser alteradas caso não sejam 

implantadas ações de controle. 

 

Medidas Recomendadas 

Como medidas para prevenir os efeitos da proliferação de organismos de interesse sanitário, propõem-se: 

▪ Adotar medidas preventivas e de controle dos riscos de sinantropismo com base no diagnóstico das 

peculiaridades de cada espécie potencial, como características alimentares, formas de abrigo e acesso;  

▪ Rotina de limpeza das instalações provisórias; 

▪ Procedimentos de higienização e desratização; 

▪ Eliminação de focos de água parada; 

▪ Correto acondicionamento e periódica destinação de resíduos orgânicos; 

▪ Orientação aos trabalhadores; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Gerenciamento Ambiental do Canteiro de Obras, por intermédio do qual deverão ser implantadas 

ações preventivas de proliferação de organismos potencialmente transmissores de doenças; Programa 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil por meio do qual deverão ser aplicadas ações para 

tratamento de potenciais focos atratores de animais com potencial epidemiológico. 

 

6.1.2.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Na Amostra do Programa são previstas intervenções de grande magnitude e complexidade que afetarão 

diferentes aspectos da dinâmica local. Se por um lado a ampliação e requalificação de terminais e estações, a 

implantação de faixa exclusiva para o transporte público e de nova infraestrutura viária trarão grandes 
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benefícios à população, por outro lado, resultarão em incômodos e desconfortos temporários inevitáveis, 

principalmente durante a fase de implantação das intervenções. 

Os transtornos temporários e com efeitos negativos identificados irão ocorrer: 

▪ Aos moradores que residem nas imediações das intervenções de requalificação da infraestrutura 

viária; 

▪ Aos moradores que residem nas proximidades dos terminais e estações que sofrerão   ampliação da 

capacidade operacional;   

▪ Aos usuários dos terminais e estações que sofrerão ampliação da capacidade operacional; 

▪ Ao tráfego de veículos particulares e do transporte coletivo;  

▪ Aos transtornos causados pelas interferências sobre a infraestrutura urbana local; 

▪ Ao acesso e circulação de usuários dos equipamentos urbanos, do comércio e serviço local; 

▪ Aos transtornos e incômodos causados pelos processos de desapropriação. 

Durante a execução dos serviços de requalificação e implantação de estruturas do sistema viário são esperados 

transtornos temporários causados pelo aumento de fluxo de veículos, de máquinas e de pessoas que irão 

ocorrer na ADA estendendo-se a AID da Amostra. 

A dinâmica de circulação do trânsito e os acessos a serviços e as residências também será temporariamente 

alterada em função das etapas construtivas, desvios e bloqueios parciais de vias. Sua magnitude, 

reversibilidade e importância, irá variar de acordo com o contexto, tipo da intervenção e da execução do plano 

de ataque das obras. 

Com base no diagnóstico foram identificados no total 12 impactos durante a fase de implantação.  

 

Tabela 53 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS GERAIS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO DURANTE A FASE DE 
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA 
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Alteração no cotidiano da 
população devido às 
modificações no sistema 
viário e tráfego local 

 X   X   X  X   X    X 

Transtornos e riscos aos 
pedestres em função de 
alterações a circulação e 
acessibilidade 

X    X  X   X  X     X 
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IMPACTO 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

EFEITO MAGNITUDE PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE IMPORTÂNCIA 
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Interferência nas condições 
de saúde e segurança dos 
trabalhadores contratados 
pelas obras 

 X   X  X   X   X   X  

Interferência e incômodos 
no cotidiano da população 
residente próximas às 
obras 

 X   X  X   X  X    X  

Alteração no cotidiano da 
população no uso de 
equipamentos urbanos 

 X   X   X  X  X     X 

Alteração no cotidiano da 
população no uso de da 
Infraestrutura Urbana 

X    X  X   X  X     X 

Eliminação de Passivos 
Ambientais 

 X  X   X  X     X   X 

Incremento na oferta de 
empregos no setor da 
construção civil 

  X X    X  X   X   X  

Aumento na demanda de 
serviços de reciclagem de 
resíduos 

  X X  X    X  X   X   

Especulação Imobiliária   X X X   X  X  X     X 

Transtornos causados pela 
execução da obra civil de 
reconstrução de muros, no 
caso dos imóveis 
comerciais atingidos 
parcialmente 

X    X  X   X  X     X 

Possível Alteração na 
Circulação de Clientes ao 
Comércio Local 

 X   X  X   X  X     X 

 

 Impacto 1 - Alteração no Cotidiano da População Devido as Modificações no Sistema Viário e Tráfego Local 

As obras de ampliação da capacidade de operação do sistema viário irão alterar a dinâmica de circulação das 

pessoas na AID, especialmente nas proximidades de vias de trânsito intenso. Poderá causar morosidade e 

irritabilidade a população. 

Este impacto afetará pessoas que necessitam transpor diariamente as vias próximas aos terminais, aos 

usuários do sistema de transporte coletivo, bem como a população que irá circular nos eixos de implantação 

da infraestrutura viária. O acesso aos terminais em requalificação e ampliação será temporariamente 

modificado em função das obras. 

As modificações no sistema viário e de tráfego, bem como a intensa circulação de máquinas e de pessoas 

poderá aumentar o risco de acidentes no trânsito e de atropelamentos.  
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Os efeitos desse impacto serão temporários e negativos na fase de implantação. Após a finalização das obras, 

ainda poderá afetar a rotina da população que deverá se adaptar as novas rotas, acessos e condições de 

trafegabilidade, sendo portando considerado parcialmente reversível. Sua magnitude será grande e 

importância alta devido à dimensão e alcance das alterações. 

Medidas Recomendadas  

▪ Divulgar a população as modificações temporárias no tráfego e alertá-la sobre o aumento da 

circulação de maquinário pesado, por meio da implantação do Programa de Comunicação Social e de 

Mecanismos de Gestão de Queixas. Este Programa também deverá receber solicitações e sugestões da 

população afetada sobre melhorias na sinalização e na segurança; 

▪ Mitigar os impactos ao comércio considerados vulneráveis causados por alterações no tráfego local, 

por meio da implantação do Programa de Recuperação de Meios de Vida; 

▪ Definir dos horários de interrupção de tráfego, opções de desvios, rotas alternativas, entre outras 

alterações, deverão ser implantadas por meio do Programa de Controle de Transito e de Sinalização 

Temporária, atendendo-se aos padrões de sinalização da PMC e aos alvarás específicos das obras 

expedidos pela Gerência de Obras de Curitiba (GOC); 

▪ Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente nos locais 

e horários de maior concentração de fluxo de trânsito; 

▪ Implantar iluminação noturna nas áreas com desvios e nas frentes de obras de forma a evitar risco a 

segurança, especialmente à parcela mais vulnerável da população como do gênero feminino, idosos, 

pessoas com dificuldade motora e demais usuários; 

▪ Implantar o conjunto de medidas por meio do Programa de Controle de Transito e de Sinalização 

Temporária e do Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de Acessibilidade e de Segurança 

na Circulação de Veículos e Pedestres. 

Impacto 2 - Transtornos aos Pedestres em Função de Alterações a Circulação e a Acessibilidade 

Os transtornos a circulação dos pedestres serão inevitáveis durante a implantação das intervenções, como nos 

locais costumeiros de travessia das vias, circulação pelas calçadas e acesso a serviços e ao comércio local e a 

pontos de ônibus para uso do transporte coletivo. 

Alterações causadas pela maior movimentação de máquinas, materiais e de equipamentos, alterações na 

paisagem, aumento de ruído e poeira, transferência de faixa dos ônibus, durante operações de desvios também 

poderão afetar as condições de circulação da população, especialmente na ADA, podendo aumentar riscos de 

acidentes especialmente de idosos e nas áreas de concentração de escolas e creches. 

Este impacto será negativo, de magnitude média, temporária, reversível e de importância alta pelos riscos e 

transtornos causados. 

Medidas Recomendadas  
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▪ Divulgar a população diretamente afetada sobre as modificações temporárias na circulação e 

acessibilidade nos locais em obra, por meio da implantação do Programa de Comunicação Social e de 

Mecanismos de Gestão de Queixas. Este Programa também deverá receber as solicitações da 

população afetada sobre melhorias no acesso ao comércio, serviços e às residências; 

▪ Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres tais como cercas 

plásticas, tapumes e barreiras, entre outros, conforme diretrizes do Programa de Supervisão Ambiental 

– Subprograma de Acessibilidade e Segurança na Circulação de Pedestres e de Veículos; 

▪ Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos serviços, comércios e residências 

diretamente afetados; 

▪ Criar dispositivos específicos para informar aos clientes e usuários do comércio e de serviços na ADA; 

▪ Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente nos locais 

e horários de maior concentração de fluxo de trânsito atendendo-se aos padrões de sinalização e aos 

alvarás específicos das obras, conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

▪ Implantar iluminação noturna nas áreas com iluminação reduzida em função de relocação de postes 

de forma a evitar risco a segurança da parcela mais vulnerável da população como do gênero feminino, 

idosos, pessoas com dificuldade motora; 

▪ Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de isolamento e segurança para 

circulação de pedestres e de veículos, por meio do Programa de Educação Ambiental e Social para Mão 

de Obra Contratada. 

Impacto 3 - Interferência nas Condições de Saúde e Segurança dos Trabalhadores Contratados pelas Obras 

Na fase de implantação das intervenções do Programa, a saúde e a segurança do trabalhador estarão em risco 

devido à exposição a produtos perigosos, intempéries, acidentes durante o manuseio de equipamentos e 

máquinas ou devido à fata de sua manutenção e a ausência de uso de equipamentos de proteção individual, 

como os utilizados nos trabalhos em altura.  

Da mesma forma, os trabalhadores também estarão expostos a riscos e acidentes referentes a atropelamento 

nas vias, ao circularem no trecho em obra e riscos causados por animais de interesse epidemiológico. A 

exposição a estes riscos muitas vezes culmina no encaminhamento à rede pública de saúde. 

Este impacto será negativo, de magnitude média, temporário, parcialmente reversível e de importância 

moderada. 

Medidas Recomendadas 

Todas as medidas propostas para prevenir ou mitigar este impacto deverão ser implantadas por meio do 

Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de Capacitação e Controle de Saúde Ocupacional e de 

Segurança do Trabalho. 
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▪ Firmar convênio com instituições e planos de saúde para atender os funcionários; 

▪ Promover ações de educação em saúde; 

▪ Evitar o surgimento e/ou disseminação de doenças associadas à qualidade das variáveis ambientais; 

▪ Diagnosticar e controlar as doenças endêmicas diagnosticadas como fatores de risco na área de 

influência; 

▪ Diagnosticar e controlar as doenças que possam ser trazidas e disseminadas pelos trabalhadores da 

obra;  

▪ Criar condições para desenvolvimento de ações de combate a vetores; 

▪ Manter serviço de resgate e atendimento de emergência aos trabalhadores tanto da área 

administrativa e demais áreas de uso dos trabalhadores; 

▪ Realizar exames clínicos e laboratoriais para admissão de trabalhadores; 

▪ Elaborar o mapa de ricos em conformidade com a Portaria nº 25 de 20 de dezembro de 1994, de 

autoria do Ministério do Trabalho; 

▪ Imunizar mediante vacinação as doenças pré estabelecidas para a região; 

▪ Fornecer consultas regulares com clínico geral e dentista; 

▪ Encaminhar pacientes à rede regional de serviços de saúde; 

▪ Promover ações de prevenção a acidentes do trabalho, com pelo menos as seguintes ações: 

- Cumprimento das normas regulamentadoras brasileiras de segurança do trabalho a fim de prevenir 

acidentes de trabalho; 

- Capacitação da mão de obra contratada nas normas de segurança do trabalho (trabalho em altura, 

manuseio de produtos contaminantes, uso de EPIs, entre outros). 

Impacto 4 - Interferência e Incômodos no Cotidiano da População Residente Próximas às Obras 

Este impacto refere-se aos incômodos às pessoas que residem nas imediações das obras: junto às vias, as 

estações e dos terminais serem requalificados, trincheira e de mais intervenções do Programa. 

A movimentação de máquinas e equipamentos utilizados durante as obras, o aumento de ruídos e de poeira, 

eventuais interrupções parciais de trânsito, bem como a circulação dos operários em atividade, poderão gerar 

inconvenientes para os moradores na ADA e afetar sua rotina de uso do espaço e dos serviços. 

Esse impacto se apresenta negativo, de magnitude média, reversível e de importância mediana. 

 
Medidas Recomendadas  

Visando minimizar os efeitos sobre o cotidiano da população residente próximas às obras propõem-se: 
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▪ Execução de serviços em horário diurno respeitando os limites máximos de emissões de ruídos previsto 

na legislação municipal; 

▪ Reforço na sinalização das vias, principalmente nos locais de concentração de circulação;  

▪ Treinamento de técnicos e trabalhadores para o contato direto com a população (atendimento e 

abordagem para evitar eventuais conflitos); 

▪ Fornecer esclarecimentos e orientações necessárias à população, por meio do Programa de 

Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de 

Acessibilidade e Segurança na Circulação de Pedestres e de Veículos.  

Impacto 5 - Alteração no Cotidiano da População no Uso de Equipamentos Urbanos 

As intervenções previstas na Amostra causarão transtornos temporários na rotina de uso dos diversos 

equipamentos urbanos e demais pólos atratores da população, existentes na AID. 

Serviços como revitalização de calçadas, isolamento de áreas trabalhadas, pavimentação, reconstrução de 

canaleta exclusiva do transporte coletivo, como nos casos dos BRTs e, implantação de acessos compartilhados 

entre o transporte coletivo e veículos particulares, irão conflitar, durante o processo executivo, com o uso do 

espaço urbano pela população que circula e acesso a escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, 

faculdades, igrejas e outros serviços públicos e privados prestados dentro da área de influência de cada obra 

da Amostra, identificados no diagnóstico, onde a maior concentração ocorre no conjunto de obras que compõe 

o Lote 1 . 

Alteração de fluxo de transito, bloqueios parciais, transferência de locais de parada de veículos e de transporte 

coletivo, serão comuns durante o período de execução das obras, podendo causar atrasos, riscos de acidentes 

e atropelamentos, transtornos na circulação a pé, entre outros incômodos.   

Este impacto causará efeito negativo, magnitude grande, temporário e de importância alta, uma vez que o 

público usuário dos serviços educacionais e de saúde são considerados mais vulneráveis pela menor percepção 

das alterações temporárias e de mudança da paisagem causada pela execução das intervenções. 

 

Medidas Recomendadas  

▪ Prestar orientações esclarecimentos à população, por meio do Programa de Comunicação Social e de 

Mecanismos de Gestão de Queixas, para compreensão das modificações e sua temporalidade na área 

de influência; 

▪ Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres tais como cercas 

plásticas, tapumes e barreiras, entre outros; 

▪ Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos equipamentos urbanos e demais pólos 

atratores; 
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▪ Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente nos locais 

e horários de maior concentração de fluxo de trânsito atendendo-se aos padrões de sinalização e aos 

alvarás específicos das obras, conforme diretrizes de um Programa de Controle de Transito e de 

Sinalização Temporária;  

▪ Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de isolamento, segurança e 

facilitadores para circulação de pedestres e de veículos, por meio do Programa de Educação Ambiental 

e Social para a Mão de Obra Contratada e do Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e de Pedestres; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental e Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. 

Impacto 6 - Alteração no Cotidiano da População no Uso da Infraestrutura Urbana 

Durante a implantação das intervenções a população sofrerá transtornos temporários resultantes de 

interferências sobre a infraestrutura urbana. As ações geradoras referem-se a necessidade de relocação e ou 

remanejamento de componentes da infraestrutura pública, tais como redes de água, elétrica e de esgoto, 

calçadas, semaforização entre outros. Seus efeitos serão temporários e deverão se concentrara na ADA.  

Este impacto pode ser considerado como temporário, de magnitude pequena, reversível e importância alta em 

razão do desconforto e dos transtornos gerados pelo desligamento temporário de algumas redes e da 

interferência sobre a circulação e ao sistema viário. 

Medidas Recomendadas  

▪ Sincronicidade e planejamento adequado das ações previstas no plano de ataque das obras, 

envolvendo a empresa executora, SMOP, GOC e demais prestadores de serviço; 

▪ Trabalhos de comunicação social a fim de alertar antecipadamente a população afetada e prestar 

assistência necessária a fim de diminuir os transtornos, especialmente a afetação a equipamentos de 

saúde e educação; 

▪ Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente nos locais 

e horários de maior concentração de fluxo de trânsito atendendo-se aos padrões de sinalização e aos 

alvarás específicos das obras, conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

▪ Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de isolamento e segurança para 

circulação de pedestres e de veículos, por meio do Programa de Educação Ambiental e Social para Mão 

de Obra Contratada; 

▪ Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de 

Gestão de Queixas, Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de Acessibilidade e de 

Segurança na Circulação de Veículos e de Pedestres. 

Impacto 7 - Eliminação de Passivos Ambientais 
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Em intervenções deste porte, durante a realização de escavações é comum encontrar fatores que podem 

causar danos ambientais graves, entre os quais, ligações indevidas da rede de esgoto em galerias de águas 

pluviais, tanques abandonados de depósitos de óleos, graxas e de combustíveis de postos de gasolinas e ou de 

oficinas mecânicas existentes ou desativadas. 

