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TABELA DE ACRÔNIMOS E TERMOS RELEVANTES 

PRI – Plano de Reassentamento Involuntário 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

UTAG – Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento 

IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PIDESC – Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

DUDH – Declaração Universal de Direitos Humanos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Ocupações Irregulares - Todos os assentamentos urbanos (caracterizados pela uso e ocupação do solo na cidade) 

efetuados sobre áreas de propriedade de terceiros, sejam elas públicas ou privadas, bem como aqueles providos 

pelos legítimos proprietários das áreas sem a necessária observância dos parâmetros urbanísticos e 

procedimentos legais estabelecidos pelas leis de parcelamento e uso do solo”. 

Binário – É a divisão de vias principais. Quando uma via vai e uma via vem, sempre em direções opostas. 

BRT – O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, é um sistema de transporte coletivo de 

passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente por meio de 

infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em 

marketing e serviço ao usuário. 

Comércio Formal - Comércio legalmente estabelecido, dentro da lei e pagando impostos 

Lucro Líquido – Cálculo realizado para medir quanto uma empresa ou negócio verdadeiramente recebe como 

retribuição pelo seu trabalho (a produção ou fornecimento de produtos e/ou serviços). 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

ROB – Receita Operacional Bruta 

PMC – Prefeitura Municipal de Curitiba  
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1.  INTRODUÇÃO 

A elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) surge da necessidade de garantir, 

preventivamente, instrumentos que estabeleçam critérios claros para enfrentar as situações que possam 

trazer riscos para o patrimônio material das famílias, comerciantes e/ou comunidades que serão afetadas 

pela implantação do “Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba”. 

As desapropriações são necessárias para o alargamento das ruas, tendo em vista a implantação de via 

exclusiva para os ônibus e readequação das calçadas e também, em alguns casos, para o prolongamento 

(abertura) de rua facilitando a circulação viária. 

O reassentamento involuntário de uma família pode vir a gerar custos sociais que vão além dos custos 

financeiros específicos relativos à indenização pelo imóvel, além de gastos que antes não faziam parte de 

suas despesas, tais como custos com transporte, impostos e outros que podem ser incorporados às despesas 

familiares. O ato de retirar involuntariamente uma família de uma comunidade pode acarretar aspectos 

negativos que são difíceis de mensurar e que necessitam ser avaliados caso a caso. Por outro lado, existem 

impactos que podem ser avaliados e identificadas medidas que visem diminuir potenciais efeitos negativos 

ou potencializar melhorias. Estes impactos estão descritos no presente documento e definidas as diretrizes e 

as opções de compensação a serem ofertadas. 

O Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) representa ainda, o compromisso para o tratamento e 

compensação dos impactos decorrentes do processo de remoção dos imóveis, famílias e unidades 

econômicas, necessário para a implantação de todas as obras constantes do “Programa de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Curitiba”, onde todas as ações orientadas à remoção e ao reassentamento estão em 

concordância com as políticas operativas e de salvaguardas do BID, relativas ao assunto, e com a legislação 

Brasileira vigente. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) é atender às especificidades da população 

afetada pelas desapropriações e/ou reassentamentos buscando minimizar, eliminar e/ou compensar os 

impactos sobre essa população.  

Objetivos Específicos 

Podemos dizer, resumidamente, que os objetivos específicos desse plano na fase de planejamento são:  

 Minimizar o número de reassentamentos necessários; 

  Garantir a oferta dos serviços sociais e, quando for possível, priorizar o atendimento às minorias. 

Na fase de implantação das obras: 

 Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento;  

 Garantir, quando couber, a possibilidade de manutenção da atividade produtiva;  
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2. O “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”. 

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 o foco na priorização do Transporte Coletivo em detrimento ao Transporte 

individual, induzindo o aumento da demanda de passageiros do transporte coletivo público na cidade. 

A Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG é 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 será 

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

Gerenciamento e Supervisão Ambiental, apoiando todas as ações gerenciais e técnicas ali realizadas. O 

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

financeiras e administrativas.  

2.1. OBJETIVOS 

O Programa tem com objetivos específicos: 

 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” .
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2.2. COMPONENTES DO PROGRAMA 
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3. MARCO JURIDICO 

O Brasil integra dois grandes sistemas de proteção internacional dos direitos humanos, o sistema 

interamericano e o global, sendo o primeiro encabeçado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

pela Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos; o segundo sistema é dirigido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e auxiliado por seus órgãos. 

No sistema universal um dos pilares é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC) de 1966, que reuniu os direitos humanos de segunda geração, além de conferir normatividade aos 

direitos sociais contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Com isso, assegurou-se que 

a moradia digna se trata de um direito humano, e que para que a moradia seja digna é necessário, dentre 

vários aspectos, a segurança jurídica da posse, que assegura proteção legal contra despejos, expropriação, 

deslocamentos forçados, entre várias outras formas de ameaças. 

O PIDESC foi internalizado pelo direito brasileiro, através do Decreto n° 591 de 1992, sendo norteador desse 

PRI, especialmente em seu artigo 11 que em seu parágrafo 1, diz que: 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida 

adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, 

assim como uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância 

essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 

Atualmente há mais de 12 textos diferentes da ONU que reconhecem explicitamente o direito à moradia. Ele 

é parte integrante do direito a um padrão de vida adequado e é neste contexto que deve ser compreendido. 

A Constituição Federal de 1988 também elencou expressamente os direitos sociais, inclusive o direito à 

moradia como um direito e garantia fundamental, expresso em seus artigo 6.°: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma 

dessa Constituição. 

A ONU, no seu Comentário Geral n° 07, de 1997; define remoções forçadas como: 

A retirada definitiva ou temporária de indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, 

das casas e/ou da terra que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis formas adequadas de 

proteção de seus direitos. 

E ressalta que as 

Remoções e despejos forçados devem ocorrer apenas em “circunstancias excepcionais”, ou seja, em 

casos absolutamente necessários que envolvam proteção à saúde e do bem-estar coletivos, e quando 

não há alternativas viáveis. 

Entretanto, a realidade brasileira nos aponta para a existência, em quase totalidade das cidades, de 

moradias irregulares e ocupações desordenadas. Segundo o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), 11,4 milhões de brasileiros residiam em ocupações desordenadas. Cabe 

ressaltar que, em geral, a existência das moradias irregulares está associada a favelas, palafitas, áreas 

invadidas, caracterizando-se por ocupações feitas predominantemente pela população de baixa renda, que 

historicamente não teve acesso a produção formal de habitação e consequentemente foi impedida de 

concretizar legalmente o seu direito à moradia digna e exercer plenamente sua cidadania. 

Dessa forma um Programa nunca deve deteriorar as condições de vida das comunidades atingidas. Além 

disso, a análise quanto à necessidade e adequação de um projeto de infraestrutura e urbanização deve ser 

feita de forma transparente, com espaço para apresentação de alternativas. Contudo, cabe ressaltar que o 

deslocamento compulsório de parcela populacional não-carente não viola os direitos sociais. 

Este Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) está respaldado pela Constituição Federal, pelo Decreto-lei 

n.° 3365/41, que dispões sobre desapropriações por utilidade pública e demais instrumentos normativos 

elencados. 