Ainda que este impacto tenha dimensão maior do que a área do empreendimento, sua área de atuação deverá 

ser restrita aos locais em que se pode encontrar essas redes e tanques na AID. 

O efeito desse impacto será positivo, de magnitude média, permanente, irreversível e de importância alta, pois 

serão corrigidas potenciais fontes contaminantes e evitados danos graves ao ambiente. 

Conforme os dados apresentados pela SMMA, quatro postos de combustíveis localizados na AID apresentam 

indícios de contaminação por hidrocarbonetos, com base em análises técnicas. No entanto, não se descarta da 

possibilidade de existirem outros passivos ambientais, não caracterizados e quantificados, na área de 

implantação da obra. 

 

Medidas Recomendadas  

▪ Realizar cadastro das atividades potencialmente poluidoras na AID das intervenções previstas; 

▪ Implantação as diretrizes contidas no Programa de Recuperação Ambiental - Subprograma de 

Eliminação de Passivos Ambientais objetivando para identificar envolvidos; 

▪ Implantar procedimentos de emergência, caso necessário, conforme diretrizes do Programa de 

Contingência a Acidentes Ambientais; 

▪ Elaborar um plano de monitoramento e controle dos passivos cadastrados, bem como dos 

licenciamentos das atividades potencialmente poluidoras; 

▪ Treinamento das equipes de trabalhadores da obra sobre os procedimentos emergenciais, por meio do 

Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada. 

Impacto 8 - Incremento na Oferta de Empregos no Setor da Construção Civil 

 
O aporte de recursos e de investimentos do setor público, com a implantação das intervenções, irá demandar 

um grande contingente de mão de obra necessária a execução dos diferentes serviços, bem como a 

contratação de serviços especializados, trazendo novas oportunidades de empregos. O efeito desse impacto 

será positivo e irá gerar expectativa positiva pela população.   

O impacto afetará todo o município de Curitiba, ou seja, a AII, podendo incorporar trabalhadores vindos de 

cidades próximas. Sua magnitude é grande e importância moderada. A oferta de trabalho será temporária, 

parcialmente reversível, pois parte da mão de obra poderá a vir ser contratada pelas empresas e serviços.  

Medidas Recomendadas  
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▪ Divulgação dos postos de trabalho, com ações informar a população sobre as oportunidades de 

emprego por meio do Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. 

 

Impacto 9 - Aumento na Demanda de Serviços de Reciclagem de Resíduos 

Solos inservíveis ou excedentes, materiais asfálticos fresados, restos de concreto, entre outros resíduos, vem 

sendo cada vez mais valorizados pelo seu reaproveitamento, como por exemplo, em solos de aterro, na 

reciclagem de materiais usados para revestimento viário e calçamento. 

Resíduos vegetais e meios fios podem ser reaproveitados pela própria infraestrutura pública e ou empresas 

recicladoras. 

Este impacto é considerado positivo, se bem manejados nos espaços de intervenção na AII. Sua magnitude é 

pequena, recorrente, uma vez que irá variar conforme oferta e procura, reversível e de importância moderada. 

 

Medidas Recomendadas  

▪ Separação e armazenamentos adequados conforme classe dos resíduos as serem 

reciclados/reutilizados, atendendo às diretrizes dos Programas de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e de Supervisão Ambiental - Subprograma de Gerenciamento do Canteiro de Obras 

para segregação e organização de baias dos resíduos no canteiro de obras; 

▪ Cumprimento da legislação ambiental durante o transporte de destinação final dos resíduos conforme 

diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

▪ Orientação aos trabalhadores sobre a correta segregação dos resíduos, por meio do Programa de 

Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada; 

▪ Interface com setores dentro da Prefeitura para constante levantamento de demandas por resíduos 

que poderão ser reutilizados. 

Impacto 10 - Especulação Imobiliária 

Este impacto volta a ocorrer na fase de implantação das obras do Programa apresentando os mesmo efeitos 

e classificação previstos na fase de planejamento. 

Este impacto é classificado como positivo e negativo, dependendo da expectativa de cada proprietário do 

imóvel afetado, de grande magnitude, permanente, irreversível e de importância alta. 

Medidas Recomendadas  

▪ Orientar e prestar informações aos moradores afetados por meio do Programa de Comunicação Social 

e de Mecanismos de Gestão de Queixas e do Programa de Recuperação de Meios de Vida. 
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Impacto 11 - Transtornos Causados pela Execução da Obra Civil de Reconstrução de Muros no Caso dos 

Imóveis Comerciais Atingidos Parcialmente 

Os problemas descritos nesse impacto se referem aos imóveis afetados parcialmente pela desapropriação, ou 

seja, imóveis que tiveram uma parte de sua área (testada) retirada, e com isso existe a necessidade da 

reconstrução de vedação frontal do imóvel, bem como a relocação de entrada de energia e água.  Nesse caso, 

trata-se de imóveis de famílias não vulneráveis que já foram devidamente indenizadas na forma da lei. Este 

impacto é negativo, de média magnitude, temporário, reversível e de importância alta. 

Medidas Recomendadas  

▪ Orientação sobre o planejamento e cronograma dos serviços: a empresa que estará executando as 

obras civis deverá sempre, primeiro fazer o muro no novo alinhamento, também o novo padrão de 

energia e nova entrada de água, para somente depois, remover o antigo. Com relação à entrada de 

energia e água, deve ser feito o desligamento do antigo padrão e a ligação do novo, no mesmo dia, a 

fim de evitar que o morador fique sem abastecimento de água e/ou energia; o morador deverá ser 

comunicado com antecedência; 

▪ Implantar ações e diretrizes descritas no Programa de Supervisão Ambiental relacionadas aos cuidados 

na execução dos serviços e o Programa de Recuperação de Meios de Vida que objetiva implantar  

mecanismos diretos e ágeis de informação diária sobre a evolução das obras e prestar o apoio 

necessário para mitigar os transtornos causados. 

Impacto 12 - Possível Alteração na Circulação de Clientes ao Comércio Local 

No entorno dos locais de comércio e de serviços localizados na ADA, qualquer interferência, que dificulte a livre 

circulação de clientes e de mercadorias, poderá afetar o desempenho da atividade comercial. 

Dessa forma, para a Amostra, os impactos ao comércio e serviços se manifestarão de forma mais clara no BRT 

LESTE OESTE onde está estabelecida uma ativa zona comercial formal que sofrerá direta e indiretamente os 

efeitos da implantação da obra. Essa zona comercial congrega diferentes extratos econômicos e promove a 

convivência, em um mesmo território, por uma escala de grandes, médios e pequenos comércios. 

Os possíveis danos causados durante a execução das obras deverão ser revistos pela Administração, uma vez 

que não se pode causar prejuízo a alguns membros da coletividade em benefício dos demais, ou seja, se o bem 

estar da maioria depende do sacrifício de uma minoria, aqueles que se sentirem prejudicados deverão ser 

acolhidos pelo Poder Público e, indiretamente, por todos os demais beneficiados. Nesse sentido a PMC 

implantará um Programa Recuperação de Meios de Vida para promover um processo participativo de 

planejamento de obras, apoiar ações de fomento e restituir prejuízos quando houver danos às estruturas ou 

equipamentos. Este processo está detalhado no Plano de Reassentamento Involuntário e no Marco de 

Reassentamento Involuntário da Amostra Representativa do Programa. 
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Quanto ao aspecto operacional relacionado a acessibilidade ao comércio na ADA das obras da Amostra, 

deverão ser adotadas ações preventivas, reduzindo-se o período onde os clientes terão mais dificuldades de 

acesso causadas pelas interrupções parciais e temporárias de vias, ausência temporária de estacionamentos e 

execução das calçadas durante o processo de implantação das obras. 

A implementação de um bom planejamento de execução de obras diminuirá os efeitos desse impacto tendo 

em vista sua temporalidade e a experiência da PMC em executar obras nesse contexto. 

Este impacto é negativo, de média magnitude, temporário, reversível e de importância alta. 

Medidas Recomendadas  

▪ Ampla divulgação de continuidade de atendimento pelo comércio durante a implantação das obras, 

uma vez que não deverá ocorrer interrupção total do fluxo de veículos e de pedestres; 

▪ Implantar adequado no plano de ataque das obras de maneira a preservar os horários de maior fluxo 

de clientes; 

▪ Realizar as obras por etapas, iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando uma interferência de 

forma generalizada em todo perímetro de intervenção; 

▪ Divulgar os desvios de transito por causa das obras, a fim de que os clientes sejam previamente 

informados; 

▪ Implantação de dispositivos de sinalização e delimitação de circulação de veículos e pedestre durante 

a execução da obra junto ao comércio; 

▪ Implantar ações de comunicação com um efetivo mecanismo de atenção a queixas e reclamações, 

possibilitando interatividade entre as partes interessadas; 

▪ Desenvolver formas de participação das entidades representativas dos comércios formais e informais 

durante as fases de execução da obra; 

▪ Implantar as medidas previstas por meio dos Programas de Supervisão Ambiental, Recuperação de 

Meios de Vida e Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. 

 

6.1.3 IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

Na operacionalização, vislumbra-se então atingir o objetivo principal da obra que é a melhoria das condições 

de Mobilidade Urbana da população por meio de intervenções na infraestrutura viária, resultando no aumento 

da qualidade de vida dos usuários da malha viária e o desenvolvimento da cidade. 

Nesta fase espera-se que a quase totalidade dos impactos com efeitos negativos já tenham sido tratados e, 

alguns eliminados, em função do término das atividades construtivas, tais como aumento de emissões 

atmosféricas, ruídos, irritabilidade e estresse por parte dos usuários da via e pelos moradores. 
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Entre os impactos identificados nesta fase destaca-se os efeitos da implantação do sistema Binário que 

poderão ser negativos e positivos da à magnitude de sua influência na dinâmica local. 

Na fase de operação das intervenções foram identificados sete (07) impactos.,  

Tabela 54 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS GERAIS DURANTE A FASE DE OPERAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA 

IMPACTO 
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Alterações causadas pela 
implantação do sistema 
binário 

 X  X X   X  X    X   X 

Redução dos níveis de 
emissões atmosféricas 
veiculares 

 X  X   X  X     X  X  

Melhoria na infraestrutura de 
drenagem minimizando 
riscos de inundação 

 X  X   X  X     X  X  

Melhoria das condições da 
Paisagem 

 X  X    X X     X   X 

Valorização dos terrenos e 
imóveis na região, em 
decorrência da conclusão das 
obras do Programa 

  X X    X X     X   X 

Aquecimento do comércio 
local com a conclusão das 
obras do Programa 

X   X  X   X     X   X 

Geração de empregos X   X  X   X     X   X 

 

Impacto 1 - Alterações Causadas pela Implantação do Sistema Binário 

Na fase de operação, o novo sistema viário irá oferecer trechos requalificados com infraestrutura revitalizada 

e sinalização semafórica modernizada proporcionando um nível de serviço mais elevado à população. Neste 

contexto, uma das intervenções prevista é a implantação do sistema binário que na Amostra é representado 

pelo Binário Ulisses Vieira – Vital Brasil, onde a proposta é a de alcançar a necessária multimodalidade local 

de integração ao uso do solo lindeiro, assim como aquela encontrada nas vias coletoras. 

A requalificação da malha viária e a implantação do binário trará melhorias significativas das condições de 

segurança e de fluidez, otimizando o tráfego de toda a AID estendendo-se a outras regiões do Município 

integradas a Linha Inter 2, onde também se encontra prevista a melhoria na operacionalização, redução do 

tempo de viagem, aumento da capacidade dos Terminais e Estações com a ampliação da rede de linhas de 

transporte coletivo e o aumento da capacidade do número de usuários. 

Este impacto terá efeitos positivos e negativos, sendo de grande magnitude pela sua abrangência, 

permanente, irreversível e de importância alta. 
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Devido a sua singularidade e importância destacam-se os efeitos resultantes das alterações causadas pela 

implantação da tipologia de sistema binário que deverá ocorrer na operacionalização do Binário Ulisses Vieira 

– Vital Brasil. 

Efeitos positivos: 

• Melhoria nos tempos de deslocamento do tráfego em geral; 

• Melhoria nos tempos de deslocamento dos usuários do transporte público coletivo; 

• Melhoria da segurança viária, tendo em vista a importante diminuição de conflitos nas 

interseções; 

• Maior facilidade para a travessia de pedestres e ciclistas, considerando que, com sentido único, 

cabe ao usuário atenção somente para um sentido de deslocamento do tráfego;  

• Possibilidade de implantação de “onda verde” otimizando os deslocamentos. 

Efeitos negativos: 

• Aumento da velocidade dos veículos, face diminuição do grau de saturação da via; 

• Aumento do ruído, gerando incomodo aos moradores; 

• Dificuldade de acesso aos imóveis lindeiros, comerciais ou residências, tendo em vista possíveis 

restrições de estacionamento nas vias, gerando perdas monetárias ao comércio em geral. 

Medidas Recomendadas 

Para o processo de operacionalização do Binário deverá ser implantado por meio das ações e diretrizes contidas 

no Programa de Desenho Urbano e Tipologia de Sistemas Binários que deverá conter medidas consideradas de 

preventivas, corretivas e mitigadoras: 

Medidas preventivas: 

▪ Identificação mais detalhada do público alvo do Programa, inclusive de grupos com interesses 

ou competências específicas locais; 

▪ Considerar que durante a elaboração dos projetos executivos a serem contratados, que as 

intervenções em projeto respeitem as premissas deste Programa, as definições contidas nos 

estudos de concepção e as salvaguardas ambientais e sociais do BID; 

▪ Ampla divulgação, por parte do município, das intervenções previstas, considerando as 

diretrizes contidas no Programa de Comunicação e de Mecanismos de Gestão de Queixas; 

▪ Identificar dentre os elementos disponíveis (consultas e reuniões públicas) os elementos das 

intervenções considerados como prioritários para serem trabalhados junto ao público alvo do 

Programa, de forma a sanar a ausência e/ou deficiência de informações relacionada aos 
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objetivos, as fases, os impactos e o cronograma de execução, com a identificação dos fatores 

de tensão social decorrentes; 

▪ Durante a execução das obras, o município, por intermédio das equipes da UTAG e SMOP, 

deverá atuar diretamente junto aos moradores e comerciantes afetados, orientando, 

informando e operacionalizando a resolução de possíveis conflitos; 

▪ Disseminação junto à comunidade local dos efeitos positivos que serão gerados pela 

implantação das intervenções, como a mais valia, enriquecimento da paisagem urbana, 

melhoria da acessibilidade, aumento da segurança viária nas interseções mais saturadas, 

entre outros; 

▪ Deverá ser tratado durante e após as obras aspectos relacionados às condições de segurança 

e uso das vias e acessos, com a finalidade de orientar a população residente na área de 

abrangência e usuários das vias as estratégias de prevenção de acidentes. 

 

Medidas corretivas e mitigadoras: 

▪ Ação imediata por parte do responsável no caso de qualquer manifestação de insatisfação 

durante as obras e após as obras e acolhimento da ação por parte do Município por meio do 

Programa de Comunicação e de Mecanismos de Gestão de Queixas; 

▪ Implantação de ações corretivas no local, pós obra, caso sejam tecnicamente confirmadas, 

como por exemplo: implantação de dispositivos de redução de velocidade, melhoria e/ou 

reforço na sinalização viária, correções geométricas, etc; 

▪ Para eventual mitigação de efeitos negativos ao comerciante ainda afetado durante as obras, 

caso tecnicamente confirmado, implantação de vagas alternativas, como: 15 minutos com o 

pisca alerta ligado ou carga / descarga; 

▪ Ações de fiscalização do controle da velocidade regulamentada; 

▪ Ações de fiscalização com relação ao uso da calçada como estacionamento. 

Impacto 2 - Redução dos Níveis de Emissões Atmosféricas Veiculares 
 

Este impacto é um produto do atendimento aos objetivos do Programa, a partir da ampliação da capacidade 

de operacionalização do transporte coletivo, resultando na diminuição do número de ônibus, na requalificação 

da infraestrutura viária, com nova pavimentação e consequente diminuição de atrito de pneus e a implantação 

dos os primeiros testes de ônibus com o uso de energia limpa que irão circular entre os bairros do circuito do 

Inter 2.  

O efeito deste impacto será positivo, com magnitude média, permanente, irreversível e importância moderada.  
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Como medida recomenda-se a implantação de ações de monitoramento por meio do Programa de Controle de 

Emissões Atmosféricas para o acompanhamento das emissões e acompanhamento dos parâmetros obtidos na 

linha de base, fase pré obra e durante a obra. 

 

 

 

Impacto 3 - Melhoria na Infraestrutura de Drenagem Minimizando Riscos de Inundação  

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes em uma área urbana.  Na 

fase de operação considera-se que o sistema de drenagem superficial e profunda estará melhor dimensionado, 

por meio da requalificação e ou implementação de pavimento das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo e rede 

de galerias de águas pluviais.  

O correto dimensionamento dos dispositivos de drenagem proporcionará maior diminuição de eventuais riscos 

de inundação, desde que seja realizada manutenção adequada dos reservatórios e/ou das obras de arte 

correntes, garantindo a vazão e o escoamento, e, dessa forma, praticamente eliminando as inconveniências 

ou as interrupções das atividades urbanas que advém das inundações e das interferências de enxurradas.  