LEIS, DECRETOS E NORMAS 

Constituição da República 
Federativa do Brasil 1988 

Art. 5°, IV (CF/88) – a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
constituição; 

Decreto-lei n° 3.365 de 1941 

Desapropriação por utilidade pública: 
Art. 5°. Consideram-se casos de utilidade pública: 
i) Abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 
execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 
construção ou ampliação de distritos industriais; 
ii) os demais casos previstos por leis especiais. 

Lei n.° 2.786/1956  
Altera a lei sobre desapropriação por utilidade pública (Decreto-Lei n.° 
3.365/1941). 

Lei n.° 14.771/2015 

O Plano Diretor visa propiciar melhores condições para o desenvolvimento 
integrado, harmônico e sustentável de Curitiba com a Região 
Metropolitana, sendo o instrumento básico, global e estratégico da política 
de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes, públicos e 
privados. 

Lei n.° 9.800/2000 

Esta lei dispõe sobre a divisão do território do Município em zonas e setores 
e estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o 
objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade. 
Zoneamento é 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. 

NBR 14.653 e suas partes 

A NBR-14.653 é subdividida em quatro partes de acordo com a natureza do 
bem, quais sejam: 
Parte 1 – Procedimentos Gerais. Nessa parte a avaliação de um bem 
consiste na análise técnica, realizada por avaliador de imóveis, para 
identificar um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar 
indicadores de viabilidade de sua utilização econômica, para uma 
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determinada finalidade, situação e data. 
Parte 2 – Específica para Imóveis Urbanos, utiliza critérios para tratamento 
de dados denominados “tratamentos por fatores” ou “tratamento 
cientifico”, além dos níveis de fundamentação e níveis de precisão. 
Apresenta classificações independentes do tipo de tratamento empregado 
nos dados com base na inferência estatística, sendo referenciada pelas 
normas técnicas como uma das alternativas de aplicação do método 
comparativo direto, tendo sua fundamentação e precisão também 
fundamentada. 

Decreto Municipal 312/2015 
Constitui a Comissão de Avaliação de Imóveis – CAI, define a composição e 
estabelece a forma e metodologia de avaliação. 

 

Para as desapropriações serão emitidos decretos de utilidade pública específicos para cada obra constante 

do Programa. 

4. ATENDIMENTO ÀS POLITICAS DO BID 

4.1. OP 710 REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

A Política Operacional OP – 710 do BID trata do reassentamento involuntário, estabelecendo as diretrizes e 

orientações para a realização de qualquer deslocamento físico involuntário resultante de projetos 

financiados pelo Banco. Desta forma, o objetivo dessa política de reassentamento involuntário é: 

“minimizar a perturbação do meio em que vivem as pessoas na área de influência do projeto, evitando ou 

minimizando a necessidade de deslocamento físico, assegurando que, quando as pessoas forem deslocadas, 

sejam tratadas equitativamente e, sempre que possível possam compartilhar dos benefícios do projeto que 

requer o seu reassentamento”. 

O presente documento segue as orientações do BID em seus princípios fundamentais, elencados abaixo: 

OP-710 

Obter informações básicas 
precisas 

Para formular um plano de reassentamento é fundamental contar com uma 
linha de base socioeconômica confiável e suficientemente ampla para 
estabelecer as necessidades e requerimentos das comunidades a serem 
deslocadas, além de garantir estabelecer os parâmetros para os trabalhos 
de monitoramento e avaliação da intervenção realizada. 

Assegurar a participação das 
comunidades 

Considera-se que quando os interesses e expectativas das comunidades são 
incorporadas nas concepções do projeto, sua execução e sustentabilidade 
são facilitadas. As comunidades devem contar com mecanismos para serem 
ouvidas (consultadas) e entendidas como parte integrante do processo de 
intervenção. Deve-se tomar o cuidado para identificar os subgrupos mais 
vulneráveis e assegurar que os seus interesses sejam adequadamente 
representados nesse processo de reassentamento. 

Compensação e reabilitação Toda compensação originária de um processo de deslocamento e 
reassentamento de populações deve contar com critérios técnicos de 
compensação, e possibilitar uma solução adequada principalmente para os 
segmentos mais vulneráveis.  A estruturação das propostas de compensação 
e os mecanismos de tomada de decisão incluídos no programa de 
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reassentamento levarão em conta as características da população a ser 
reassentada.  

Contexto Jurídico e 
institucional 

Para ser efetivo e promover as compensações adequadas, o plano de 
reassentamento deve identificar o contexto jurídico e institucional dentro do 
qual as medidas de compensação e reabilitação terão que ser 
implementadas.  

Meio-ambiente Os planos de reassentamento devem levar em conta considerações 
ambientais, a fim de impedir ou aliviar qualquer impacto resultante do 
desenvolvimento da infraestrutura, adensamento da área anfitriã ou 
pressão sobre recursos naturais e áreas ecologicamente sensíveis. 

Monitoramento e avaliação É recomendável que num processo de intervenção social de grande porte 
conte com um mecanismo de monitoramento e avaliações de desempenho 
independente que possa fornecer subsídios de revisão e ajustes das ações 
em curso.  

 

Com essas ações, pode-se afirmar que o presente Plano de Reassentamento Involuntário absorveu as 

diretrizes da OP-710, como forma de minimizar os impactos negativos do reassentamento e potencializar 

aqueles impactos que possibilitam a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. 

4.2. OP-102 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

OP-102 

As diretrizes de implementação da OP-102 definem consulta como “diálogo construtivo entre as partes 

afetadas” e observam que: “Consultas profícuas...refletem que as partes envolvidas estão dispostas a se 

deixar influenciar em suas opiniões, atividades e planos”. “Esta política requer consultas com as partes 

afetadas (indivíduos, grupos de indivíduos ou comunidades com potencial a serem diretamente afetadas por 

uma operação financiada pelo banco)” e afirma que outras partes interessadas que expressaram apoio ou 

dúvidas sobre um dado projeto também podem ser consultadas para a obtenção de uma gama mais ampla 

de especialidades e perspectivas. 

 

5. AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA 

A área de intervenção descrita nesse documento é uma amostra representativa do Programa, pois por se 

tratar de um Programa de Obras Múltiplas, executado em etapas, não é possível preparar planos de 

reassentamento com antecedência. Dessa forma os impactos prováveis de reassentamento são identificados 

por meio da análise de uma amostra de projetos retirada do Programa.  

Sendo um Programa de obras múltiplas, as obras se espalham por 11 bairros da cidade, os bairros que 

compõem a amostra representativa sendo: Seminário, Vila Izabel, Santa Quitéria, Portão, Tarumã, Bigorrilho, 

Mercês, Campina do Siqueira, Santa Quitéria, Novo Mundo e Hauer.  

A amostra representativa consiste das seguintes intervenções: 
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i) Lote 1 - Campina do Siqueira - Portão - extensão 12,53 km;  

ii) BRT Leste/Oeste, Lote 2;  

iii) BRT 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;  

viii) Terminal Campina do Siqueira. 

Desapropriações na Amostra representativa 

Em todo o Programa foram elencados 273 imóveis que poderão ser desapropriados. Esse número poderá 

sofrer alteração, pois foram baseados em estudos que serão consolidados quando forem feitos os projetos 

executivos das obras.   