O monitoramento da rede de drenagem deverá ser incorporado à rotina de manutenção da infraestrutura 

urbana já realizada pelo poder público municipal, junto aos Distritos e Administrações Regionais dos bairros.   

O monitoramento da rede de drenagem deverá estar atrelado as ações e planos de controle de risco de 

inundações implantados pelas das administrações regionais dos bairros onde as obras da Amostra, por meio 

da Coordenação da Defesa Civil. 

Impacto 4 - Melhoria das Condições da Paisagem Local 
 
Com o encerramento de atividades de implantação das intervenções, vários elementos detratores da 

paisagem, já elencados, serão eliminados, tais como geração poeira, aumento da circulação pessoas e 

máquinas, alterações na circulação de tráfego de veículos, entre outros. 

A melhoria das condições na paisagem local é um efeito positivo da consolidação das diretrizes de 

planejamento da paisagem urbana previstas em cada espaço de intervenção uma vez que agrega melhorias 

resultantes de nova infraestrutura, requalificação de vias, terminais e estações.  

Contudo, a médio prazo, o adensamento populacional pelas novas facilidades de deslocamento e 

requalificação/construção dos terminais e estações podem vir a ser um fator de pressão, causando redução 

nos níveis de qualidade da paisagem local. 

O monitoramento das condições atmosféricas e a manutenção dos serviços de qualificação executados, 

deverão ser incorporados à rotina de manutenção da infraestrutura urbana já realizada pelo poder público 

municipal, por meio junto aos Distritos e Administrações Regionais dos bairros.      
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Impacto 5 - Valorização dos Terrenos e Imóveis na Região, em Decorrência da Conclusão das Obras do 

Programa 

Os imóveis e terrenos na região do Programa deverão ser valorizados em função da melhoria das condições de 

mobilidade, bem como por meio do aumento da qualidade do transporte público e da nova infraestrutura 

viária.  

O aumento da circulação de pessoas em função da melhoria da acessibilidade e circulação será outro fator que 

deverá contribuir para o fortalecimento e consolidação do comércio local. 

Medida Recomendada  

Reuniões na fase pós obra para divulgação por meio do Programa de Comunicação e Gestão de Queixas. 

Impacto 6 - Aquecimento do Comércio Local  

Com a conclusão das obras e o cumprimento dos objetivos previstos no PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL DE CURITIBA, são previstas a priorização do transporte público e o aumento da circulação de 

pedestres na AID da Amostra. Dessa forma, espera-se que ocorra um aquecimento nas vendas e na prestação 

de serviço no comércio local. Este impacto é positivo, de magnitude grande, permanente, irreversível e de 

importância alta.  

Medida Recomendada  

▪ Ampla divulgação da conclusão das obras e dos seus benefícios para a população local, por meio 

do Programa de Comunicação e Gestão de Queixas. 

Impacto 7 - Geração de Empregos 

A melhoria nas condições de mobilidade urbana da população diretamente afetada aumentará a circulação 

de pessoas, contribuindo para o fortalecimento do comércio na AII da Amostra, o que trará um aumento na 

geração de empregos, fato positivamente esperado pela população. Este impacto é positivo, de magnitude 

grande, permanente, irreversível e de importância alta.  

 

Medida Recomendada  

Divulgação de novas vagas de emprego para a população local, através do Programa de Comunicação e Gestão 

de Queixas. 

 

 

7. SINTESE DA ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA 

A identificação dos potenciais impactos ambientais e sociais na Amostra Representativa do PROGRAMA DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA foi realizada com base no diagnóstico dos meios físico, 
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biótico e socioeconômico das áreas de influência da Amostra e dos efeitos das atividades construtivas previstas 

nos projetos e ou estudos das intervenções. 

Devido à forte a antropização da área da Amostra, não foram identificadas áreas de grande fragilidade 

ambiental que necessitassem de ações de conservação ambiental ou relacionadas a conservação do 

patrimônio histórico e cultural.  

Em relação às obras das diferentes tipologias previstas, foram identificadas as principais ações geradoras dos 

potenciais impactos, sendo: 

▪ Correção de geometria, requalificação de calçadas, requalificação da iluminação pública e 

implantação de rampas para pessoas com necessidades especiais; 

▪ Revitalização da via de asfalto através da execução de fresagem, recape com CBUQ e implantação de 

calçadas acessíveis; 

▪ Requalificação da via de asfalto através da execução de alargamento, fresagem, recape com CBUQ, 

adequação da rede de drenagem e implantação de calçadas acessíveis; 

▪ Implantação de pavimento definitivo constituído por nova estrutura, nova rede drenagem, calçadas 

acessíveis, novo paisagismo, iluminação pública e sinalização viária completa (horizontal, vertical e 

semafórica). 

Como resultado da análise, foram identificados 35 potenciais impactos na área de influência da Amostra 

Representativa do Programa que poderão vir a correr nas três fases que envolvem a implementação das 

intervenções. 

Na fase de planejamento foram identificados 8,6% (3) do total dos impactos, todos no meio socioambiental, 

não sendo identificados impactos significativos referentes aos meios físico e biótico.  

Na fase de implantação, foram identificados 71,4% (25) do total de impactos. Destes, oito foram identificados 

para o meio físico, cinco para o biótico e 12 para o socioeconômico. 

Na fase de operação identificaram-se 20% (07) do total de impactos, todos relacionados ao meio 

socioeconômico.  

A partir da análise das características e situação atual ambiental e social da Amostra foram propostas medidas 

visando à prevenção, mitigação, compensação, potencialização ou correção dos efeitos dos impactos. Estudos 

mais aprofundados a partir do RAP do Programa deverão complementar e ou ratificar a análise realizada para 

a Amostra. 

Na Tabela 55 é apresentado o resumo dos potenciais impactos identificados nas diferentes fases de 

implantação das obras, sua classificação, espacialização na área de influência da Amostra, medidas 

recomendadas a indicação dos programas ambientais e sociais.
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Tabela 55 - RESUMO DO IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CU RITIBA NAS DIFERENTES FASE DE IMPLANTAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE OBRAS PREVISTAS  
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Emissão de gases de combustão na atmosfera  X  NEG GR TEMP PAR MOD AID 

• Rotina de regulagem e controle de emissões de veículos, máquinas e 
equipamentos usados; 
• Utilizar equipamentos que permitam reduzir os níveis de poluição do ar por 
emissão de gases de efeito estufa. 

Programa de Supervisão Ambiental 
 
Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Aumento de partículas totais em suspensão  X  NEG PEQ TEMP REV MOD ADA 

• Aspersão de água sobre as superfícies do solo nas frentes de obra, canteiros de 
apoio e ruas/acessos com tráfego pesado. 
• Utilizar equipamentos que emitam menores quantidades de partículas sólidas e 
gases para atmosfera; 
• Realizar a manutenção periódica dos equipamentos. 

Programa de Supervisão Ambiental 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 

Elevação do nível de ruído / pressão sonora/vibração  X  NEG MD TEMP REV ALT AID 

• Evitar a operação de máquinas e equipamentos entre as 22h e 7h; 
• Construção de barreiras sonoras (tapumes);     
• Rotina de regulagem de motores de veículos, máquinas e equipamentos usados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Realizar a manutenção periódica dos veículos e maquinas em operação nas 
frentes de obra; 
• Realizar monitoramento das emissões sonoras; 
• Adequar as atividades, caso o resultado de uma medição acústica venha a acusar 
níveis superiores aos permitidos. 

Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 
 
Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Interferências sobre a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

 X  NEG PEQ TEMP PAR ALT AID 

• Viabilizar a interligação da área da Amostra do Programa à rede pública de 
abastecimento de água potável e de tratamento de esgoto sanitário;  
• Implantação de sistemas de retenção de produtos potencialmente contaminantes 
em instalações provisórias; 
• Realizar a regulagem periódica de máquinas, equipamentos e veículo; 
• Implantação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme normas 
da ABNT. 

Programa de Supervisão Ambiental- 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
 
Programa de Eliminação de Passivos 
Ambientais 

Assoreamento de cursos d’água  
 X  

 NEG  PEQ  PER  PAR  MOD  ADA  

• Implantação de dispositivos para o controle de processos erosivos; 
• Implantação de dispositivos para o controle do assoreamento da rede de 
drenagem e de cursos d'água; 
• Armazenamento correto de insumos (areia, brita etc) e de materiais inservíveis. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada  

Geração de resíduos sólidos e das atividades construtivas  X  NEG MED TEMP REV MOD ADA 

• Segregação, classificação, acondicionamento e armazenamento, tratamento e/ou 
destinação de acordo com as determinações da Resolução CONAMA 307/2002; 
• Atendimento as diretrizes legais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Curitiba para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil de da Construção Civil da intervenção; 
• Utilização dos métodos, técnicas e processos de manejo de resíduos compatíveis 
com as exigências ambientais;  
• Transporte e destinação final para áreas licenciadas de acordo com a classificação 
do resíduo. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Contaminação de solo  X  NEG PEQ REC PAR MOD AID 

• Adequação das instalações dos canteiros de obra para o armazenamento 
provisório de produtos potencialmente contaminantes;  
• Instalar banheiros químicos para os trabalhadores da obra;    
• Instalar filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por equipamentos 
e máquinas e de caixas separadoras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Preparação adequada de área da betoneira e de manuseio de concreto; 
• Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados nas obras; 
• Procedimentos e equipamentos de contingência para tratamento de vazamentos; 
• Destinação adequada dos resíduos contaminantes e de suas embalagens 
conforme Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 

Programa de Supervisão Ambiental -
Subprograma de Controle de Materiais 
Potencialmente Contaminantes 
 
Programa de Eliminação de Passivos 
Ambientais 
 

Degradação de áreas utilizadas como instalações 
provisórias 

 X  NEG PEQ TEMP REV MOD ADA 

• Manutenção e limpeza das instalações de apoio; 
• Implementação adequada de dispositivos de drenagem e destinação de efluentes 
gerados durante as obras; 
• Previsão de recuperação das áreas utilizadas como instalações provisórias após a 
conclusão das obras, por meio da remoção de entulho, recomposição das feições 
naturais, quando pertinente,  
• Classificar, tratar e/ou destinar de acordo com as determinações da Resolução 
CONAMA 307/2002; 
• Solicitar licenças ambientais das áreas de empréstimo, de insumos e bota fora 
para acompanhamento das atividades de recuperação previstas. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras  
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 Corte de árvores isoladas  X  NEG PEQ PERM IRR ALT AID 

• Confirmação de atingimento total por meio dos serviços de topografia, 
especialmente das espécies nativas e de interesse biológico, como no caso da 
Araucária angustifólia; 
• Elaborar estudos e projetos de maneira a definir locais de intervenção que 
viabilizem a máxima manutenção de exemplares da vegetação existente;   
• Obtenção de licenciamento específico para corte de vegetação; 
• Compensação/reposição conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 
9806/2000;   
• Atender ao cumprimento das medidas compensatórias prevista nas licenças 
prévias das obras contidas na amostra referentes a revitalização das praças 
atingidas; 
• Realização de transplantes conforme estabelecidos nas respectivas licenças 
prévias  emitidas para as obras contidas na Amostra; 
• Destinação do material vegetal para áreas licenciadas; 
• Implantação de projeto paisagístico. 

Programa de Supervisão Ambiental -
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 

 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 

Atingimento de raízes e galhos  X  NEG MED PERM IRR MOD ADA 

• Avaliação prévia dos serviços para evitar-se atingimentos desnecessários de 
indivíduos arbóreos; 

• Implantar ações específicas para proteção da árvore imune ao corte existente na 
AID do BRT NORTE SUL; 

• Orientação aos operadores de máquinas e demais trabalhadores a fim de evitar 
danos a raízes e galhos, por meio de orientações contidas do Subprograma de 
Educação ambiental e Social para a Mão de Obra Contratada; 

• Avaliação dos indivíduos atingidos quanto ao estado fitossanitário e estabilidade; 

• Proteção por meio de isolamento dos indivíduos que permanecerão no trecho; 

• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna visando, 
assegurar a implantação de práticas preventivas de conservação à flora e fauna 
que ocorrem na área de influência da obra.  

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 
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Alteração da paisagem  X  NEG MED TEMP PAR MOD AID 

• Cumprimento das especificações técnicas contidas do projeto de paisagismo da 
obra 
• Cumprir especificações técnicas de plantio de árvore, arbustos e grama 
estabelecidas pela SMMA; 

• Implantar as ações e diretrizes do programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e correção de passivos ambientais para realização de limpeza das 
áreas trabalhadas e correta destinação dos resíduos. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Recuperação Ambiental - 
Subprograma de Paisagismo e de 
Recuperação de Áreas Verdes 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Afugentamento de fauna  X  NEG GR TEMP PAR MOD AID 

• Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa, atratoras de 
espécies frugívoras e polinizadoras (insetos, aves, morcegos, entre outras) e; 
• Plantio nas vias, praças e jardinetes de espécies da flora nativa de variados portes; 
• Contemplar no RAP estudos e levantamentos sobre os aspectos faunísticos da 
área do Programa e definir ações de controle e monitoramento dos animais 
silvestres; 
• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental – 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de Impactos a Flora e a Fauna, de 
Paisagismo e Arborização Viária, e Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas. 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Prevenção e Mitigação de 
Impactos à Flora e Fauna 
 
Programa de Recuperação Ambiental 
 
Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Aumento da proliferação de organismos de interesse 
sanitário 

 X  NEG PEQ TEMP PAR MOD AID 

• Adotar medidas preventivas e de controle dos riscos de sinantropismo com base 
no diagnóstico das peculiaridades de cada espécie potencial, como características 
alimentares, formas de abrigo e acesso;  
• Rotina de limpeza das instalações provisórias; 
• Procedimentos de higienização e desratização; 
• Eliminação de focos de água parada; 
• Correto acondicionamento e periódica destinação de resíduos orgânicos; 
• Orientação aos trabalhadores. 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Gerenciamento Ambiental 
do Canteiro de Obras 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Clima de intranquilidade Social X   
NEG/ 
POS 

GR TEMP REV ALT AID 
Realizar reuniões com as comunidades atingidas, a fim de sanear as dúvidas que 
possam estar causando a intranquilidade; 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 

Especulação Imobiliária 
 

X 
 

X 
 

NEG/ 
POS 

GR TEMP REV ALT AII 
• Orientar e informar aos moradores da população afetada. 

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
 

Incômodos gerados pela necessidade de mudança no 
caso da desapropriação total 

X   
 

NEG 
 

MD 
 

TEM 
 

IRR 
 

ALT 
 

ADA 

• Realizar reuniões com os proprietários dos imóveis atingidos, a fim de sanear as 

dúvidas e orientar. 

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Indenização e Relocação da 
População Afetada 

Alteração no cotidiano da população devido às 
modificações no sistema viário e tráfego local 

 X  NEG GR TEMP PAR ALT AID 

• Divulgar a população as modificações temporárias no tráfego e alertá-la sobre o 
aumento da circulação de maquinário pesado, por meio da implantação do 
Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. Este 
Programa também deverá receber solicitações e sugestões da população afetada 
sobre melhorias na sinalização e na segurança; 

• Mitigar os impactos ao comércio considerados vulneráveis causados por alterações 
no tráfego local, por meio da implantação do Programa de Recuperação de Meios 
de Vida; 

Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
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• Definir dos horários de interrupção de tráfego, opções de desvios, rotas 
alternativas, entre outras alterações, deverão ser implantadas por meio do 
Programa de Controle de Transito e de Sinalização Temporária, atendendo-se aos 
padrões de sinalização da PMC e aos alvarás específicos das obras expedidos pela 
Gerência de Obras de Curitiba (GOC); 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 
principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito; 

• Implantar iluminação noturna nas áreas com desvios e nas frentes de obras de 
forma a evitar risco a segurança da parcela mais vulnerável da população como do 
gênero feminino, idosos, pessoas com dificuldade motora e demais usuários; 

• Implantar o conjunto de medidas por meio do Programa de Controle de Transito e 
de Sinalização Temporária e do Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma 
de Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e Pedestres. 
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Transtornos e riscos aos pedestres em função de 
alterações a circulação e acessibilidade 

 X  NEG MED TEMP REV ALT ADA 

• Divulgar a população diretamente afetada sobre as modificações temporárias na 

circulação e acessibilidade nos locais em obra, por meio da implantação do 

Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas. Este 

Programa também deverá receber as solicitações da população afetada sobre 

melhorias no acesso ao comércio, serviços e às residências; 

• Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres 

tais como cercas plásticas, tapumes e barreiras, entre outros, conforme diretrizes 

do Programa de Supervisão Ambiental – Subprograma de Acessibilidade e 

Segurança na Circulação de Pedestres e de Veículos; 

• Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos serviços, comércios e 

residências diretamente afetados; 

• Criar dispositivos específicos para informar aos clientes e usuários do comércio e 

de serviços na ADA; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

• Implantar iluminação noturna nas áreas com iluminação reduzida em função de 

relocação de postes de forma a evitar risco a segurança especialmente da parcela 

mais vulnerável da população como do gênero feminino, idosos, pessoas com 

dificuldade motora e demais usuários; 

▪ Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de isolamento 

e segurança para circulação de pedestres e de veículos, por meio do Programa de 

Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada. 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e 
Pedestres 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Interferência nas Condições de Saúde e de Segurança 
dos Trabalhadores Contratados pelas Obras 

 X  NEG MED TEMP REV MOD AID 

• Firmar convênio com instituições e planos de saúde para atender os 
funcionários; 

• Promover ações de educação em saúde; 

• Evitar o surgimento e/ou disseminação de doenças associadas à qualidade das 
variáveis ambientais; 

• Diagnosticar e controlar as doenças endêmicas diagnosticadas como fatores de 
risco na área de influência; 

• Diagnosticar e controlar as doenças que possam ser trazidas e disseminadas 
pelos trabalhadores da obra;  

• Criar condições para desenvolvimento de ações de combate a vetores; 

• Manter serviço de resgate e atendimento de emergência aos trabalhadores 
tanto da área administrativa e demais áreas de uso dos trabalhadores; 

• Realizar exames clínicos e laboratoriais para admissão de trabalhadores; 

• Elaborar o mapa de ricos em conformidade com a Portaria nº 25 de 20 de 
dezembro de 1994, de autoria do Ministério do Trabalho; 

• Imunizar mediante vacinação as doenças pré estabelecidas para a região; 

• Fornecer consultas regulares com clínico geral e dentista; 

• Encaminhar pacientes à rede regional de serviços de saúde; 

• Promover ações de prevenção a acidentes do trabalho, com pelo menos as 
seguintes ações: 
- Cumprimento das normas regulamentadoras brasileiras de segurança do trabalho 
a fim de prevenir acidentes de trabalho; 
- Capacitação da mão de obra contratada nas normas de segurança do trabalho 
(trabalho em altura, manuseio de produtos contaminantes, uso de EPIs, entre 
outros). 