Em análise das áreas afetadas em cada trecho da amostra representativa encontramos dois tipos de 

“atingimento”, a saber: 

 Atingimento parcial: imóveis afetados parcialmente (somente a testada) para fins de alargamento 

da rua e implantação de calçadas e que, após a retirada das frações afetadas, o remanescente 

permanecerá de propriedade do expropriado; 

 Atingimento total: imóveis afetados totalmente necessários para a abertura de novas ruas ou 

prolongamento de rua já existente, nesse caso o imóvel deverá ser totalmente desocupado. 

Na amostra foram identificadas desapropriações nas seguintes intervenções: 

Lote 1 – Desapropriação - Campina do Siqueira - Portão  

Desapropriação – Trincheira/Viaduto Tarumã;  

Em toda a amostra representativa, foram elencados 27 imóveis que poderão ser desapropriados devido à 

atingimentos totais ou parciais. 

27 imóveis passíveis de 
desapropriação 

03 atingimentos totais 

02 imóveis residenciais 

01 imóvel vazio 

24 atingimentos parciais 

18 imóveis comerciais 

04 imóveis residenciais 

02 imóveis vazios 
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De acordo com o levantamento realizado, cinco bairros serão afetados por desapropriação/reassentamento: 

Seminário, Vila Izabel, Santa Quitéria, Portão e Tarumã. Esses cinco bairros abrigam uma população 

majoritariamente de renda média e alta, com a renda média mensal per capita de R$ 2.194,60 (pessoas 

maiores de 10 ano de idade). São bairros totalmente urbanizados, que possuem toda infraestrutura 

necessária (energia elétrica, água, luz, coleta de lixo) à população.  Foram encontradas 07 áreas com 

ocupações irregulares em dois bairros, Santa Quitéria e Portão. Nenhum dos imóveis elencados para 

desapropriação/reassentamento está em área de ocupação irregular. 

QUADRO RESUMO DOS BAIRROS EM QUE SE ENCONTRAM OS IMÓVEIS PASSÍVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DENTRO 

DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

 Seminário Vila Izabel Santa Quitéria Portão Tarumã 

Área 
212 hectares 

2,12 km² 
43,467 hectares 

1,22 km² 
210 hectares 

2,10 km² 
586 hectares 

5,86 km² 
417 hectares 

4,17 km² 

Densidade 
Demográfica 

32,26 hab/ha 95,43 hab/ha 57,39 hab/ha 72,82 hab/ha 19,36 hab/ha 

População 6.851 habitantes 11,610 habitantes 12.075 habitantes 42.662 habitantes 8.072 habitantes 

Idade Média da 
População 

40,5 36,4 35,3 34,9 36,8 

Domicílios 
2.733 unidades 

2,51 
habitantes/domicilio 

5.033 unidades 
2,31 

habitantes/domicilio 

4.144 unidades 
2,91 

habitantes/domicilio 

17,207 unidades 
2,48 

habitantes/domicilio 

2.757 unidades 
2,93 

habitantes/domicilio 

Ocupações 
Irregulares 

Não encontradas Não encontradas 2 5 Não encontradas 

Déficit 
Habitacional 

4,00% 3,12% 5,83% 4,56% 5,27% 

Coleta de Lixo 100% 100% 100% 100% 100% 

Energia Elétrica 99,87% 100% 98,17% 99,66% 99,92% 

Rede de 
Abastecimento 

de água 
99,45% 99,84% 99,69% 99,37% 99,88% 

Rede Esgoto 97,48% 99,20% 93,30% 96,08% 97,04% 

Fossa séptica 2,47% 0,38% 4,07% 2,37% 1,97% 

Rendimento 
médio mensal 

(por pessoa 
com mais de 10 
anos de idade) 

R$ 3.083,21 R$ 2.467,22 R$ 1.461,46 R$ 1.860,90 R$ 2.100,23 
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Educação 

98,92% Taxa de 
alfabetização das 

pessoas com 5 
anos de idade 

99,51% Taxa de 
alfabetização das 
pessoas com 10 
anos de idade 

98,85% Taxa de 
alfabetização das 

pessoas com 5 
anos de idade 

99,57% Taxa de 
alfabetização das 
pessoas com 10 
anos de idade 

96,59% Taxa de 
alfabetização das 

pessoas com 5 
anos de idade 

97,74% Taxa de 
alfabetização das 
pessoas com 10 
anos de idade 

98,67% Taxa de 
alfabetização das 

pessoas com 5 
anos de idade 

99,34% Taxa de 
alfabetização das 
pessoas com 10 
anos de idade 

97,76% Taxa de 
alfabetização das 

pessoas com 5 
anos de idade 

98,53% Taxa de 
alfabetização das 
pessoas com 10 
anos de idade 

Trânsito 
0,88 

habitantes/veículo 
1,17 

habitantes/veículo 
1,14 

habitantes/veículo 
1,45 

habitantes/veículo 
0,87 

habitantes/veículo 

Áreas Verdes 

341,33 mil m² 
49,82m²/habitante 
16,04% da área do 

bairro 

144,57 mil m² 
12,45m²/habitante 
11,94% da área do 

bairro 

232,77 mil m² 
19,28m²/habitante 
11,15% da área do 

bairro 

714,10 mil m² 
16,74m²/habitante 
12,54% da área do 

bairro 

622,03 mil m² 
77,06m²/habitante 
14,93% da área do 

bairro 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS PASSÍVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO E/OU REASSENTAMENTO 

Neste documento, foram utilizados dados existentes nas bases cadastrais da PMC, que estão disponíveis no 

site do IPPUC. Esses dados deverão ser atualizados e revalidados quando da elaboração dos projetos 

executivos. É importante observar que na expectativa do Município é possível que haja uma diminuição no 

número de imóveis atingidos quando os projetos executivos estiverem aptos para análise; pois os estudos nos 

quais foram baseados os atingimentos não apresentam detalhamento documental, como já era esperado 

nessa fase do programa.  

5.1.1. AMOSTRA DE DESAPROPRIAÇÃO - LOTE 1 - CAMPINA DO SIQUEIRA / PORTÃO 

No início dos estudos desse lote, foram elencados para desapropriação 5 imóveis para desapropriação total, 

porém, como já é hábito e para cumprir a política de salvaguardas de reassentamento do BID, foi feita uma 

nova revisão nos estudos e foi feito um ajuste no traçado da rua a fim de alterar 2 desapropriações que 

seriam totais e em imóveis comerciais, para desapropriações parciais, dessa forma não haverá um impacto 

maior sobre o comercio. Caso não fosse feita essa alteração haveria a necessidade de retirada de 2 

comércios, um de grande porte (revendedora de automóveis) e um de médio porte (seguradora de veículos), 

o que causaria, além do transtorno da mudança física, uma alteração nos meios de vida dos funcionários de 

tais comércios.  