 

Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Capacitação e Controle de 
Saúde Ocupacional e de Segurança do 
Trabalho 

 

Interferência e incômodos no cotidiano da população 
residente próximas às obras 

 X  NEG MED TEMP REV MOD ADA 

•  Execução de serviços em horário diurno respeitando os limites máximos de 

emissões de ruídos previsto na legislação municipal; 

• Reforço na sinalização das vias, principalmente nos locais de concentração de 

circulação;  

• Treinamento de técnicos e trabalhadores para o contato direto com a população 

(atendimento e abordagem para evitar eventuais conflitos); 

• Fornecer esclarecimentos e orientações necessárias à população, por meio do 

Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas; 

• Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental 

– Subprograma de Acessibilidade e Segurança na Circulação de Pedestres e de 

Veículos.  

 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental – 
Subprograma de Acessibilidade e Segurança 
na Circulação de Pedestres e de Veículos 
  

Alteração no cotidiano da população no uso de 
equipamentos urbanos 

 X  NEG GR TEMP REV ALT AID 

• Prestar orientações esclarecimentos à população, por meio do Programa de 

Comunicação Social e de Mecanismos de Gestão de Queixas, para compreensão 

das modificações e sua temporalidade na área de influência; 

• Implantar equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres 

tais como cercas plásticas, tapumes e barreiras, entre outros; 

• Criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos equipamentos 

urbanos e demais pólos atratores; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Gestão de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e de 
Pedestres 
 
Programa de Controle de Trânsito e 
Sinalização Temporária 
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atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes de um Programa de Controle de Transito e de Sinalização 

Temporária;  

• Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de 

isolamento, segurança e facilitadores para circulação de pedestres e de veículos, 

por meio do Programa de Educação Ambiental e Social para a Mão de Obra 

Contratada e do Programa de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e de Pedestres. 

 

Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
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Alteração no cotidiano da população no uso de da 
Infraestrutura Urbana 

 X  NEG MED TEMP REV ALT ADA 

•  Sincronicidade e planejamento adequado das ações previstas no plano de ataque 

das obras, envolvendo a empresa executora, SMOP, GOC e demais prestadores de 

serviço; 

• Trabalhos de comunicação social a fim de alertar antecipadamente a população 

afetada e prestar assistência necessária a fim de diminuir os transtornos, 

especialmente a afetação a equipamentos de saúde e educação; 

• Reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, 

principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito 

atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, 

conforme diretrizes do Programa de Controle de Trânsito e de Sinalização 

Temporária;  

• Orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos dispositivos de 

isolamento e segurança para circulação de pedestres e de veículos, por meio do 

Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada; 

Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Comunicação Social e de 

Mecanismos de Gestão de Queixas, Programa de Supervisão Ambiental - 

Subprograma de Acessibilidade e de Segurança na Circulação de Veículos e de 

Pedestres. 

 

Programa de Controle de Trânsito e de 
Sinalização Temporária 
 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental - 
Subprograma de Acessibilidade e de 
Segurança na Circulação de Veículos e de 
Pedestres 
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
  

Eliminação de Passivos Ambientais  X  POS MED PERM IRR ALT ADA 

•  Realizar cadastro das atividades potencialmente poluidoras na AID das 

intervenções previstas; 

• Implantação as diretrizes contidas no Programa de Recuperação Ambiental – 

Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais objetivando para identificar 

envolvidos; 

• Implantar procedimentos de emergência, caso necessário, conforme diretrizes 

do Programa de Contingência a Acidentes Ambientais; 

• Elaborar um plano de monitoramento e controle dos passivos cadastrados, bem 

como dos licenciamentos das atividades potencialmente poluidoras; 

• Treinamento das equipes de trabalhadores da obra sobre os procedimentos 

emergenciais, por meio do Programa de Educação Ambiental e Social para Mão 

de Obra Contratada. 

•  

 

Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 
 
Programa Controle e Monitoramento 
Ambiental 
 
Programa de Recuperação Ambiental – 
Subprograma de Eliminação de Passivos 
Ambientais 

Programa de Supervisão Ambiental 
Subprograma de Contingência a Acidentes 
Ambientais 
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Incremento na oferta de empregos no setor da 
construção civil 

 X  POS GR TEMP PAR MOD AII 
• Divulgação dos postos de trabalho, com ações informar a população sobre as 
oportunidades de emprego. 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
  

Aumento na demanda de serviços de reciclagem de 
resíduos 

 X  POS PEQ TEMP REV BX AII 

• Separação e armazenamentos adequados conforme classe dos resíduos as serem 

reciclados/reutilizados, atendendo às diretrizes do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e de Supervisão Ambiental - Subprograma de 

Gerenciamento do Canteiro de Obras para segregação e organização de baias dos 

resíduos no canteiro de obras; 

• Cumprimento da legislação ambiental durante o transporte de destinação final dos 

resíduos conforme diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil; 

• Orientação aos trabalhadores sobre a correta segregação dos resíduos, por meio 

do Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada; 

• Interface com setores dentro da Prefeitura para constante levantamento de 

demandas por resíduos que poderão ser reutilizados. 

 

Programa de Supervisão Ambiental - - 
Subprograma de Gerenciamento do Canteiro 
de Obras 
 
Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil  
 
Programa de Educação Ambiental e Social 
para Mão de Obra Contratada 

Transtornos causados pela execução da obra civil de 
reconstrução de muros, no caso dos imóveis comerciais 

atingidos parcialmente 

 
 

X  NEG MD TEM REV ALT ADA 

Orientação sobre o planejamento e cronograma dos serviços: a empresa que estará 
executando as obras civis deverá sempre, primeiro fazer o muro no novo 
alinhamento, também o novo padrão de energia e nova entrada de água, para 
somente depois, remover o antigo. Com relação à entrada de energia e água, deve 
ser feito o desligamento do antigo padrão e a ligação do novo, no mesmo dia, a fim 
de evitar que o morador fique sem abastecimento de água e/ou energia; o morador 
deverá ser comunicado com antecedência; 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental 
 

 

 
Possível alteração na circulação de clientes ao comércio 

local 

 
 

X 
 

 NEG MD TEM REV ALT AID 

• Ampla divulgação de continuidade de atendimento pelo comércio durante a 

implantação das obras, uma vez que não deverá ocorrer interrupção total do fluxo 

de veículos e de pedestres; 

• Implantar adequado plano de ataque das obras de maneira a preservar os horários 

de maior fluxo de clientes; 

• Realizar as obras por etapas, iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando 

uma interferência de forma generalizada em todo perímetro de intervenção; 

• Divulgar os desvios de transito por causa das obras, a fim de que os clientes sejam 

previamente informados; 

• Implantação de dispositivos de sinalização e delimitação de circulação de veículos 

e pedestre durante a execução da obra junto ao comércio; 

• Implantar ações de comunicação com um efetivo mecanismo de atenção a queixas 

e reclamações, possibilitando interatividade entre as partes interessadas; 

• Desenvolver formas de participação das entidades representativas dos  comércios 
formais e informais durante as fases de execução da obra. 

 
 
 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Supervisão Ambiental 
 

Programa de Recuperação de Meios de Vida 
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Alterações causadas pela implantação do sistema binário   X POS GR PERM IRR ALT AID 

• Identificação mais detalhada do público alvo do Programa, inclusive de grupos 
com interesses ou competências específicas locais; 

• Considerar que durante a elaboração dos projetos executivos a serem 
contratados, que as intervenções em projeto respeitem as premissas deste 
Programa, as definições contidas nos estudos de concepção e as salvaguardas 
ambientais e sociais do BID; 

• Ampla divulgação, por parte do município, das intervenções previstas, 
considerando as diretrizes contidas no Programa de Comunicação e de Mecanismos 
de Gestão de Queixas; 

• Identificar dentre os elementos disponíveis (consultas e reuniões públicas) os 
elementos das intervenções considerados como prioritários para serem trabalhados 
junto ao público alvo do Programa, de forma a sanar a ausência e/ou deficiência de 
informações relacionada aos objetivos, as fases, os impactos e o cronograma de 
execução, com a identificação dos fatores de tensão social decorrentes; 

• Durante a execução das obras, o município, por intermédio das equipes da UTAG 
e SMOP, deverá atuar diretamente junto aos moradores e comerciantes afetados, 
orientando, informando e operacionalizando a resolução de possíveis conflitos; 

• Disseminação junto a comunidade local dos efeitos positivos que serão gerados 
pela implantação das intervenções, como a mais valia, enriquecimento da paisagem 
urbana, melhoria da acessibilidade, aumento da segurança viária nas interseções 
mais saturadas, entre outros; 

• Deverá ser tratado durante e após as obras aspectos relacionados às condições de 
segurança e uso das vias e acessos, com a finalidade de orientar a população 
residente na área de abrangência e usuários das vias as estratégias de prevenção de 
acidentes. 

• Ação imediata por parte do responsável no caso de qualquer manifestação de 
insatisfação durante as obras e após as obras e acolhimento da ação por parte do 
Município por meio do Programa de Comunicação e de Mecanismos de Gestão de 
Queixas; 

• Implantação de ações corretivas no local, pós obra, caso sejam tecnicamente 
confirmadas, como por exemplo: implantação de dispositivos de redução de 
velocidade, melhoria e/ou reforço na sinalização viária, correções geométricas, etc; 

• Para eventual mitigação de efeitos negativos ao comerciante ainda afetado 
durante as obras, caso tecnicamente confirmado, implantação de vagas alternativas, 
como: 15 minutos com o pisca alerta ligado ou carga / descarga; 

• Ações de fiscalização do controle da velocidade regulamentada; 

• Ações de fiscalização com relação ao uso da calçada como estacionamento. 

 

Programa de Desenho Urbano e Tipologia de 
Sistemas Binários 

 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Redução dos níveis de emissões atmosféricas veiculares   X POS MD PERM IRR MD AID 
• Implantação de ações e medidas de monitoramento de emissões atmosféricas no 

pós obra. 

Programa de Controle de Emissões Sonoras 
e Atmosféricas 

Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 
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Melhoria na infraestrutura de drenagem minimizando 
riscos de inundação 

  X POS MD PERM IRR MD AID • Rotina de manutenção de órgãos e ou setores municipais responsáveis 
Programa de Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Melhoria das condições da Paisagem   X POS GR PERM IRR ALT AID • Rotina de manutenção de órgãos e ou setores municipais responsáveis 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

Valorização dos terrenos e imóveis na região, em 
decorrência da conclusão das obras do Programa 

  X POS GR PER IRR ALT AII • Reuniões na fase pós obra para divulgação 
Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 

 

Aquecimento do comércio local com a conclusão das 
obras do Programa 

  X POS GR PER IRR ALT AID 

• Ampla divulgação da conclusão das obras e dos seus benefícios para a 

população local, através do Programa de Consultas e Engajamento das Partes 

Interessadas. 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 

Geração de empregos   X POS GR PER IRR ALT AII • Divulgação de novas vagas de emprego para a população local. 
 

Programa de Comunicação Social e de 
Mecanismos de Queixas 
 
Programa de Recuperação de Meios de Vida 

 

LEGENDA: 

POS= 
POSITIVO 

NEG= 
NEGATIVO 

PQ= 
PERQUENA 

MD= 
MEDIA 

ALT= 
ALTA 

PER= 
PERMANENTE 

TEMP= 
TEMPORARIO 

REC= 
RECORRENTE 

REV= 
REVERSSÍVEL 

PARC= 
PARCIAL 

IRR= 
IRREVERSÍVEL 

BX= 
BAIXA 

MOD= 
MODERADA 

ALT= 
ALTA 
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8. RESULTADOS DAS CONSULTAS PÚBLICAS 

O processo de consulta pública para as obras da amostra representativa do Programa foi realizado nos dias 

24, 29, 30 e 31 de Outubro de 2019, incluindo também reuniões específicas com os afetados das 

desapropriações parciais e totais. 

Tabela 56 – CONSULTAS PÚBLICAS REALIZADAS PARA AS OBRAS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA  

Data Administração 
Regional 

Intervenções do Programa Nº de participantes 

24/10/2019 Cajuru • Reestruturação viária de 10km de vias e calçadas 

• Implantação do binário das Ruas Olga Balster e 
Nivaldo Braga 

• Reforma Terminal Capão da Imbuia 

• Av. Victor Ferreira do Amaral 

• Estação Nivaldo Braga 

• Viaduto Victor Ferreira do Amaral 

• Viaduto triplo / trincheira Tarumã * 

176 

29/10/2019 Portão • Reestruturação viária de 15km de vias e calçadas – 
lote 01 * 

• Revitalização da Fonte de Jerusalém* 

• Ampliação da capacidade da Rótula da Fonte de 
Jerusalém* 

• Revitalização do Eixo Arthur Bernardes * 

• Implantação do Terminal Santa Quitéria * 

• Implantação do binário das Ruas Ulisses Vieira e 
Vital Brasil e das Ruas Doracy Cezzarino e Av. 
Arthur Bernardes * 

• Implantação BRT Norte/Sul * 

115 

30/10/2019 Boqueirão • Reestruturação viária – 24km de vias e calçadas;  

• Ampliação do Viaduto Francisco Derosso;  

• Implantação da Estação Xaxim; 

• Implantação do Viaduto José Gomes de Abreu; 

• Implantação da Ponte sobre o Rio Belém; 

• Implantação dos binários; 

• Implantação da Estação Salgado Filho; 

• Reconstrução do Terminal Hauer * 

118 

31/10/2019 Santa 
Felicidade 

• Reestruturação viária – 23 km de vias e calçadas 

• Implantação do binário das ruas Jacarezinho e Rosa 
Saporski 

• Nova estação Mercês 

• Reconstrução do Terminal Campina do Siqueira * 

• Implantação do BRT Leste/Oeste * 

• Implantação da Trincheira Nossa Senhora 
Aparecida 

• Implantação do binário das Ruas Ulisses Vieira e 
Vital Brasil e das Ruas Doracy Cezzarino e Av. 
Arthur Bernardes * 

• Implantação BRT Norte/Sul * 

127 

TOTAL 536 

(*) Obras da Amostra Representativa 
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As consultas contaram com o seguinte roteiro básico.  

▪ Na apresentação cada administrador regional apresentou o motivo de realização das consultas e 

explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a forma como a sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida foram apresentadas pelo Coordenador Geral e pelo Diretor Técnico da UTAG os requisitos, 

as condições e a forma de financiamento que irão viabilizar a implementação do Programa de Obras 

Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem como o objetivo da consulta pública as partes 

interessadas.  

▪ Posteriormente a Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a apresentação expositiva do 

Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, apresentando um resumo 

do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, principais intervenções, sobre o novo 

modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ A Coordenadora de Transportes apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão cada 

Regional, e que estão inseridas no PROGRAMA. Adicionalmente explicou com maiores detalhes as 

intervenções previstas nas obras da Amostra Representativa do PROGRAMA. 

▪ A UTAG retomou a palavra, e explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os 

programas de controle dos impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social 

- PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social - MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e 

Marco de Reassentamento Involuntário - MRI, para atenuar os efeitos negativos e potencializar os 

positivos no antes, durante e após as obras que integram o programa. Informou o link onde a 

população terá acesso aos documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 

▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo 

Coordenador da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento - UTAG, informando sobre os 

canais de comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos 

projetos e a execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a população 

e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e prestar 

informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: fone, e-

mail, site, técnico em campo; 
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✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da população a 

respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade e Velocidade da 

Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais.  