Nesse lote ainda está incluída a implantação do Binário Vital Brasil / Ulisses Vieira, as desapropriações para a 

implantação desse binário estão incluídas no parágrafo abaixo: 
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São 24 imóveis elencados. Dentre esses 24, temos 03 imóveis que são atingidos em sua totalidade, 01 desses 

imóveis este vazio, não será necessária a desocupação física; os outros 02 imóveis são residenciais e estão 

ocupados, ou seja, as famílias que terão que desocupar o imóvel totalmente, nesses casos a desapropriação é 

necessária para abertura de uma nova rua, ou continuidade de uma rua já existente. Temos ainda 21 imóveis 

que são atingidos parcialmente, ou seja, são atingimentos frontais, necessários para alargamento e/ou 

implantação de calçadas; nesses casos o remanescente ficará de propriedade do expropriado. Dentro desses 

21 imóveis, temos 04 imóveis com uso residencial, 02 imóveis que estão vazios e 15 imóveis de uso comercial. 

As desapropriações necessárias à implantação do Binário Vital Brasil / Ulisses Vieira estão incluídas nas 

desapropriações citadas nesse parágrafo. 
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5.1.2. AMOSTRA DE DESAPROPRIAÇÃO – TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

São 03 imóveis elencados. Todos de uso comercial. As desapropriações nesses imóveis são parciais, 

atingimentos frontais, necessários para alargamento e/ou implantação de calçadas, nesses casos o 

remanescente ficará de propriedade do expropriado. 

 

5.2. IMÓVEIS PUBLICOS AFETADOS NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

Além dos imóveis citados nos itens acima, serão atingidos pelas obras 07 imóveis que já são propriedade do 

Município de Curitiba, ou seja, não necessitam ser desapropriados. A maioria desses imóveis está 

desocupado, 06 deles, ou seja, a utilização deles para a implantação das obras trará um benefício ao 

Município, uma vez que esses imóveis estão subutilizados e vazios. 

Um imóvel está ocupado de forma irregular, para este imóvel específico o Município de Curitiba está com 

ação de fiscalização para garantir a posse, e essa situação está contemplada no Programa de Indenização e 

Relocação da População Afetada. 
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5.3. IDENTIFICAÇÃO DO COMÉRCIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

 

MAPA ZONEAMENTO E USO DE SOLO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

As intervenções da amostra do Programa visam a requalificação urbana onde existem forte presença de 

atividades comerciais: Inter 2 - Lote 1, Binário Ulisses Vieira/ Vital Brasil, BRT Leste/Oeste, BRT Sul, Terminal 

Campina do Siqueira, Terminal Hauer, BRT Sul - desapropriações e Trincheira Tarumã - desapropriações. 
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Dentre os zoneamentos de uso de solo encontrados na amostra: 

 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 

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. Destaca-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. 
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iii) BRT 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. Destaca-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. Destaca-se nos grandes 

estabelecimentos comerciais: Escola Estadual Gabriela Mistral, Colégio Vila Isabel, escolas de ensino 

fundamental. 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
 

25 
 

 

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. Destaca-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. Destaca-se nos grandes estabelecimentos 

comerciais: Faculdade Evangélica, Supermercado Angeloni, Concessionárias de Veículos. 
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x) Trincheira/Viaduto Tarumã - 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, destaca-se nos grandes estabelecimentos comerciais: Colégio 

Militar do Paraná, Supermercado Muffato, concessionária de veículos. 

Dos imóveis comerciais encontrados na amostra representativa de pequeno porte, que adotamos como 

sendo os mais vulneráveis são: 

5.3.1. COMÉRCIO FORMAL 

O objetivo deste item é avaliar as ações previstas nos componentes dos projetos que apresentam impactos 

relevantes para as atividades comerciais desenvolvidas nos trechos onde haverá intervenções do Programa, 

bem como, uma avaliação dos principais aspectos relacionados aos tipos de intervenções propostas, 

considerando, as políticas de salvaguardas do Banco e a legislação brasileira. 

As soluções técnicas adotadas em cada trecho do projeto interferem, portanto, na quantidade da população 

que será afetada pela obra. Porém, outros fatores devem ser considerados como fatores determinantes, 

entre eles: a densidade habitacional, o padrão construtivo das edificações e os tipos de usos do solo 

permitidos para a região. Também geram alterações outros fatores como: o tempo decorrido entre a 

elaboração do projeto e a realização da obra, as condições socioeconômicas da população atingida, a 

capacidade do executor no controle e tratativas sobre estas variáveis, entre outros fatores. 

Dadas estas condições e, quando for inevitável a alteração na rotina da população afetada, torna-se 

imprescindível em situações nas quais existam vulnerabilidades sociais e econômicas, que se apresente um 

Programa de Recuperação de Meios de Vida, a fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam 

compensação proporcional e adequada, buscando salvaguardar a parcela populacional classificada como 

vulnerável ao longo do empreendimento. 

Neste contexto, os conflitos jurídicos devem ser evitados ao máximo, apresentando outras formas de 

negociações e atendimento às demandas que eventualmente venham a surgir por parte dos moradores e/ou 
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comerciantes da região, pois a finalidade maior é garantir: melhorias, acesso e segurança aos usuários das 

intervenções propostas. 

A fim de atender a premissa de “evitar conflitos jurídicos ao máximo”  será criado mecanismo administrativo 

para tratar das questões que decorram de eventuais afetações temporárias.   

Questões de Gênero 

Para as compensações disponibilizadas pelos programas de atendimentos aos afetados, serão priorizados os 

atendimentos das mulheres inseridas no comércio. 

Ainda em relação a participação da mulher, o município de Curitiba receberá apoio do BID para a aplicação 

do Índice de Caminhabilidade. Este índice é uma ferramenta que permite mensurar as características do 

ambiente urbano sob a ótica dos pedestres em dimensões relacionadas com a segurança viária, 

conectividade, a qualidade das calçadas, a sinalização pública, o uso das fachadas e edificações, e o 

mobiliário urbano existente. O Índice de Caminhabilidade 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 falta de representação em nomes de ruas, a 

presença de informação sobre denúncia de violência contra a mulheres e a existência de barreiras à visão que 

podem servir de possíveis esconderijos e facilitar a sua exposição à violência de gênero. 

  5.3.1.1. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS E COMÉRCIOS AO LONGO DA AMOSTRA 

Considerando que as intervenções do Programa serão realizadas em regiões da cidade muito bem 

estruturadas, que possuem toda uma legislação e fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba 

em relação ao zoneamento, tipos de edificações e atividades comerciais desenvolvidas, bem como pelo fato 

de que as áreas já possuem a infraestrutura essencial à população como escolas, postos de saúde, hospitais, 

shoppings, áreas de lazer, parques, amplo sistema de transporte coletivo e a oferta de comércios e serviços 

bem consolidados, não foram observadas atividades comerciais informais relevantes, pois até mesmo os 

comércios do tipo “ambulante” têm suas atividades reconhecidas e devidamente autorizadas e 

documentadas pela Prefeitura de Curitiba.   

A partir dessa compreensão, e tendo em vista o atendimento da política operacional OP710 do BID, no que 

diz respeito à necessidade de se evitar o empobrecimento da população afetada, foram estabelecidos 

critérios de identificação dos comércios presentes na área de intervenção do Programa, estabelecendo as 

diretrizes para a identificação dos comércios considerados mais vulneráveis, pois as intervenções propostas 

no Programa serão em grande parte para melhorar a circulação e aumentar a velocidade do transporte 

coletivo, não trazendo alterações significativas na dinâmica já existente e consolidada dos comerciantes da 

região. 