As consultas específicas com os afetados das desapropriações foram realizadas em 3 momentos diferentes, de 

acordo com o tipo e grau de atingimento: atingimento cadastral, atingimento total e atingimento parcial. 

Data LOCAL Assunto 
Nº de imóveis 
envolvidos na 

consulta 

Nº de 
participantes 

presentes 

30/10/2019 
09h00 

IPPUC 
Sala 

Redonda 

·     Imóveis atingidos em sua totalidade 
  

4 3 

30/10/2019 
11h00 

IPPUC 
Sala 

Redonda 

·     Imóveis com atingimento parcial 
cadastral 

8 5 

31/10/2019 
09h30 

IPPUC 
Sala 

Redonda 
·     Imóveis com atingimento parcial 11 6 

TOTAL 23 14 

 

No Anexo I estão apresentados os relatórios de todas consultas públicas realizadas para as obras da Amostra 

Representativa e as respostas aos questionamentos/ perguntas/sugestões realizadas pela população, por meio 

do Portal/link https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login. 

 

 

 

  

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login
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10. ANEXO I – RELATÓRIOS DAS CONSULTAS PÚBLICAS 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente a obra do Viaduto Triplo Tarumã, que faz parte da Amostra Representativa do 

Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco para desenvolver um 

programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. Esta solicitação foi 

aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n.° 60582, de 29 de março de 2019, da COFIEX, que 

autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 milhões (Resolução 

COFIEX n.° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população potencial usuária das novas obras e equipamentos; (ii) a população afetada do entorno das obras; 

(iii) a população beneficiada das novas áreas urbanizadas; e (iv) a população urbana no município em geral. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto do Viaduto Triplo Tarumã pela 

população.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

A consulta pública decorreu no dia 24 de outubro de 2019 na Regional do Cajuru, localizada no Auditório da 

Rua da Cidadania do Cajuru, sito a Rua Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150, no Bairro Cajuru e contou com 176 

participantes. 

2. PUBLICITAÇÃO DOS RELATÓRIOS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública foi realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC  através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba – IPPUC, em parceria com a Administração Regional, no dia 24 de outubro de 2019, 

Rua Cidadania do Cajuru, sito a Rua Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 no Bairro Cajuru.  

No âmbito da publicitação foram disponibilizados no site do IPPUC, na aba transparência, link UTAG BID, os 

relatórios da Avaliação Ambiental e Social da Amostra Representativa - AAS, Plano de Reassentamento 

Involuntário da Amostra Representativa - PRI, Plano de Gestão Ambiental e Social da Amostra Representativa 

- PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social - MGAS e Marco de Reassentamento Involuntário - MRI do 

Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba em sua versão preliminar.  
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Figura 122 – Publicitação das versões preliminares dos relatórios ambientais e sociais do Programa de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Curitiba, no site do IPPUC 

A Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de 

comunicação social do município como sites de notícias, publicidade em veículos de transporte e rádio. 

 

Figura 2 - Publicitação da consulta pública para apresentação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba na Rua 

da Cidadania Cajuru https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-abre-consultas-publicas-ao-projeto-inter-2/53287 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-abre-consultas-publicas-ao-projeto-inter-2/53287
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Em seguida se apresentam algumas notícias de publicitação da Consulta Pública nos meios de comunicação 

social. 

 

Figura 3 - Material divulgação no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC - 
https://ippuc.org.br/  

 

Figura 4 - Divulgação de Consulta Pública na Rádio Band News https://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-
discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/ 

https://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/
https://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/
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Para além da publicitação nos meios de comunicação social , foram fixados cartazes nos ônibus da Linha Inter 

2 e distribuídos flyers/folders pela Administração Regional para a população. 
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Figura 5 – Cartazes, banners e flyers de divulgação de Consulta Pública  

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS   
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3.1. ROTEIRO DA CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. 



 
 

0 
 

3.2. DESCRIÇÃO  

Às 16h00 foi iniciado o registro das presenças (Anexo I).  

Às 16h20 iniciou-se a Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO 

DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2, que contou os seguintes momentos principais:  

▪ Na apresentação a Sra Adriane Cristina dos Santos, Administradora da Regional Cajuru, apresentou o 

motivo de realização da presente consulta e explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a 

forma como a sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida o Sr Paulo Socher, Coordenador Geral da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento - UTAG apresentou os requisitos, as condições e a forma de financiamento que irão 

viabilizar a implementação do Programa de Obras Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem 

como o objetivo da consulta pública as partes interessadas.  

▪ Posteriormente a Sra Olga Mara Prestes, Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a 

apresentação expositiva do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2, apresentando um resumo do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, 

principais intervenções, sobre o novo modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ Apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão diretamente a população da Regional do 

Cajuru: 

✓ Reestruturação viária de 10km de vias e calçadas; 

✓ Implantação do binário das Ruas Olga Balster e Nivaldo Braga; 

✓ Reforma Terminal Capão da Imbuia; 

✓ Av. Victor Ferreira do Amaral; 

✓ Estação Nivaldo Braga; 

✓ Viaduto Victor Ferreira do Amaral;  

▪ Adicionalmente a Coordenadora de Transportes do IPPUC explicou com maiores detalhes as 

intervenções previstas no projeto do Viaduto Triplo do Tarumã, que compõe a Amostra 

Representativa do PROGRAMA. 

▪ O Sr Paulo Socher, Coordenador Geral da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento -UTAG, 

explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os programas de controle dos 

impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, Marco de Gestão 

Ambiental e Social - MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e Marco de Reassentamento 

Involuntário - MRI , para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e 

após as obras que integram o programa. Informou o link onde a população terá acesso aos 

documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 
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▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo 

Coordenador da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento - UTAG, informando sobre os 

canais de comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos 

projetos e a execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a 

população e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e 

prestar informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: 

fone, e-mail, site, técnico em campo; 

✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da 

população a respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais.  

4. RESULTADOS DA DISCUSSÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 

No decorrer da sessão plenária foram expostos questionamentos/sugestões por escrito os quais foram 

respondidos/comentados pelo representante do IPPUC.  

As principais questões mencionadas na sessão plenária se relacionaram com:  

✓ aspetos relacionados com as desapropriações;  

✓ alternativas de traçado: solicitação de alteração da geometria;  

Todas as perguntas dos formulários foram já esclarecidas e contestadas durante o evento. 
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5. CONTRIBUTOS RECEBIDOS POR CORREIO ELETRÔNICO 

Além dos canais de recebimento das contribuições disponibilizados na consulta pública, foi criado um canal 

eletrônico para a população apresentar sugestões / queixas relacionadas ao PROGRAMA e ao Projeto de 

Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, cujo link é:   

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login 

 

5.1 COMPILAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

O portal / link permitirá dimensionar a real necessidade da população afetada e beneficiada, pois apresenta 

ferramentas como: 

▪ mapa de localização da população que apresentou sugestão 

▪ quantidade de sugestões recebida por regional 

 

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login
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6. PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA 

Na sequência dos questionamentos/sugestões apresentados pelos participantes na sessão plenária, as 

respostas dadas pelo representante do IPPUC/PMC foram consideradas como suficientes pelos intervenientes 

na sessão.  

A seguir apresentou-se a análise aos questionamentos/sugestões apresentadas na sessão plenária 

comentando-se de que forma foram ou não atendidos no processo de elaboração do Programa.  
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Questionamentos/Sugestões dos participantes 
na Consulta Pública 

Comentário 

Sr. Henrique - Porque a necessidade de fazer um 
projeto tão amplo pra linha que só interliga 
terminais e que se poderia utilizar este dinheiro 
para fazer a reforma das canaletas e colocar o 
Inter 2 dentro das canaletas, atendendo uma 
linha única? 
 

Sra. Olga Mara Prestes, respondeu que existe 
financiamento para outros programas; a Prefeitura 
pensa no coletivo, o objetivo do programa é atender 
todas as demandas da comunidade. 

Sr. Anízio Donizete  - Os cobradores serão 
retirados de todas as estações da cidade ou só do 
Projeto do Inter 2? 

Sra. Olga Mara Prestes respondeu que as estações 
do Inter 2 serão piloto para a retirada dos 
cobradores. Estes receberão requalificação e serão 
absorvidos por outros setores das empresas, em 
parceria com o Sindicato dos Motoristas e 
Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região 
Metropolitana e com a SETRAN. 

Sr. Juliano Gerardi - Há algum contrato de repasse 
com o governo federal para a obra do Viaduto 
Triplo Tarumã? 
 

Sr. Paulo Socher, respondeu que o Governo Federal 
já aprovou o SPA para esta obra e a obra já está 
licitada. Hoje estamos aguardando a liberação da 
AIO – autorização de início de obras pelo governo 
federal.  
Estamos trabalhando em várias frentes junto ao 
Governo Federal para conseguir recursos. 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 6 - Público da consulta pública na Regional Cajuru 

 

Figura 7 – Sra Adriane Cristina dos Santos - Administradora da Regional Cajuru 
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Figura 8 – Sr Paulo Socher - Coordenador Geral da UTAG na consulta pública Regional Cajuru  

 

 

Figura 9 – Sra Olga Mara Prestes - Coordenadora de Transportes IPPUC 
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Figura 10 – Sr Paulo Socher - Coordenador Geral da UTAG na consulta pública Regional Cajuru  

 

Figura 11 – Sr Márcio Teixeira - Diretor Técnico da UTAG - complementando explicações sobre obras na Regional Cajuru  
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Figura 12 - Questionamentos em consulta pública Regional Cajuru  
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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente a obra do Lote 1 - Inter 2, que faz parte da Amostra Representativa do 

Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco para desenvolver um 

programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. Esta solicitação foi 

aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n.° 60582, de 29 de março de 2019, da COFIEX, que 

autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 milhões (Resolução 

COFIEX n.° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população potencial usuária das novas obras e equipamentos; (ii) a população afetada do entorno das obras; 

(iii) a população beneficiada das novas áreas urbanizadas; e (iv) a população urbana no município em geral. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto do Lote 1 – Inter 2.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

A consulta pública decorreu no dia 29 de outubro de 2019 no Museu Municipal de Arte – MUMA, auditório, na 

Av. República Argentina, 3430, no bairro do Portão e contou com 115 participantes. 

2. PUBLICITAÇÃO DOS RELATÓRIOS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública foi realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba – IPPUC, em parceria com a Administração Regional, no dia 29 de outubro de 2019, 

no Museu Municipal de Arte – MUMA, auditório, sito a Av. República Argentina, 3430, no bairro do Portão.  

No âmbito da publicitação foram disponibilizados no site do IPPUC, na aba transparência, link UTAG BID, os 

relatórios da Avaliação Ambiental e Social da Amostra Representativa - AAS, Plano de Reassentamento 

Involuntário da Amostra Representativa - PRI, Plano de Gestão Ambiental e Social da Amostra Representativa 

- PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social - MGAS e Marco de Reassentamento Involuntário - MRI do 

Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba em sua versão preliminar.  
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Figura 123 – Publicitação das versões preliminares dos relatórios ambientais e sociais do Programa de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Curitiba, no site do IPPUC 

A Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de 

comunicação social do município como sites de notícias, publicidade em veículos de transporte e rádio. 
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Figura 2 - Publicitação da consulta pública para apresentação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba na 

Regional Portão https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consultas-publicas-projeto-inter-2/3128 

Em seguida se apresentam algumas notícias de publicitação da Consulta Pública nos meios de comunicação 

social. 

 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consultas-publicas-projeto-inter-2/3128
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Figura 3 - Material divulgação no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC - 
https://ippuc.org.br/ 

 

https://ippuc.org.br/
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Figura 4 - Divulgação de Consulta Pública na Tribuna https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-
2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/ 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/
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Figura 5 - Divulgação de Consulta Pública na Tribuna https://www.bandab.com.br/cidades/linha-inter-2-tera-aumento-de-
velocidade-e-mudancas-no-trajeto-populacao-sera-ouvida/ 
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Para além da publicitação nos meios de comunicação social, foram fixados cartazes nos ônibus da Linha Inter 

2 e distribuídos flyers/folders pela Administração Regional para a população. 
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Figura 5 – Cartazes, banners e flyers de divulgação de Consulta Pública  
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3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS   

3.1. ROTEIRO DA CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. 
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3.2. DESCRIÇÃO  

Às 16h00 foi iniciado o registro das presenças (Anexo I).  

Às 16h20 iniciou-se a Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO 

DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2, que contou os seguintes momentos principais:  

▪ Na apresentação a Sr Gerson Gunha, Administrador da Regional Portão, apresentou o motivo de 

realização da presente consulta e explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a forma como a 

sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida o Sr Marcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento - UTAG apresentou os requisitos, as condições e a forma de financiamento que irão 

viabilizar a implementação do Programa de Obras Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem 

como o objetivo da consulta pública as partes interessadas.  

▪ Posteriormente a Sra Olga Mara Prestes, Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a 

apresentação expositiva do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2, apresentando um resumo do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, 

principais intervenções, sobre o novo modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ Apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão diretamente a população das 

proximidades do Lote 1 – Inter 2: 

✓ Reestruturação viária de 15km de vias e calçadas; 

✓ Revitalização da Fonte de Jerusalém; 

✓ Ampliação da capacidade da Rótula da Fonte de Jeruzalém; 

✓ Revitalização do Eixo Arthur Bernardes; 

✓ Implantação do Terminal Santa Quitéria; 

✓ Implantação do binário das Ruas Ulisses Vieira e Vital Brasil e das Ruas Doracy Cezzarino e Av. 

Arthur Bernardes. 

✓ Implantação BRT Norte/Sul. 

▪ O Sr Márcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento -UTAG, 

explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os programas de controle dos 

impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, Marco de Gestão 

Ambiental e Social - MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e Marco de Reassentamento 

Involuntário - MRI , para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e 

após as obras que integram o programa. Informou o link onde a população terá acesso aos 

documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 

▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo Diretor da 

Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento - UTAG, informando sobre os canais de 
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comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos projetos e a 

execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a 

população e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e 

prestar informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: 

fone, e-mail, site, técnico em campo; 

✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da 

população a respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais.  

4. RESULTADOS DA DISCUSSÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 

No decorrer da sessão plenária foram expostos questionamentos/sugestões por escrito os quais foram 

respondidos/comentados pelo representante do IPPUC.  

As principais questões mencionadas na sessão plenária se relacionaram com:  

✓ Travessias elevadas; 

✓ Alternativas de traçado: solicitação de alteração da geometria;  

Todas as perguntas dos formulários foram já esclarecidas e contestadas durante o evento.  
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5. CONTRIBUTOS RECEBIDOS POR CORREIO ELETRÔNICO 

Além dos canais de recebimento das contribuições disponibilizados na consulta pública, foi criado um canal 

eletrônico para a população apresentar sugestões / queixas relacionadas ao PROGRAMA e ao Projeto de 

Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, cujo link é:   

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login 

 

5.1 COMPILAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

O portal / link permitirá dimensionar a real necessidade da população afetada e beneficiada, pois apresenta 

ferramentas como: 

▪ mapa de localização da população que apresentou sugestão 

▪ quantidade de sugestões recebida por regional 

 

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login
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6. PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA 

Na sequência dos questionamentos/sugestões apresentados pelos participantes na sessão plenária, as 

respostas dadas pelo representante do IPPUC/PMC foram consideradas como suficientes pelos intervenientes 

na sessão.  

A seguir apresentou-se a análise aos questionamentos/sugestões apresentadas na sessão plenária 

comentando-se de que forma foram ou não atendidos no processo de elaboração do Programa.  
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Questionamentos/Sugestões dos participantes 
na Consulta Pública 

Comentário 

Em sendo um projeto da atual gestão qual seria a 
garantia que uma nova gestão de continuidade 
ao programa.  

Esclarecendo a vinculação política ao programa, é 
um programa iniciado na Gestão do Atual prefeito, 
independente do que o futuro nos mostrar, é um 
contrato firmado entre o município de Curitiba e um 
ente Internacional (BID), pensando em futuros 
investimentos, é reciproco o interesse em se cumprir 
o contrato na sua integra.  

Sr Carlito, Conselheiro de Saúde do bairro Portão. 
A dúvida é sobre a previsão de obra do ligeirão 
sul. 

O processo está iniciado, é de responsabilidade da 
UTAG, e no atual momento a equipe está 
trabalhando no edital de licitação, esta será dividida 
em três lotes, e atendendo todos os ritos, até o 
primeiro semestre estas obras já estejam em pleno 
vapor.  

Sr Paulo, Presidente do Conselho de Segurança da 
Água Verde. 1. Com relação ao fluxo que sai da 
Av. Arthur Bernardes, e segue pela Av. Getúlio 
Vargas e em direção ao centro. A sugestão é que 
a Rua Álvaro Jorge (paralela à Av. Getúlio Vargas) 
seja transformada em sentido único, em direção 
ao centro, dando suporte a Av. Getúlio Vargas que 
hoje tem um grande fluxo de veículos.   
2. A respeito das bicicletas que transitam pela 
canaleta do expresso, no bairro Água Verde. Há 
alguma proposta de implantação cicloviária na 
Av. República Argentina, neste trecho, e se há 
também previsão de implantação de travessias 
elevadas ao longo da Av. República Argentina, 
para reduzir a velocidade e aumentar a 
segurança.  
 

Depois do ligeirão implantado, ao longo da via lenta 
será implantada a faixa exclusiva, a exemplo de 
outros trechos, seja implantada a via calma que terá 
a velocidade rebaixada para 30km/h, e terá a faixa 
exclusiva para ciclistas nos dois sentidos, também 
será refeita as calçadas, iluminação e paisagismo 
destas. Com relação a paralela Arthur Bernardes 
está contemplada no projeto, e será revitalizada, e 
uma questão a ser definida é o sentido no projeto 
executivo, se ela será sentido único ou duplo. A 
intenção é que sirva de suporte durante as obras e 
suporte ao tráfego ao sentido da Getúlio Vargas.  
Além da Álvaro Jorge tem uma série de intervenções 
que darão suporte as vias.  
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 6 - Público da consulta pública na Regional Portão 

 

Figura 7 – Sr Gerson Gunha- Administrador da Regional Portão 
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Figura 8 – Sr Márcio Teixeira – Diretor Técnico da UTAG na consulta pública Regional Portão 

 

 

Figura 9 – Sra Olga Mara Prestes - Coordenadora de Transportes IPPUC 
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Figura 10 – Sr Márcio Teixeira – Diretor Técnico da UTAG na consulta pública Regional Portão 

 

 

Figura 11 - Questionamentos em consulta pública Regional Portão 
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Figura 12 - Questionamentos em consulta pública Regional Portão 
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Regionais Participantes Pesquisa Curitiba Digital 
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Mapa de Localização dos Cidadãos Participantes no Município de Curitiba 
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Cidadãos Participantes 

 

 

 

 

 

Líderes Comunitários Participantes 
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Servidores Públicos Participantes 

 

 

Questionamentos/Sugestões 
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Relatório de Cidadãos e Participações por Dia 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba – IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente a obra do Terminal Hauer, que faz parte da Amostra Representativa do 

Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco para desenvolver um 

programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. Esta solicitação foi 

aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n.° 60582, de 29 de março de 2019, da COFIEX, que 

autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 milhões (Resolução 

COFIEX n.° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população potencial usuária das novas obras e equipamentos; (ii) a população afetada do entorno das obras; 

(iii) a população beneficiada das novas áreas urbanizadas; e (iv) a população urbana no município em geral. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto do Terminal do Hauer pela 

população.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

A consulta pública decorreu no dia 30 de outubro de 2019 na Regional Boqueirão, localizada no Auditório, sito 

a Rua Anne Frank, 8430, no Bairro do Boqueirão e contou com 118 participantes. 

2. PUBLICITAÇÃO Dos relatórios ambientais e sociais e da CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública foi realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba - IPPUC, em parceria com a Administração Regional, no dia 30 de outubro de 2019, 

na Regional Boqueirão, localizada no Auditório, sito a Rua Anne Frank, 8430, no Bairro do Boqueirão. 

No âmbito da publicitação foram disponibilizados no site do IPPUC, na aba transparência, link UTAG BID, os 

relatórios da Avaliação Ambiental e Social da Amostra Representativa – AAS, Plano de Reassentamento 

Involuntário da Amostra Representativa - PRI, Plano de Gestão Ambiental e Social da Amostra Representativa 

– PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social – MGAS e Marco de Reassentamento Involuntário – MRI do 

Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba em sua versão preliminar.  
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Figura 124 – Publicitação das versões preliminares dos relatórios ambientais e sociais do Programa de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Curitiba, no site do IPPUC 

A Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de 

comunicação social do município como sites de notícias, publicidade em veículos de transporte e rádio.
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Figura 2 - Publicitação da consulta pública para apresentação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba na 

Regional Boqueirão https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consultas-publicas-projeto-inter-2/3128  

Em seguida se apresentam algumas notícias de publicitação da Consulta Pública nos meios de comunicação 

social.  

 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consultas-publicas-projeto-inter-2/3128
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Figura 3 - Material divulgação no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento  de Curitiba - IPPUC - 
https://ippuc.org.br/ 
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Figura 4 - Divulgação de Consulta Pública na Tribuna https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-
2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/ 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-inter-2-preve-varias-intervencoes-urbanas-em-curitiba-e-vai-ouvir-o-povao/
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Figura 5 - Divulgação de Consulta Pública na Tribuna https://www.bandab.com.br/cidades/linha-inter-2-tera-aumento-de-
velocidade-e-mudancas-no-trajeto-populacao-sera-ouvida/ 
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Para além da publicitação nos meios de comunicação social - foram fixados cartazes nos ônibus da Linha Inter 

2 e distribuídos flyers/folders pela Administração Regional para a população. 
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Figura 6 – Flyer de divulgação de Consulta Pública  
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3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS   

3.1. ROTEIRO DA -CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. 



 
 

10 
 

3.2. DESCRIÇÃO  

Às 16h00 foi iniciado o registro das presenças. 

Às 16h20 iniciou-se a Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO 

DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2, que contou com cinco momentos principais:  

▪ Na Apresentação o Sr Ricardo, Administrador Regional do Boqueirão, apresentou o motivo de 

realização da presente consulta e explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a forma como a 

sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida Sr Marcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento 

- UTAG, reproduziu um vídeo produzido pela Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Curitiba 

sobre o novo projeto do Inter 2; 

▪ Em seguida o Sr Marcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento - UTAG apresentou os requisitos, as condições e a forma de financiamento que irão 

viabilizar a implementação do Programa de Obras Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem 

como o objetivo da consulta pública as partes interessadas.  

▪ Posteriormente a Sra Olga Mara Prestes, Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a 

apresentação expositiva do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2, apresentando um resumo do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, 

principais intervenções, sobre o novo modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ Apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão diretamente a população das 

proximidades do Lote 1 – Inter 2: 

✓ Reestruturação viária – 24km de vias e calçadas; 

✓ Ampliação do Viaduto Francisco Derosso; 

✓ Implantação da Estação Xaxim; 

✓ Implantação do Viaduto José Gomes de Abreu; 

✓ Implantação da Ponte sobre o Rio Belém; 

✓ Implantação dos binários; 

✓ Implantação da Estação Salgado Filho; 

✓ Reconstrução do Terminal Hauer 

▪ O Sr Márcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento -UTAG, 

explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os programas de controle dos 

impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, Marco de Gestão 

Ambiental e Social - MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e Marco de Reassentamento 

Involuntário - MRI , para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e 

após as obras que integram o programa. Informou o link onde a população terá acesso aos 

documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 
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▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo Diretor da 

Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento - UTAG, informando sobre os canais de 

comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos projetos e a 

execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a 

população e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e 

prestar informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: 

fone, e-mail, site, técnico em campo; 

✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da 

população a respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais. 

4. RESULTADOS DA DISCUSSÃO NA SESSÃO PLENÁRIA  

No decorrer da sessão plenária foram expostos seis questionamentos/sugestões por escrito os quais foram 

respondidos/comentados pelo representante do IPPUC/PMC.  

As principais questões mencionadas na sessão plenária se relacionaram com:  

✓ Ciclovias nos trechos de obras;  

✓ Iluminação e segurança;  

✓ Rampas de acesso.  

Todas as perguntas dos formulários foram já esclarecidas e contestadas durante o evento. 
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5. CONTRIBUTOS RECEBIDOS POR CORREIO ELETRÔNICO 

Além dos canais de recebimento das contribuições disponibilizados na consulta pública, foi criado um canal 

eletrônico para a população apresentar sugestões / queixas relacionadas ao PROGRAMA e ao Projeto de 

Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, cujo link é:   

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login 

 

5.1 COMPILAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

O portal / link permitirá dimensionar a real necessidade da população afetada e beneficiada, pois apresenta 

ferramentas como: 

▪ mapa de localização da população que apresentou sugestão 

▪ quantidade de sugestões recebida por regional 

 

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login
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6. PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS 

Na sequência dos questionamentos/sugestões apresentados pelos participantes na sessão plenária, as 

respostas dadas pelo representante do IPPUC/PMC foram consideradas como suficientes pelos intervenientes 

na sessão.  

A seguir apresentou-se a análise aos questionamentos/sugestões apresentadas na sessão plenária 

comentando-se de que forma foram ou não atendidos no processo de elaboração do Programa.  
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Questionamentos/Sugestões dos participantes na 
Consulta Pública 

Comentário 

A possibilidade de estacionamento embaixo dos 
terminais de ônibus. 

Esta experiência já foi feita na cidade nos terminais 
de ponta, entretanto não atraiu demanda 
significativa para o sistema. Entretanto estudos já 
foram desenvolvidos para a utilização de áreas 
próximas para a integração multimodal, 
dependendo de recursos para a implantação. 
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ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA NA CONSULTA PÚBLICA 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 7 - Público da consulta pública na Regional Boqueirão 

 

Figura 8 - Público da consulta pública na Regional Boqueirão 
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Figura 9 – Sr Ricardo - Administrador da Regional Boqueirão 

 

Figura 10 – Sr Márcio Teixeira – Diretor Técnico da UTAG na consulta pública Regional Boqueirão 
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Figura 11 – Sra Olga Mara Prestes - Coordenadora de Transportes IPPUC 

 

Figura 12 – Sr Márcio Teixeira – Diretor Técnico da UTAG na consulta pública Regional Boqueirão 
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Figura 13 - Questionamentos em consulta pública Regional Boqueirão 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba – IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente a obra do Terminal Campina do Siqueira, que faz parte da Amostra 

Representativa do Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco 

para desenvolver um programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. 

Esta solicitação foi aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n.° 60582, de 29 de março de 

2019, da COFIEX, que autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 

milhões (Resolução COFIEX n.° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população potencial usuária das novas obras e equipamentos; (ii) a população afetada do entorno das obras; 

(iii) a população beneficiada das novas áreas urbanizadas; e (iv) a população urbana no município em geral. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto do Terminal Campina do Siqueira 

pela população.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

A consulta pública decorreu no dia 31 de outubro de 2019 na Paróquia São José Trabalhador, sito a Rua Major 

Heitor Guimarães, 1526, no Bairro do Campina do Siqueira e contou com 127 participantes. 

2. PUBLICITAÇÃO Dos relatórios ambientais e sociais e da CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública foi realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba - IPPUC, em parceria com a Administração Regional, no dia 31 de outubro de 2019, 

na Paróquia São José Trabalhador, sito a Rua Major Heitor Guimarães, 1526, no Bairro do Campina do Siqueira. 

No âmbito da publicitação foram disponibilizados no site do IPPUC, na aba transparência, link UTAG BID, os 

relatórios da Avaliação Ambiental e Social da Amostra Representativa – AAS, Plano de Reassentamento 

Involuntário da Amostra Representativa - PRI, Plano de Gestão Ambiental e Social da Amostra Representativa 

– PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social – MGAS e Marco de Reassentamento Involuntário – MRI do 

Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba em sua versão preliminar.  
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Figura 125 – Publicitação das versões preliminares dos relatórios ambientais e sociais do Programa de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Curitiba, no site do IPPUC 

A Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de 

comunicação social do município como sites de notícias, publicidade em veículos de transporte e rádio. 
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Figura 126 - Publicitação da consulta pública para apresentação d o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba na 
Regional Portão https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consultas -publicas-projeto-inter-2/3128 

Em seguida se apresentam algumas notícias de publicitação da Consulta Pública nos meios de comunicação 

social. 

 

Figura 3 - Material divulgação no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC - 
https://ippuc.org.br/  
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Figura 4 - Divulgação de Consulta Pública na Rádio Band News https://bandnewsfmcuritiba.com/novas-consultas-
publicas-discutem-projeto-inter-2-no-portao-boqueirao-e-santa-felicidade/ 

Para além da publicitação nos meios de comunicação social - foram fixados cartazes nos ônibus da Linha Inter 

2 e distribuídos flyers/folders pela Administração Regional para a população. 

 

 

https://bandnewsfmcuritiba.com/novas-consultas-publicas-discutem-projeto-inter-2-no-portao-boqueirao-e-santa-felicidade/
https://bandnewsfmcuritiba.com/novas-consultas-publicas-discutem-projeto-inter-2-no-portao-boqueirao-e-santa-felicidade/
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Figura 5 – Flyer de divulgação de Consulta Pública  
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3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS   

3.1. ROTEIRO DA -CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. 

 



 
 

0 
 

3.2. DESCRIÇÃO  

Às 16h00 foi iniciado o registro das presenças (Anexo I). Às 16h20 iniciou-se a Consulta Pública do PROGRAMA 

DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA 

INTER 2, que contou com cinco momentos principais:  

▪ Na Apresentação a Sra Simone, Administradora da Regional Santa Felicidade, apresentou o motivo de 

realização da presente consulta e explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a forma como a 

sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida o Sr Márcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento – UTAG, reproduziu um vídeo produzido pela Comunicação Social da Prefeitura 

Municipal de Curitiba sobre o novo projeto do Inter 2; 

▪ Em seguida o Sr Marcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento - UTAG apresentou os requisitos, as condições e a forma de financiamento que irão 

viabilizar a implementação do Programa de Obras Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem 

como o objetivo da consulta pública as partes interessadas.  

▪ Posteriormente a Sra Olga Mara Prestes, Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a 

apresentação expositiva do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2, apresentando um resumo do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, 

principais intervenções, sobre o novo modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ Apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão diretamente a população das 

proximidades do Lote 1 - Inter 2: 

✓ Reestruturação viária - 23km de vias e calçadas; 

✓ Implantação do binário das Ruas Jacarezinho e Rosa Saporski; 

✓ Nova estação Mercês; 

✓ Reconstrução do Terminal Campina do Siqueira; 

✓ Implantação do Ligeirão Oeste - via calma; 

✓ Implantação da trincheira N. Sra Aparecida; 

✓ Revitalização da Fonte de Jerusalém; 

✓ Ampliação da capacidade da Rótula; 

✓ Revitalização do eixo de Animação Arthur Bernardes; 

✓ Implantação do Terminal Santa Quitéria; 

✓ Implantação do binário das Ruas Ulisses Vieira e Vital Brasil e Rua Doracy Cezzarino e 

Arthur Bernardes; 

✓ Implantação do Ligeirão Sul. 

▪ O Sr Márcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento -UTAG, 

explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os programas de controle dos 

impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, Marco de Gestão 
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Ambiental e Social - MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e Marco de Reassentamento 

Involuntário - MRI , para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e 

após as obras que integram o programa. Informou o link onde a população terá acesso aos 

documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 

▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo Diretor da 

Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento - UTAG, informando sobre os canais de 

comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos projetos e a 

execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a 

população e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e 

prestar informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: 

fone, e-mail, site, técnico em campo; 

✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da 

população a respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais. 

4. RESULTADOS DA DISCUSSÃO NA SESSÃO PLENÁRIA  

No decorrer da sessão plenária foram expostos seis questionamentos/sugestões por escrito os quais foram 

respondidos/comentados pelo representante do IPPUC/PMC.  

As principais questões mencionadas na sessão plenária se relacionaram com:  

✓ aspetos relacionados com as desapropriações;  

✓ alternativas de traçado: solicitação de alteração da geometria;  

✓ a necessidade de propor medidas compensatórias para os casos de supressão da vegetação.  

Todas as perguntas dos formulários foram já esclarecidas e contestadas durante o evento. 
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5. CONTRIBUTOS RECEBIDOS POR CORREIO ELETRÔNICO 

Na sequência da disponibilização do endereço de correio eletrônico para recepção de novos 

questionamentos/sugestões nos cinco dias úteis após a realização da sessão de Consulta Pública, não foram 

recepcionadas quaisquer contribuições. 

6. PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS 

Na sequência dos questionamentos/sugestões apresentados pelos participantes na sessão plenária, as 

respostas dadas pelo representante do IPPUC/PMC foram consideradas como suficientes pelos intervenientes 

na sessão.  

A seguir apresentou-se a análise aos questionamentos/sugestões apresentadas na sessão plenária 

comentando-se de que forma foram ou não atendidos no processo de elaboração do Programa. Havendo 

questionamentos semelhantes estes são agrupados tendo em conta o tema em causa (desapropriação e 

alternativa de traçado).  

 

Questionamentos/Sugestões dos participantes na 
Consulta Pública 

Comentário 

Joelma. Solicita estender a linha de ônibus Campina 
do Siqueira/Batel e mudança do itinerário para 
atender sua necessidade. 

Explicou que não é objeto desta consulta pública, e a 
solicitação será encaminhada para a URBS para 
análise.  

Fabiano Marcon pergunta:1. Quem irá pagar a 
manutenção do wifi dos ônibus e sistema de 
refrigeração. 2. A intervenção nas Mercês, na Rosa 
Saporski, não prevê melhorias no cruzamento 
Jacarezinho x Manoel Ribas. 3. Onde as bicicletas 
serão guardadas no terminal, será funcionário da 
Prefeitura ou será concessão. 4. Porque não pensar 
em concessão nos terminais com mais serviços e 
participação da iniciativa privada já que oferece o 
que as empresas buscam, clientes.  