 Considera-se que toda compensação deve contar com critérios técnicos e possibilitar uma solução disponível 

a todos os comércios afetados pela implantação das obras, sejam vulneráveis ou não-vulneráveis. Entende-se 
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que nos casos dos comércios vulneráveis será necessário demandar mais atenção e cuidado na 

implementação do Programa de Recuperação de Meios de Vida. 

5.3.1.2. METODOLOGIA ADOTADA PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DIRETAMENTE AFETADA 

Para a identificação e classificação dos comércios foram realizadas visitas “in loco” por parte da equipe da 

UTAG – Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento de Programas, a qual ficará responsável pela 

execução do Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade e Velocidade do Inter 

2, bem como análises dos tipos de atividades desenvolvidas e simulações através dos dados cadastrais da 

Secretaria Municipal de Finanças e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC com 

o objetivo de diagnosticar a condição socioeconômica dos atingidos. 

Tendo em vista as visitas realizadas, no caso dos estabelecimentos comerciais foi possível auferir que os 

possíveis impactos negativos estão relacionados ao acesso dos clientes às lojas e à execução de obras 

inacabadas e fora do prazo. Também foi verificada a necessidade de divulgação do planejamento de obras 

pelos órgãos municipais tanto para explicar o projeto quanto para comunicar os clientes. Outra preocupação 

diz respeito aos entulhos e sujeira gerados durante o período de obras. 

Podemos separar esses impactos em dois tipos: um que se dá por restrições a mobilidade e acessos que 

afetarão o fluxo de clientes com consequente redução da atividade econômica e gerando impactos negativos  

nos resultados das empresas e outro que é afetação direta pela obra. No primeiro caso o dano, se 

comprovado, será recomposto através da aplicação da metodologia de ressarcimento. No segundo caso, o de 

atingimento físico ao imóvel pela obra, a solução será adotada através do “Programa de Indenização e 

Relocação da População Afetada”. 

Neste sentido, cabe ressaltar que o município conta com diretrizes específicas nas secretarias envolvidas 

(Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Trânsito), quanto aos 

planos de ataque para início das obras, desvios, sinalização e tratamento e remoção de resíduos durante a 

execução dos trabalhos, visando minimizar ao máximo os impactos à população atingida em seus projetos. 

Destaca-se que no Município de Curitiba é pré-requisito para contratações a aprovação de um Plano de 

Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser apresentado pelos executores a serem contratados. 

Serão também realizadas Consultas Públicas com a comunidade envolvida a fim de identificar as possíveis 

demandas para atendimento dos diversos grupos. 

Além das consultas públicas, o Município fará reuniões técnicas específicas para alguns segmentos, tais 

como: reunião de técnicos com moradores; comerciantes; escolas e outras que se fizerem necessárias. 

Também já faz parte das diretrizes de implementação das obras no Município buscar articulação com os 

grupos organizados da sociedade civil. Nesse caso poderão (se necessário) ser realizadas reuniões técnicas 

com grupos específicos, visando à mitigação de possíveis impactos negativos e ainda, a ampla divulgação dos 
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impactos positivos e benefícios que a implantação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba trará. 

O trabalho neste sentido tem obtido reconhecimento público, cite-se como exemplo os cuidados com a obra 

da Trincheira Mario Tourinho onde a preparação da cidade para a obra foi elogiada pelo mestre em 

Transporte pela Universidade de Leeds Alan Cannell, um dos precursores da Central de Tráfego em Área 

(CTA) de Curitiba, órgão responsável pelo controle de operações de trânsito, como segue:  

“As modificações nos tempos dos sinais e a implantação do binário - conceito que a gente 

defende bastante, aliadas à orientação de uso do Waze e o ótimo trabalho da 

Comunicação da Prefeitura contribuíram para a movimentação bem tranquila dos 

motoristas, neste primeiro momento”, avalia ele. 

A preocupação do Município se apresenta para todos os tipos de comércios e empresas afetados pelas obras, 

porém destaca-se uma atenção especial aos comércios considerados mais vulneráveis, embora seja preciso 

reforçar que os planos de mitigação, bem como a forma de atendimento das demandas será a mesma para 

todos os envolvidos, considerados vulneráveis ou não, durante a execução do Programa. 

5.3.1.3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE VULNERÁVEIS 

Para a classificação das atividades comerciais consideradas mais vulneráveis, foram utilizados os seguintes 

critérios: 

 Tipos dos serviços a serem executados e grau de interferência e dificuldade de acesso e circulação na 

via – considera-se que quanto maior o tipo de intervenção e o tempo para a conclusão das obras 

maior será o reflexo ao desenvolvimento das atividades comerciais. 

 Classificação quanto ao porte das empresas baseada na capacidade de faturamento – Neste critério 

consideramos que quanto menor o porte empresarial e menor o faturamento, maior será o impacto 

proporcional ao seu lucro líquido em caso de impacto na clientela em um período. 

Baseados nesta classificação, para cada critério analisado, os trechos de intervenções receberam notas de 

acordo com seu grau de risco, sendo atribuídas conforme segue: 

 

Tabela 1 - GRAU DE RISCO/NOTA ATRIBUÍDA 

GRAU DE RISCO NOTA ATRIBUÍDA 

Baixo 1 

Médio 2 

Médio-Alto 3 

Alto 4 
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APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

Tabela 2- CLASSIFICAÇÃO POR TIPOS DOS SERVIÇOS NO TRECHO ANALISADO 

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; 

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). 
Fonte: IPPUC (baseado nos estudos preliminares para contratação dos projetos do Inter 2) 

Para classificação neste critério foram considerados os tipos de serviços que serão realizados no local, o tipo 

de obstrução na circulação de veículos e pedestres durante o período de execução da obra e o tempo médio 

para a implantação. 

Tabela 3 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA BASEADA NA CAPACIDADE DE FATURAMENTO ANUAL 

GRAU DE RISCO NOTA ATRIBUÍDA PORTE DA EMPRESA LIMITE ANUAL DE FATURAMENTO 

Baixo 1 
Médias e Grandes 

empresas 
Acima de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e 

oitocentos mil reais) ao ano 

Médio 2 
Empresa de Pequeno 

Porte - EPP 
Até R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e 

oitocentos mil reais) ao ano 

Médio-Alto 3 Microempresa - ME 
Até R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta mil 

reais) ao ano 

Alto 4 
Microempreendedor 

Individual - MEI 
Até R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais) ao 

ano 

Fonte: Receita Federal do Brasil – Portal do Simples Nacional 

 

Nesta classificação adotou-se o critério de enquadramento conforme a legislação vigente para o regime 

tributário das empresas (Lei Complementar 123/2006). 
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ANÁLISE DE VULNERABILIDADE – CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após a classificação das empresas segundo os critérios descritos, serão considerados os níveis de 

vulnerabilidade conforme segue: 

 

CLASSIFICAÇÃO VULNERABILIDADE 

Até 4 PONTOS VULNERABILIDADE BAIXA 

De 5 a 6 PONTOS VULNERABILIDADE MÉDIA 

7 PONTOS VULNERABILIDADE MÉDIA/ALTA 

8 PONTOS VULNERABILIDADE ALTA 
 

TRECHOS ANALISADOS E CLASSIFICAÇÃO DOS COMÉRCIOS QUANTO A VULNERABILIDADE 

As análises foram feitas na amostra representativa, por trechos de implantação das obras para fins de 

determinação do número de comércios atingidos por tipo de intervenção para finalidade de acordo com a 

seguinte divisão: 

BRT LESTE/OESTE - INFRAESTRUTURA VIÁRIA. 