1. Todas as manutenções estão previstas no 
orçamento da URBS ou serão incluídas num novo 
contrato de concessão. 2. A estação das Mercês será 
deslocada a fim de atender a demanda e o novo 
sentido das vias que operarão em sentido único. 3. 
Todos os equipamentos são licitados e a operação 
será condicionada em algum contrato de concessão, 
por exemplo, quem ganhar a concessão de uso da 
lanchonete, terá que disponibilizar pessoas para 
atender o bicicletário. 4. A concessão dos terminais 
já foi feita em outros estados, mas em Curitiba estes 
necessitam uma revitalização completa, com 
implantação de lojas e comércios, a partir do 
momento que estejam revitalizados será feito um 
novo estudo de concessão.  

Gabriel Kritikos. 1. Porque o empréstimo foi 
aprovado com urgência. 2. Porque o empréstimo é 
inferior ao valor da obra. 3. Com a necessidade de 
saúde e escolas, porque priorizar um programa de 
obras múltiplas. 

1. O Programa vem sendo discutido desde o início do 
ano, e seu estudo levou anos em desenvolvimento, 
estamos trabalhando para conseguir um 
empréstimo e ainda não foi aprovado, estamos 
cumprindo as solicitações com o banco 
internacional, o BID, e que ainda não teve o contrato 
assinado, mas estamos cumprindo todo o protocolo 
de aprovação. 2. O valor do empréstimo não 
corresponde a 100% do valor, pois parte é 
contrapartida. 3. Os valores previstos para saúde e 
educação correspondem outra parte da arrecadação 
do município. 
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ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA NA CONSULTA PÚBLICA 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 7 - Público da consulta pública na Regional Santa Felicidade 

 

Figura 8 - Público da consulta pública na Regional Santa Felicidade 
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Figura 9 – Sra Simone da Graça das Chagas Lima - Administradora da Regional Santa Felicidade 

 

Figura 10 – Sr Márcio Teixeira – Diretor Técnico da UTAG na consulta pública Regional Santa Felicidade 

 



   

13 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

 

Figura 11 – Sra Olga Mara Prestes - Coordenadora de Transportes IPPUC 

 

Figura 13 - Questionamentos em consulta pública Regional Santa Felicidade 
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Respostas à Participação Pública Registrada No Portal Curitiba Digital  

 

Registro do Total de Sugestões Recebidas  

 

Administrações Regionais Participantes  
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Mapa de Localização dos Cidadãos Participantes no Município de Curitiba 
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Cidadãos Participantes 

Fonte: Pesquisa Curitiba Digital 

 

 

 

 

 

Líderes Comunitários Participantes 
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Servidores Públicos Participantes 

 

 

Questionamentos/Sugestões 
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Relatório de Cidadãos e Participações por Dia 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba – IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente as Desapropriações do Lote 1 - Inter 2, que faz parte da Amostra 

Representativa do Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco 

para desenvolver um programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. 

Esta solicitação foi aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n.° 60582, de 29 de março de 

2019, da COFIEX, que autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 

milhões (Resolução COFIEX n.° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população afetada diretamente pelas obras. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da 

Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto da Revitalização do Terminal 

Campina do Siqueira, Mini terminal Santa Quitéria e obras viárias  pela população.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

Os proprietários de imóveis afetados foram divididos em três grupos distintos, separados de acordo com a 

especificidade da afetação no seu imóvel, a saber: 

✓ Grupo 1 – dia 30 de outubro de 2019 – IPPUC – às 09:00 

Imóveis atingidos totalmente – 03 

✓ Grupo 2 – dia 30 de outubro de 2019 – IPPUC – às 11:00 

Imóveis atingidos parcialmente (cadastrais) – 08 

✓ Grupo 3 – dia 31 de outubro de 2019 – IPPUC – às 09:30 

Imóveis atingidos parcialmente – 13 

Desta forma foram feitas três reuniões para atendimento. 

2. PUBLICITAÇÃO Dos relatórios ambientais e sociais e da CONSULTA PÚBLICA 

As consultas públicas específicas sobre desapropriação foram realizadas nos dias 30 e 31 de outubro, um dia 

após a Consulta Pública da Regional Portão, que foi aberta à comunidade. Tal escolha foi feita a fim de facilitar 



   

23 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

a compreensão pelos proprietários de todo o contexto do Programa Inter 2. As consultas ocorreram no Instituto 

de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC , Rua Bom Jesus, 669, no Bairro do Cabral.  

Cada proprietário de imóvel afetado recebeu, pessoalmente ou em meio eletrônico, uma solicitação de 

comparecimento. A escolha pela entrega dos convites pessoalmente ou por meio eletrônico se deu levando-se 

em consideração os prazos exíguos para a realização das reuniões. 

 

Figura 127 – Modelo de Solicitação de Comparecimento 
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3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS   

3.1. ROTEIRO DA -CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. Para cada reunião foi feito um roteiro neste modelo. 
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3.2. DESCRIÇÃO  

Grupo 1 – dia 30 de outubro de 2019 – IPPUC – às 09:00 

Nesta reunião foram convocados três proprietários, referentes aos três imóveis que serão atingidos 

totalmente. Foi incluído na reunião um imóvel que será atingido parcialmente, mas que é do mesmo 

proprietário de um imóvel com atingimento total. 

INDICAÇÃO 
FISCAL 

PROPRIETÁRIO USO DO IMÓVEL 

63.103.001 Elcio Baggio Assessoria e Negócios Imobiliários Vago - Imóvel (atingimento parcial) 

63.103.018 Elcio Baggio Assessoria e Negócios Imobiliários Vago - Imóvel 

63.103.004 Lucio Zaleski Residência unifamiliar 

63.103.005 Else Irene Kuhn Residência unifamiliar 

 

Às 09h00 foi iniciada a reunião com a assinatura da lista de presença. 

Às 09h15 o Coordenador Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento UTAG, Sr. Paulo Socher apresenta 

o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2 e suas características, enfatizando alguns prazos contratuais como: 

▪  Contratação de projetos executivos – início 2020 para entrega em 12 meses 

▪  Provável início das contratações das obras no primeiro semestre de 2021 

▪ Previsão para início das obras – 2.° semestre de 2021 

Em seguida Sr Marcio Teixeira, Diretor Técnico da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento UTAG, 

explicou os critérios adotados para escolha do traçado do “binário” Doracy Cezzarino/Arthur Bernardes; 

explicou que a alternativa adotada foi a de menor impacto e menor interferência e a que implicará no menor 

número de desapropriações totais; 

Em seguida o Sr Marcio Teixeira continuou com a justificativa da escolha dos sentidos e traçados escolhidos 

pelo estudo/projeto básico do LOTE 01 e reproduziu o vídeo produzido pela Comunicação Social da Prefeitura 

Municipal de Curitiba sobre o novo projeto do Inter 2; 

Posteriormente a Sra. Luciana Nascimento, da área técnica da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento UTAG, explicou o objetivo principal da reunião, que é a apresentação do fluxo do processo de 

desapropriação, quais são os procedimentos adotados pelo Município de Curitiba. 

Foi esclarecido como funcionam os critérios e procedimentos adotados na negociação financeira. Esclareceu 

ainda, que a UTAG acompanhará todo o processo de implantação da obra, inclusive os processos de 

desapropriação, e que há interesse mutuo, ou seja do BID e do Município que as negociações sejam resolvidas 

de forma amigável. 
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Explicou ainda que o decreto de utilidade pública será emitido após e entrega dos projetos executivos e a 

confirmação dos atingimentos pela área técnica do IPPUC. 

Após, foi explicado o trâmite de desapropriação em casos de judicialização.  

Após esse momento de explicações, os participantes puderam fazer seus questionamentos, conforme relato 

abaixo: 

Questionamentos/Sugestões dos participantes na 
Reunião Informativa 30/out (reassentamentos 

totais) 
Comentário 

Leonel – representante da Sra. Iara - IF 63.103.004 
-Questionou a possibilidade de alteração do 
traçado, a fim de evitar os atingimentos totais. 
-Comentou que o imóvel está em processo de 
inventário. 
- Questionou a possibilidade de: “Se acaso neste 
meio tempo, dada a idade avançada da Sra. Iara, 
seja encontrado um imóvel cuja proprietária tenha 
interesse em adquirir e que dependa do montante 
da desapropriação, o Município poderia antecipar a 
negociação? 
 

Marcio – explicou que não há esta possibilidade 
uma vez que o projeto está sendo estudado há 
cerca de dez anos e que já consta na Guia Amarela 
o seguinte alerta: “Lote atingido por intervenções 
previstas no projeto de Melhorias da Linha Inter 2 - 
Consultar IPPUC”. 
Luciana - explicou da necessidade da regularidade 
da documentação do imóvel, agilizando assim, o 
processo de desapropriação. 
Luciana - responde que tal solicitação será 
encaminhada ao Setor de Patrimônio para 
esclarecimentos. 
 

Elcio - IF 63.103.018 (total) e IF 63.103.001 (parcial)  
 - Questionou um possível atingimento a um 
terceiro lote de sua propriedade contígua aos 
demais. 
- Apresentou preocupação quanto aos valores 
usualmente oferecidos pelo município (Patrimônio). 
- Questionou também, se haveria possibilidade da 
área remanescente do lote (atingimento total) ser 
incorporada ao outro lote de sua propriedade (não 
atingido).  
 

Luciana – respondeu que o terceiro lote não seria 
atingido. 
-Esclareceu que a UTAG irá acompanhar todo o 
processo de implantação da obra, inclusive os 
processos de desapropriação, mas que não tem 
ingerência sobre as negociações financeiras, porém 
tem interesse que as negociações sejam amigáveis. 
-Marcio - orienta que o proprietário formalize junto 
ao IPPUC a solicitação de análise da proposta. 
 

Após respondidos os questionamentos, encerramos a reunião às 10h15. 

Grupo 2 – dia 30 de outubro de 2019 – IPPUC – às 11:00 

Nesta reunião foram convocados oito proprietários, referentes aos imóveis que serão atingidos parcialmente. 

INDICAÇÃO FISCAL PROPRIETÁRIO USO DO IMÓVEL 

63-042-015 Lourival Malinoski Comercial - Panificadora 

63.042.042 Baves Administradora de Bens Ltda Comercial - estacionamento 

63.042.012 Baves Administradora de Bens Ltda Comercial - estacionamento 
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63.042.010 Zelinda Terezinha Bonat Cordeiro Comercial - centro comercial 

25.052.015 Ganz Administradora de Bens Ltda Bar Chopp 

25.021.070 
Paranapart Administração de Bens 

Ltda 
Comercial - Audi 

25.050.005 Celia de Fátima Batista Bora e outros Condomínio Residencial Horizontal 

25.050.004 Leonel Letnar Comercial - Buffet Infantil 

 

Após as apresentações iniciais que seguiram o mesmo padrão descrito na reunião do Grupo 1, foi explicado 

pela Sra. Luciana Nascimento que esses atingimentos por sua especificidade podem ser considerados 

“cadastral”. “O Município de Curitiba conta com Planta Cadastral de Lotes. Vem sendo atualizada 

periodicamente, mas podem ocorrer inconsistências nas informações quando sobreposto o projeto básico e 

comparado com a documentação do imóvel. No momento do projeto executivo, serão confirmados os 

atingimentos e encaminhados ao Setor de Patrimônio para análise da documentação e início das negociações 

de desapropriação. Ou seja, podem haver atingimentos em documentos e cadastros que não se confirmam no 

local”, falou a representante do Município de Curitiba. 

Questionamentos/Sugestões dos participantes na 
Reunião Informativa 30/out (atingimentos 

cadastrais) 
Comentário 

- Haverá perda de vagas de estacionamento ao 
longo da Av. Arthur Bernardes? 

 
 
 
 

- O estudo geométrico será desenvolvido de forma a 
preservar o maior número de vagas possível, porém 

priorizando a faixa exclusiva do ônibus (objeto da 
obra), bem como a segurança dos usuários da via e 

garantindo o interesse do comércio local. 
 

- Como se dará o acesso aos comércios e residências 
durante a execução das obras? 

 
 
 

- No início da execução da obra será estudado o 
“Plano de Ataque”, que usualmente considera o não 

fechamento total da via, preservando o acesso de 
moradores e comerciantes. 

 

- Qual será a intervenção na região das ruas Major 
Heitor Guimarães e Mario Tourinho? 

- Nesta região o projeto contemplará troca da 
pavimentação na pista exclusiva do ônibus, os 
passeios serão refeitos respeitando as normas 

técnicas de acessibilidade e nova iluminação será 
implantada afim de garantir a segurança na região. 

 

Após respondidos os questionamentos, encerramos a reunião às 11h55. 
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Grupo 3 – dia 31 de outubro de 2019 – IPPUC – às 09:30 

 

Nesta reunião foram convocados onze proprietários, referentes aos imóveis que serão atingidos parcialmente. 

INDICAÇÃO FISCAL PROPRIETÁRIO USO DO IMÓVEL 

63.103.010 Erick Wolff Cavol Smanhotto Comercial - Hortifruti 

63.101.018 Mawa Adm. e Participação de Bens e 
outros 

Cond. Resid/Comercial Vertical 

63.098.012 MGP Adm. e Participação de Bens Ltda 
e outros 

Misto - 2 residências e 1 comércio 

45.027.006 Darci Antonio de Lazzari Comercial - Pizzaria + Academia 

43.104.020 Telmo Machado Empreendimentos 
Imobiliários 

Comercial - Seguradora de veículos 

43.104.008 Vitorio Dallagrana Residência unifamiliar 

43.104.019 Union Service Coi Incorporações 
Imobiliárias Ltda 

Comercial - Hyundai 

43.103.024 Nedson Antonio de Oliveira Comercial - Loja carro 

45.003.028 Dinorah Z. Piotto Dallabona Comercial - farmácia Panvel 

45.001.075 Leopoldo Gonçalves Comercial - farmácia Nissei e Subway 

45.001.069 Jandira de A. T. Rodrigues da Silva Residência unifamiliar 

25.082.001 Vera Lucia Rezende e outro Vago  

 

Não foram convidados os proprietários do imóvel sob indicação fiscal 63.101.018 (Edifício 

Residencial/Comercial), porque o atingimento é de 2,51 m² e será feita uma adequação no projeto executivo a 

fim de que o atingimento em questão seja eliminado. 

Após as apresentações iniciais que seguiram o mesmo padrão descrito na reunião do Grupo 1, foi explicado 

pelo Sr. Marcio Toledo que o projeto básico é um “projeto conceitual”, pensado a partir do traçado ideal. No 

momento da elaboração do projeto executivo, será feito um novo levantamento e o traçado será adequado a 

realidade local, podendo assim sofrer alterações a fim de minimizar os atingimentos. 
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Questionamentos/Sugestões dos participantes na 
Reunião Informativa 31/out (desapropriações 

parciais) 
Comentário 

IF 63.103.010 – O imóvel é alugado para um 
Comércio de hortifruti, como ficam as “cláusulas 
contratuais” entre as partes? Ex. multa por 
destrato... 
 
 
IF 63.098.012 - Imóvel subdividido em três frações 
ideais, o atingimento afeta parte importante do sub 
lote localizado na parte frontal do terreno (lote de 
esquina). Hoje alugado para uso comercial. Alega 
que o imóvel perderá seu atrativo comercial em 
função da perda de estacionamento. E que sendo 3 
proprietários, quem seria o beneficiário do valor 
indenizado?   
 

Luciana: Esclarece que o Decreto de Desapropriação 
garante os direitos de destrato contratual entre as 
partes sem prejuízo financeiro à ambos, pois a 
desapropriação é uma ação de força maior e 
independe da vontade do proprietário. 
 
- Marcio – Esclareceu que o projeto executivo 
evitará ao máximo as afetações. 
- Luciana – explicou da necessidade da regularidade 
da documentação do imóvel. Quanto ao pagamento 
da indenização, a área jurídica do município 
analisará a mesma e determinará a quem caberá o 
valor indenizado.  

IF 63.103.006 – Demonstrou descontentamento em 
ter a abertura de uma rua na lateral de seu imóvel e 
pelo atingimento na parte frontal. Perguntou se o 
“alerta” na guia amarela poderá prejudicar uma 
negociação de venda do imóvel. 
 

Em um primeiro momento é possível que o terreno 
perca seu atrativo residencial, porém poderá ser 
bastante valorizado se oferecido ao mercado 
imobiliário como imóvel de esquina, ZR4 com bom 
potencial construtivo.  

IF 43.103.024 – Loja de carros de propriedade da 
família – demonstrou preocupação com o 
investimento feito recentemente na loja.  

Tranquilizou-se quando esclarecido que o projeto 
executivo evitará ao máximo as afetações. 

 

Após respondidos os questionamentos, encerramos a reunião às 11h00. 

 

4. DOCUMENTOS 

Em cada reunião foi entregue para cada um dos proprietários um “kit”, contendo uma ficha de cadastro do seu 

imóvel com a indicação da área a ser desapropriada, bem como uma ficha de cadastro, e um folheto para 

perguntas e/ou sugestões. 