RUA: PADRE ANCHIETA - NÚMEROS ENTRE 930 e 2727 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO MÉDIO 
RISCO 

ATRIBUÍDO: 
2 MÉDIO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

1925 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

153 
4 2 6 Média 

Microempresa - ME 
1087 

3 2 5 Média 

Empresas de Pequeno 
Porte - EPP 

137 
2 2 4 Baixa 

Demais portes - 
Médias e Grandes 

Empresas 
548 

1 2 3 Baixa 

 

RESULTADOS NO TRECHO BRT LESTE/OESTE 

Número de Comércios com Vulnerabilidade N.° 

Alta 0 

Vulnerabilidade Média-Alta 0 

Média 1240 

Baixa 685 
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BRT SUL – INFRAESTRUTURA VIÁRIA. 

AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - NÚMEROS ENTRE 3079 e 5417 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO MÉDIO RISCO ATRIBUÍDO: 2 MÉDIO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 

QUANTO AO TIPO 
DE INTERVENÇAO 

(OBRA) 

525 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

27 
4 2 6 Média 

Microempresa - ME 
317 

3 2 5 Média 

Empresas de Pequeno 
Porte - EPP 

44 
2 2 4 Baixa 

Demais portes - Médias 
e Grandes Empresas 

137 
1 2 3 Baixa 

 

RESULTADOS NO TRECHO BRT SUL 

Número de Comércios com Vulnerabilidade N.° 

Alta 0 

Vulnerabilidade Média-Alta 0 

Média 344 

Baixa 181 
 

LOTE 1 - TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA AO TERMINAL DO PORTÃO - INFRAESTRUTURA VIÁRIA. 

- RUA MAJOR HEITOR GUIMARÃES - NUMEROS ENTRE 637 E 1740 
- RUA DOUTOR EDMIR SILVEIRA D´AVILA - NUMEROS ENTRE 12 E 141 
- RUA JOAO ALENCAR GUIMARAES - NUMEROS ENTRE 18 E 110 
- RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA - NUMEROS ENTRE 420 E 607 
- RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA - NUMEROS ENTRE 39 E 205 
- RUA GENERAL MARIO TOURINHO - NUMEROS ENTRE 13 E 1733 
- RUA FRANCISCO FRISCHMANN - NUMEROS ENTRE 2666 E 3011 
- RUA SYLVIO ZENY - NUMEROS ENTRE 27 E 134 
- RUA ARION NIEPCE DA SILVA - NUMEROS ENTRE 21 E 336 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO MÉDIO RISCO ATRIBUÍDO: 2 MÉDIO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 
GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

363 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

30 
4 2 6 Média 

Microempresa - ME 
219 

3 2 5 Média 

Empresas de 
Pequeno Porte - EPP 

75 
2 2 4 Baixa 

Demais portes - 
Médias e Grandes 

Empresas 
39 

1 2 3 Baixa 
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- RUA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO - NUMEROS ENTRE 79 E 330 
- RUA CORONEL AIRTON PLAISANT - NUMEROS ENTRE 13 E 1030  
- RUA CURUPAITIS - NUMEROS ENTRE 1290 E 1496 
- RUA FRANCISCO KLEMTZ - NUMEROS ENTRE 27 E 180 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO MÉDIO/ALTO RISCO ATRIBUÍDO: 3 MÉDIO/ALTO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO 

AO PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

129 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

16 
4 3 7 Média-Alta 

Microempresa - ME 
74 

3 3 6 Média 

Empresas de Pequeno 
Porte - EPP 

35 
2 3 5 Média 

Demais portes - Médias 
e Grandes Empresas 

4 
1 3 4 Baixa 

 

 

- RUA HUGO KINZELMANN - NUMEROS ENTRE 36 E 491 
- RUA SALDANHA MARINHO - NUMEROS ENTRE 978 E 1175 
- RUA MAJOR FRANÇA GOMES - NÚMEROS ENTRE 26 E 107 
- RUA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - NÚMEROS ENTRE 24 E 105 
- RUA PROFESSOR ULISSES VIEIRA - NÚMEROS ENTRE 117 E 1600 
- RUA BOCAIUVA - NÚMEROS ENTRE 20 E 376 
- RUA VITAL BRASIL - NÚMEROS ENTRE 85 E 966 
- RUA CORONEL HOCHE PEDRA PIRES - NÚMEROS ENTRE 208 E 403 
- RUA ÁLVARO VARDÂNEGA - NÚMEROS ENTRE 19 E 83 
- RUA PADRE LEONARDO NUNES - NÚMEROS ENTRE 17 E 259 
- RUA PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA BERNARDES - NÚMEROS ENTRE 48 E 2371 
- RUA ENGENHEIRO NIEPCE DA SILVA - NÚMEROS ENTRE 26 E 305 
- RUA PROFESSORA DORACY CEZZARINO - NÚMEROS ENTRE 42 E 603 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO 

ATRIBUÍDO: 
4 ALTO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

1267 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

165 
4 4 8 Alta 

Microempresa - ME 
822 

3 4 7 Média-Alta 

Empresas de 
Pequeno Porte - EPP 

201 
2 4 6 Média 

Demais portes - 
Médias e Grandes 

Empresas 
79 

1 4 5 Média 
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RESULTADOS NO TRECHO LOTE 1 – TERMINAL CAMPINA DO 
SIQUEIRA/TERMINAL PORTÃO 

Número de Comércios com Vulnerabilidade N.° 

Alta 165 

Vulnerabilidade Média-Alta 838 

Média 638 

Baixa 118 

 

TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ – Linha Verde e Victor Ferreira do Amaral 

- AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL – NÚMEROS ENTRE 912 E 1462 
- RODOVIA BR CENTO E DEZESSEIS (LINHA VERDE) – NÚMEROS ENTRE 6252 E 7100 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO 

ATRIBUÍDO: 
4 ALTO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

83 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

1 
4 4 8 Alta 

Microempresa - ME 
43 

3 4 7 Média-Alta 

Empresas de Pequeno 
Porte - EPP 

18 

2 4 6 Média 

Demais portes - 
Médias e Grandes 

Empresas 
21 

1 4 5 Média 

 

RESULTADOS NO TRECHO TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

Número de Comércios com Vulnerabilidade N.° 

Alta 1 

Vulnerabilidade Média-Alta 43 

Média 39 

Baixa 0 
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TERMINAL HAUER 

TERMINAL HAUER 

TRECHO COM GRAU DE INTERVENÇÃO BAIXO 
RISCO 

ATRIBUÍDO: 
1 BAIXO 

TOTAL DE COMÉRCIOS 

GRAU DE RISCO 

NOTA OBTIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE QUANTO AO 

PORTE 
QUANTO AO TIPO DE 
INTERVENÇAO (OBRA) 

224 

Microempreendedor 
Individual - MEI 

15 
4 1 5 Média 

Microempresa - ME 
120 

3 1 4 Baixa 

Empresas de Pequeno 
Porte - EPP 

77 
2 1 3 Baixa 

Demais portes - 
Médias e Grandes 

Empresas 

12 

1 1 2 Baixa 

 

RESULTADOS NO TRECHO TERMINAL HAUER 

Número de Comércios com Vulnerabilidade N.° 

Alta 0 

Vulnerabilidade Média-Alta 0 

Média 15 

Baixa 209 

 

 

 

RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DOS COMÉRCIOS POR VULNERABILIDADE 

RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA A AMOSTRA QUANTO A VULNERABILIDADE 

TOTAL DE COMÉRCIOS 
QTD / GRAU DE VULNERABILIDADE 

BAIXA MÉDIA MÉDIA-ALTA ALTA 

4516 

Microempreendedor Individual - MEI 
407 

- 225 16 166 

Microempresa - ME 
2682 

120 1697 865 - 

Empresas de Pequeno Porte - EPP 
944 

690 254 - - 

Demais portes - Médias e Grandes 
Empresas 

483 
383 100 - - 

TOTAL 1193 2276 881 166 
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METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DOS RESSARCIMENTOS POR AFETAÇÕES TEMPORÁRIAS 

Primeiramente vale ressaltar que o Código Civil em seu artigo 402, prevê a reparação do dano, além da 

existência de decisões de diversos Tribunais no sentido de que é devida a indenização desde que esteja 

comprovado que o dano causado a pessoa (física ou jurídica) seja de tal forma anormal, que ultrapasse os 

riscos e sacrifícios econômicos toleráveis e/ou exigíveis ao convívio social, uma vez que o bem-estar coletivo 

justifica os danos normais causados ao particular.  

Se todo e qualquer prejuízo fosse passível de indenização, a atividade da Administração para executar 

qualquer obra pública, tornar-se-ia inviável. Para surgir o dever de indenizar, é preciso existir uma relação 

lógica entre o ato lesivo e o dano causado, ou seja, a obra pública deve ser a causa direta e imediata do 

prejuízo causado. 

Outro entendimento e não menos importante é de que as indenizações são pagas baseadas na apuração do 

Lucro Líquido que a empresa deixou de auferir durante um período, não havendo que se falar em pagamento 

de indenizações sobre o faturamento bruto. 

Baseados nestas decisões, para que fossem levantados os valores do Lucro Líquido auferido pelos comércios 

existentes ao longo dos trechos das obras, teríamos duas opções: 

1 - Disponibilização dos dados por parte da Receita Federal do Brasil dos valores auferidos a título de Lucro 

Líquido pelas empresas, o que só é permitido em casos específicos tendo em vista a Lei 5.172 de 25 de 

outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 198: 

 “Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública 

ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou 

atividades”. 

2 - Demonstração espontânea por parte dos comerciantes - o que também se verificou inviável, em primeiro 

lugar pela quantidade de comércios existentes ao longo do trecho, mas principalmente em função de não se 

criar expectativas aos comerciantes em relação a uma possível redução ou paralisação de suas atividades, 

uma vez que, de acordo com as diretrizes do município será evitado ao máximo esta situação, e ainda pelo 

fato de que inicialmente serão contratados os projetos, sendo que as obras têm seu início previsto para 

aproximadamente dois anos, sendo assim, a própria configuração atual dos comércios pode ser alterada 

neste intervalo de tempo, por diversos fatores e independente do início das obras. 

Diante do exposto, procurou-se um método alternativo para que fosse possível uma estimativa dos valores 

do Lucro Líquido auferido pelas empresas durante um exercício fiscal, ou seja, em 12 (doze) meses. Os 

resultados estimados serão utilizados apenas para efeito de projeção de valores e determinação da 

configuração dos recursos financeiros a serem apropriados no Programa a título de indenizações.  
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A partir da base de dados existentes na Secretaria Municipal de Finanças foi levantado o número de 

empresas ativas ao longo do trecho e classificadas por limite de faturamento, de acordo com a classificação 

da Lei 123/2006 que trata do enquadramento por porte empresarial para fins de tributação, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 

OUTROS CRITÉRIOS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE LUCROS: 

Presunção do Lucro Líquido - O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada adotada pela 

Receita Federal do Brasil para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda - IRPJ, e da 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL das pessoas jurídicas. 

A sistemática é utilizada para presumir o lucro líquido da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras 

receitas sujeitas à tributação. 

Pode ser utilizado pela maioria das empresas no Brasil. Os requisitos para aderir ao Lucro Presumido são 

apenas que se fature abaixo de R$ 78 milhões anuais e que não se opere em ramos específicos, como bancos 

e empresas públicas. 

Em termos gerais, trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais padrões aplicados sobre a Receita 

Operacional Bruta - ROB. Assim, por não se tratar do lucro contábil efetivo, mas uma mera aproximação 

fiscal denomina-se de Lucro Presumido. 

A tabela a seguir mostra de forma reduzida as faixas de Lucros consideradas por tipo de atividade para os 

grupos mais presentes ao longo dos trechos de intervenção do Programa – Quadro 5. 

Tabela 4 - FAIXAS DE LUCROS CONSIDERADAS POR TIPO DE ATIVIDADE 

ATIVIDADE EXERCIDA 
PERCENTUAL DE FATURAMENTO 

CONSIDERADO LUCRO 

Revenda de combustíveis e gás natural 1,60% 

Vendas de mercadorias e produtos industrializados 8,00% 

Atividades Imobiliárias 8,00% 

Industrialização para terceiros com recebimento do material 8,00% 

Demais atividades não especificadas que não sejam prestação de serviço 8,00% 

Transporte de cargas 8,00% 

Transporte de passageiros 16,00% 

Serviços profissionais que exijam formação técnica ou acadêmica - como 
advocacia e engenharia 

32,00% 

Intermediação de negócios 32,00% 

Administração de bens móveis ou imóveis, locação ou cessão desses 
mesmos bens 

32,00% 

Construção civil e serviços em geral 32,00% 

Fonte: Receita Federal do Brasil  
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Após a aplicação da metodologia descrita para classificar os comércios quanto a sua vulnerabilidade, 

elencamos abaixo os critérios considerados: 

- Para o grupo de comércios classificados como de vulnerabilidade alta foi considerado no cálculo o 

número total de comércios. 

- Para o grupo de comércios classificados como de vulnerabilidade média-alta foi considerado no 

cálculo o percentual de 30% (trinta por cento) do número total de comércios. 

- Para efeitos de um cálculo mais “conservador” consideramos a alíquota de 20% (vinte por cento) de 

lucro líquido médio esperado das empresas em geral, determinada pela média das alíquotas de Lucro Líquido 

Presumido para os três principais grupos de atividades (comércio, transporte e serviços) que são 

desenvolvidas nos trechos analisados. 

- Tempo médio de afetação aos comércios – foi considerado o período médio de 3(três) meses desde 

o início das obras até a conclusão dos serviços e possibilidade do comércio em retomar o ritmo das atividades 

normais, tendo em vista que as intervenções previstas contemplam melhorias nas vias e na circulação de 

veículos, pedestres e transporte coletivo, sem alteração significativa das regras de zoneamento e dinâmica 

das atividades comerciais já consolidadas e permitidas para cada região. 

- Também de forma conservadora, para o cálculo foi considerado que todas as empresas atingiriam 

anualmente o limite máximo de faturamento de acordo com seu enquadramento de porte empresarial 

demonstrado no Quadro 3. 