Todas as perguntas dos formulários foram já esclarecidas e contestadas durante o evento. 
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ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA NA CONSULTA PÚBLICA 

CONSULTA ATINGIMENTOS CADASTRAL 
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CONSULTA ATINGIMENTO TOTAL 

 

 

 

  



  

33 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA - 2019 

CONSULTA ATINGIMENTO PARCIAL 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTOS CONSULTA ATINGIMENTO CADASTRAL 
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FOTOS CONSULTA ATINGIMENTO PARCIAL 
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FOTOS CONSULTA ATINGIMENTO TOTAL 
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ANEXO III – REGISTRO CADASTRO SOCIAL 
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Memo: 352/2019 
Assunto: PROJETO INTER 2 
 
 
 A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – IPPUC DPL 
 

 Senhora Diretora 

 Tendo em vista o processo de consultas públicas em andamento, solicitamos resposta aos 

questionamentos / sugestões formuladas pelos cidadãos que participaram do primeiro evento e via 

internet. Ressaltamos que devemos repassar nossas considerações aos interessados até o final desta 

semana. 

INTERNET: 

1 - Para o Inter 2 no Hauer, precisa de maior número de ônibus circulando nos horários de pico, entre 

6h40 e 7h10 e 18h30 e 19h; 

Resposta Olga: Isso com certeza será atendido, até porque é uma questão operacional. Na verdade, 

o número de ônibus é suficiente, o problema é viário. Os ônibus ficam presos nos congestionamentos 

e acabam chegando vários ao mesmo tempo. Após as obras haverá melhoria no cumprimento de 

horários e caso haja acúmulo de pessoas na estação, constatando a necessidade de mais ônibus na 

frota do Inter 2,  esses serão acrescentados. 

2 - Deveria ter ar condicionado dentro de todos os ônibus, não somente no Inter 2; 

Resposta Olga: Nós não falamos que terá ar condicionado dentro do Inter 2. Essa questão de ar-

condicionado nos ônibus é muito polêmica; primeiro que as janelas devem ser lacradas e depois que 

tem gente que não gosta de ar condicionado. Outro fator é que encarece a tarifa. No futuro, essa 

questão, terá que ser rediscutida com os empresários porque são eles os donos dos ônibus, eles que 

fazem a manutenção, eles que implantam e qualquer coisa que se implante em frota tem um custo 

e esse custo é repassado para a tarifa. Esse tema será discutido novamente, com relação ao custo 

que implica na aquisição de frota com ar condicionado e manutenção, mas caso não seja aceito, será 

adotado um novo sistema de ventilação que já esta sendo estudado na URBS. 

3 - Avaliar uma integração com as linhas no bairro do Pilarzinho (Primavera, Bracatinga, etc). O Inter 

2 não está próximo, mas o Interbairros 2 teria mais fácil integração. Somo isolados de integração; 

Resposta Olga: Esta integração está prevista para ser atendida ainda nesta gestão. O Interbairros II 

vai parar com as linhas próximas a Cruz do Pilarzinho e vai fazer uma integração temporal, com todas 

as linhas que param por ali, inclusive primavera e bracatinga. Sendo assim, será atendido já e não 

quando for feito o projeto. 
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4 - Acredito que somente a readequação da rotatória situada na Artur Bernardes não será suficiente. 

Na minha opinião, somente um viaduto ali vai realmente melhorar a situação daquele trecho; 

Resposta Olga: Até o momento não há previsão de viaduto. Primeiro vamos fazer a trincheira, fazer 

adequação do viaduto e de tudo que esta ali. Os estudos apontam que a rotatória vai solucionar. Não 

há previsão de viaduto ali, a topografia não permite. As rampas do viaduto teriam que ser muito 

longas por conta da topografia e no momento, não há previsão de  estudo de transposição em 

desnível. 

5 - Ao menos em 2 terminais, deveria ter tubo adicional p/desembarque (ajuda motorista/usuários). 

Nos horários de pico deveria existir Inter 2 DIRETO (terminal-terminal), pelo caminho mais curto e 

rápido; 

Resposta Olga: Este pedido será atendido. Na verdade ele vai ter uma plataforma elevada: de um 

lado vai parar ônibus biarticulado e de outro lado vai parar ligeirinho inter 2. Esse embarque e 

desembarque, não será um tubo, mas uma plataforma elevada. Quanto a existência de Inter 2 direto, 

no horário de pico, é possível. Talvez uma comunicação visual que ele não pare entre terminais, só 

nos terminais; apesar de que, são pouquíssimas as paradas entre terminais. Será analisado pela 

operação da URBS. 

6 - Se faz necessária a construção de uma grande e muito ampla estação na região do Jardim das 

Américas por conta das atividades da Universidade Federal do Paraná; 

Resposta Olga: Há previsão de ampliação da estação com o novo modelo que está sendo proposto. 

7 - Minha Sugestão, seria implantar neste trajeto uma ciclovia de ida e volta da Av. Presidente Afonso 

Camargo até a Rua Miguel Caluf, Adotar a bicicleta para trabalhar significa ter mais tempo...; 

Resposta Olga: Há previsão de implantação de ciclofaixa no lugar sugerido. Está no projeto da Olga 

Balster e Nivaldo Braga a implantação de ciclofaixa nas proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral 

até o final.  

8 - Em primeiro lugar é arrumar o terminal do Capão da Imbuia ter duas entradas e saída por motivo 

de que a rua da Cidadania Cajuru está próxima ao local para que os Ônibus tenham como trafegarem; 

Resposta Olga: O projeto contempla uma saída próxima a Rua Nivaldo Braga, que é próxima a Rua da 

Cidadania do Cajuru.  

9 - A rua Vital Brasil não tem estrutura para torna-se um binário, muito estreita. Além do mais existe 

o Hospital Constantini ao qual já trouxe muito trânsito ao bairro, que deveria é residencial; 
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Resposta Olga: Hoje ela tem dois sentidos de carro, ficando mais estreita. Justamente por isso, terá 

sentido único, pra facilitar o fluxo na região. Ela forma um binário com a Rua Vital Brasil e Rua Ulisses 

Vieira e ambas ficarão em sentido único, devido a caixa da rua ser estreita. 

10 - Os pontos do inter 2, sempre que possível, devem permitir a parada de um ônibus e ter espaço 

na frente e atrás para mais um ônibus, principalmente se houver semáforo. Evitando acumular 

atrasos; 

Resposta Olga: Isso está sendo previsto no projeto. Será deixado espaço para um ônibus  parar e o 

outro arrancar, então a sugestão será atendida. 

11 - Gostaria de saber se vai haver desapropriações. Principalmente na rua Prof. Doracy Cezzarino, 

se sim para quando está previsto; 

Resposta Olga: A rua será aberta para formar um binário com a Arthur Bernades. Sendo então 

necessário desapropiação de três lotes. 

12 - Ampliação da linha Inter 2 para o terminal do Pinheirinho. 

Resposta Olga: Isso não vai acontecer, porque o terminal Pinheirinho é atendido por outros inter 

bairros e isto seria uma sobreposição de serviços. 

Sem mais, informamos que eventuais respostas possíveis de serem dadas por esta Unidade de Gerenciamento já 

estão sendo efetuadas. 
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Memo: 361/2019 
Assunto: PROJETO INTER 2 
 
 
 A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – IPPUC DPL 
 

 Senhora Diretora 

 Tendo em vista o processo de consultas públicas em andamento, solicitamos resposta aos 

questionamentos / sugestões formuladas pelos cidadãos que participaram dos eventos realizados 

nas regionais Portão, Boqueirão e Santa Felicidade, e via internet. Ressaltamos que devemos 

repassar nossas considerações aos interessados até o final desta semana. 

INTERNET: 

1. Gostaria de sugerir a utilização de veículos equipados com o chassi Volvo B340M de 21 

metros. Este chassi é bastante útil no caso de horários de pico versátil e espaçoso; 

Resposta Olga: As compras dos veículos são feitas pelas empresas que operam o sistema e 

não há como obriga-las a comprar um determinado modelo e marca. Não podemos criar um 

vínculo com a marca e modelo, é contra a lei. A prefeitura apenas solicita que seja um veículo 

articulado e as empresas compram o que for mais em conta para eles. 

2. Mudar o tubo XAXIM para o Jardinete Zelinda Schier. Iria facilitar o acesso à Av Francisco 

Derosso que é extremamente engarrafada; 

Resposta Olga: Não da pra fazer esta alteração. Já estamos pensando em fazer a estação do 

xaxim incorporada ao viaduto da Francisco Derosso. O viaduto será alargado e concentrar a 

estação, fazendo a integração com os ônibus da linha verde. Este viaduto será uma edificação, 

onde os ônibus irão parar em cima e terá uma rampa para chegar até o nível da linha verde, 

e fazer a integração com as linhas que passam por ali. 

3. É necessária uma avaliação do Inter 2 como uma linha tão importante quanto os expressos. 

Acredito ser importante que os ônibus circulem em canaletas exclusivas como os expressos; 

Resposta Olga: Na verdade, não tem como circular nas canaletas exclusivas, pois são com 

divisores físicos e não há espaço para a implantação de uma canaleta. Será implantada uma 

faixa exclusiva, que precisa de 3,5m e não de 7m como a canaleta. Com um divisor físico não 

é possível ultrapassar caso seja necessário e se o ônibus quebrar bloqueará a via. Entretanto, 

a faixa exclusiva terá a mesma função e será monitorada por radar. A exemplo da Mario 

Tourinho será feito igual em outros lugares. 

4. Sugiro que todas as calçadas das vias que sofrerem novo paisagismo tenham caminho 

compartilhado para bicicletas em um dos lados da via, ao menos; 

Resposta Olga: Essa sugestão será estudada de acordo com o desenvolvimento dos projetos. 

Onde for possível será inserido, se não, numa via próxima. A princípio será colocada em toda 

Mario Tourinho. 
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5. O acesso não deve ser exclusivamente por cartão. Fere o livre direito de ir e vir; 

Resposta Olga: Na verdade a tendência da passagem é que todos tenham um cartão, seja de 

usuário permanente ou avulso. Não fere o direito de ir e vir, pois é uma forma de cobrar a 

tarifa. A intenção da prefeitura é que todos tenham cartão e a passagem terá que ser cobrada 

por cartão, já que não terá cobrador, a exemplo de alguns ônibus hoje. A pessoa sem cartão, 

não pode pegar alguns ônibus convencionais. 

6. Seria interessante se nos terminais houvesse uma plataforma para desembarques e outra 

para embarques. Acho que ajudaria no fluxo de pessoas, principalmente nos horários de pico; 

Resposta Olga: Sim, isto será feito. A intenção é que o biarticulado pare de um lado e o inter 

2 do outro. Como a plataforma será comprida, em toda a extensão do terminal, terá um 

espaço para embarque e outro espaço de desembarque, então a sugestão será atendida. 

7. É viável a implantação de uma estação tubo do Inter 2 na praça Juventina Abib na Av. Victor 

F. do Amaral devido ao fluxo de pedestre e passageiros da região, tanto moradores e 

trabalhadores dos comércios próximos. Caso não seja possível, ser implantada a estação tubo 

na Praça São Francisco de Assis, já sugerido em outra consulta pública anterior a esta; 

Resposta Olga: Na verdade o tubo hoje, que é na frente do colégio militar, vai ser implantado 

embaixo do viaduto. Os dois pontos sugeridos estão a 1km do local será implantado o tubo. 

Deixaria de ser uma linha direta, pois a mesma não tem pontos tão próximos e sim, pelo 

menos a 3 km de distância. Esses locais são atendidos por outros tipos de transporte, não o 

inter 2.         

8. Ver a possibilidade de instalar uma catraca de cobrança do outro lado do terminal Capão da 

imbuia, facilitando a locomoção de usuários; 

Resposta Olga: Com a reforma do terminal capão da imbuia será instalada uma nova catraca 

no acesso da Nivaldo Braga. 

9. Priorizar também a segurança; 

Resposta Olga: a segurança viária será priorizada como também a segurança pública. A 

intenção é que tenham mais câmeras de monitoramento, tanto dentro do ônibus como 

dentro da estação. Será priorizada a iluminação pública. Quanto a segurança viária haver toda 

uma reformulação da sinalização viária e das questões da circulação de pedestres. 

10. Qual a garantia que temos que os cobradores serão absorvidos pelas empresas? Existe um 

estudo em relação aos processos de desapropriação? Na Regional Cajuru, como ficará a 

situação do Interbairros 3? 

Resposta Olga: há um acordo entre o sindicato dos motoristas e cobradores, o sindimoc com 

as empresas. A medida que os cobradores forem sendo dispensados serão reabsorvidos pela 

empresa. Após finalizado o Projeto Executivo do novo terminal de transporte, será 

decretado pelo Município a utilidade pública dos imóveis atingidos. Após, os processos de 

desapropriação serão iniciados, onde o Departamento de Patrimônio da PMC irá convidar 

cada proprietário de imóvel atingido a dar início as negociações. Os projetos executivos ainda 
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não foram contratados pelo IPPUC. Na regional do cajuru a situação do interbairros 3, ficará 

inalterada, ficará como hoje. 

11. O Projeto está impecável. Com esta equipe maravilhosa da Prefeitura em ação, não poderia 

ser diferente. Minha contribuição é para os demais terminais, para que sejam sustentáveis 

com a água e energia; 

Resposta Olga: todos os terminais da cidade estão sendo feitos com a proposta no sentido da 

sustentabilidade, assim que tenha recursos financeiros eles entrarão em obras. A proposta de 

autonomia em energia e água é comum em todos os projetos de reconstrução de terminais 

na cidade. 

12. Ampliação das estações do terminal Portão, abertura de faixa exclusiva para o inter 2 na Pres 

Arthur Bernardes desde a republica argentina de forma direta de acesso; 

Resposta Olga: Sim, esta é a proposta: que tenha uma faixa exclusiva em toda a Arthur 

Bernardes. E no terminal portão também está sendo feita uma nova proposta, na Prefeitura, 

para ampliação do mesmo. 

13. Na nova reformulação nas estruturas dos Terminais, seria interessante e importante destinar 

um local para Com. Visual - para que as Secretarias possam divulgar os Eventos e Cursos a 

comunidade Região; 

Resposta Olga: Isto pode ser estudado e essa sugestão poderá ser incorporada ao projeto. 

14. As estações tudo deve ser mantida, ampliadas e melhoradas, assim como ocorre na linha 

verde; 

Resposta Olga: Elas serão reutilizadas na cidade em outras vias, mas na linha Inter 2 elas serão 

substituídas. O espaço disponível não permite ampliação no modelo que ela está, mudando 

a forma, elas terão uma área maior, num mesmo espaço físico.  

15. Ampliação da linha inter 2 para o terminal do Pinheirinho; 

Resposta Olga: Isto não faz parte do projeto. Mais ao sul vai até o terminal capão raso, o 

terminal do pinheirinho são atendidas por outras linhas, mas não a do inter 2. 

16. Reforma e ampliação do Terminal Capão Raso tanto para melhor atendimento da linha Inter 

2 quanto do futuro ligeirão Santa Cândida - Pinheirinho; 

Resposta Olga: Há proposta de ampliação do terminal do Capão Raso, mas no momento, não 

há recursos financeiros para esta proposta, então será atendido no futuro, mas não agora. 

17. Gostaria que a linha tivesse melhoria nas estações tubo do terminal Capão Raso. pois de nada 

adianta gastar em marketing se não tem qualidade; 

Resposta Olga: Embora não esteja no escopo do Projeto do Inter 2, todos os terminais que 

não forem ampliados neste momento terão melhorias em manutenção, em piso, infiltração. 

Onde passa Inter 2 está contemplado melhorias. 

18. Peço por gentileza, que diminuam o número de ônibus recolhendo entre 09:00/10:00, muitas 

vezes chegam a ficar fora de operação 3 seguidos, vejo isso ocorrer, tanto no Hauer, como, 

no Capão Raso; 
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Resposta Olga: Esta solicitação será encaminhada a URBS, pois corresponde a operação do 

transporte, não a projeto. Fora do horário de pico a frota é reduzida, mesmo assim, será 

encaminhada a eles para que não reduzam tanto. 

19. Minha sugestão acho que seria aumentar o tamanho dos ônibus, mas andei de ônibus uma 

semana sem veículo vi que sistema de transporte está ultrapassado, que tristeza coitado de 

quem usa diariamente; 

Resposta Olga: Todos os ônibus serão articulados e novos, pois em 2025 o contrato de 

concessão termina e a frota será toda renovada com veículos novos. 

20. Boa tarde! Gostaria de sugerir que se possível em todos os terminais e estações, tivessem 

separado uma parte de desembarque fosse separado das áreas de embarque, pois facilitaria 

como na Praça C. Gomes; 

Resposta Olga: Nas estações isto não é possível, pois com a demanda pequena não tem como 

fazer uma estação tão comprida, mas nos terminais será implantado. Embarque separado de 

desembarque. 

21. O Inter 2 deveria passar pelo tubo (terminal) Santa Bernadethe, indo direto do Hauer para o 

Portão, não passando pelo Xaxim e Capão Raso. E construam o terminal central e um terminal 

no Uberaba! 

Resposta Olga: A proposta não será atendida, pois já faz parte do itinerário ir até o capão raso, 

e este é um importante ponto de troca do sistema e não tem como deixar esta parte da 

população sem atendimento. 

 

 

Sem mais, informamos que eventuais respostas possíveis de serem dadas por esta Unidade de Gerenciamento já 

estão sendo efetuadas. 

 