Baseados nos critérios descritos anteriormente, estimamos os valores conforme a seguinte fórmula: 

((((NCV* VMFA) * 0,20)/12)*3) 
Sendo: 

NCV – Número Total de Comércios Considerados Vulneráveis em cada classificação 

VMFA – Valor Máximo de Faturamento Anual por Faixa de Enquadramento 

0,20 – Alíquota considerada como Lucro Líquido médio para as atividades comerciais  

12 – Número de meses no ano fiscal 

3 – Período em número de meses estimado para a execução das obras e retomada do comércio em cada 
trecho 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITO DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM DECORRENCIA DE 

EVENTUAIS AFETAÇÕES TEMPORÁRIAS  

De acordo com atribuições do poder executivo, e conforme os termos de Marcello Caetano o poder pode ser 

entendido como “a possibilidade de eficazmente impor aos outros o respeito da própria conduta ou de traçar 

a conduta alheia”. 

Neste sentido, e de acordo com entendimentos mais recentes quanto ao direito Administrativo, verifica-se a 

possibilidade de pagamento administrativo das possíveis ressarcimentos, desde que obedecidos os requisitos 

e condições para a transação, a serem previstos em regulamento próprio, com o estabelecimento dos 

parâmetros aplicáveis, devendo sempre ser demonstrada a economicidade do acordo e o atendimento ao 

interesse público subjacente. 

Com efeito, eventual pagamento de ressarcimento deverá ocorrer através do devido processo administrativo, 

desde que efetivamente comprovado o prejuízo sofrido e seu montante, obedecidos os princípios 

administrativos, da legalidade, moralidade, economicidade, contraditório, ampla-defesa e demais aplicáveis. 

Verificado o efetivo dano e o nexo causal, o valor a ser pago em razão de acordo celebrado pela 

Administração Pública deve ser vantajoso, sob pena de responsabilidade do administrador.  

Em termos gerais, o Regulamento Interno que será instituído irá instruir a forma de tratamento dos acordos 

administrativos, devendo organizar e padronizar as ações, atividades e trâmites dos processos referentes aos 

possíveis pleitos de ressarcimento, face execução de obras integrantes do Programa de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Curitiba. 

Cabe ressaltar que o Regulamento Interno indicará a forma de acesso às informações processuais, 

especialmente quanto as condições aplicáveis aos pleitos, bem como, definições quanto as atribuições e 

responsabilidades dos órgãos, em conformidade com a legislação e com os princípios da administração 

pública, a fim de garantir uma boa comunicação e interação entre os envolvidos. Por intermédio deste 

instrumento, será constituída uma Comissão de Análise Técnica e Administrativa com a finalidade de verificar 

a documentação apresentada, analisar o pleito e emitir pareceres quanto à legalidade e veracidade dos fatos 

apresentados, no que compete a sua área de atuação, bem como zelar pela aplicação dos recursos e pelo 

cumprimento das políticas operacionais do Programa. Inicialmente, propõe-se que tal Comissão seja 

composta pelos seguintes órgãos: 

Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento – UTAG 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC 

Procuradoria Geral do Município – PGM 

Secretaria Municipal de Finanças – SMF 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SMAP 

Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito - SMDT 
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É imprescindível ressaltar que a legislação brasileira prevê a reparação do dano através da Lei 10.406/02 - 

Código Civil. 

Diante do exposto, reafirma-se a intenção do município em instituir o citado Regulamento, bem como a 

Comissão de Análise Técnica e Administrativa, a fim de assegurar o atendimento a população eventualmente 

afetada, respeitando ao preconizado nas Políticas Operacionais OP-703 e OP-710 e a legislação nacional 

vigente. 

Ressaltamos que o fluxograma proposto abaixo trata de uma proposta, devendo ser validado junto aos entes 

citados. Sua versão final será parte integrante do Regulamento Interno. 
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5.4. ESPACIALIZAÇÃO DO COMÉRCIO NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

 

Figura 1 - LOTE 1 E BINÁRIO VITAL BRASIL/ULISSES VIEIRA  
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Figura 2 - TERMINAL HAUER 
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Figura 3 - TRINCHEIRA TARUMÃ 
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Figura 4 - BRT SUL 
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5.4.1. ESPACIALIZAÇÃO DO COMÉRCIO VULNERÁVEL NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

 

Figura 5 - LOTE 1/BINÁRIO ULISSES VIEIRA E VITAL BRASIL  - VULNERÁVEIS 
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Figura 6 - BRT SUL - VULNERÁVEIS 

 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

48 
 

 

Figura 7 - BRT LESTE/OESTE - VULNERÁVEIS 
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Figura 8 - HAUER - VULNERÁVEIS 
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Figura 9 - TARUMÃ - VULNERÁVEIS 
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6. FUNDAMENTAÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

6.1. CONCEITO DE VULNERABILIDADE 

Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem 

da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por 

fatores socioeconômicos. Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade 

social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a 

ausência de um ambiente familiar, por exemplo. 

Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de 

usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico 

instaurado. 

As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo a sua 

representatividade na sociedade, e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua 

sobrevivência. 

6.2. CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE 

Quando existirem famílias afetadas que possuem poder aquisitivo suficiente para a auto recomposição de 

suas condições de vida, poderá ser adotada a solução da remoção com indenização monetária da área de 

terreno bem como das benfeitorias atingidas, em conformidade com os dispositivos constitucionais e 

legislação vigente. 

Quando existirem famílias vulneráveis, de baixa renda, que possuem dificuldades para a recomposição de 

suas condições de vida, o atendimento a essas famílias deverá ser atendido com diretrizes especificas 

descritas no PRI, levando em consideração a situação anterior e que garanta as condições de vida e acesso 

aos bens e serviços, assim como as relações socioculturais. Todos aqueles que potencialmente serão afetados 

deverão receber informação adequada e oportuna, participar democraticamente e propor alternativas que 

minimizem os deslocamentos e reduzam os impactos negativos.  

GRUPOS DE RENDA (MENSAL) DA POPULAÇÃO 

Classificação do Governo 

Grupo  Renda Per capita Renda Familiar 

Extremamente Pobre Até R$ 81,00 Até R$ 324,00 

Pobre, mas não extremamente pobre Até R$ 162,00 Até R$ 648,00 

Vulnerável Até R$ 291,00 Até R$ 1.164,00 

Baixa Classe Média Até R$ 441,00 Até R$ 1.764,00 

Média Classe Média Até R$ 641,00 Até R$ 2.564,00 

Alta Classe Média Até R$ 1.019,00 Até R$ 4.076,00 
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Baixa Classe Alta Até R$ 2.480,00 Até R$ 9.920,00 

Alta Classe Alta Até R$ 2.480,00 Até R$ 9.920,00 

Fontes: Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e livro “Estratificação Socioeconômica e 
Consumo no Brasil” (2013). 

 

De acordo com as informações constantes na tabela acima, podemos afirmar que são consideradas 

vulneráveis, as famílias com renda per capita inferior a R$ 291,00. Para um reassentamento assistido, ou 

seja, que necessita de acompanhamento é necessário que a família atenda a esse critério. Um 

reassentamento assistido pode ser caracterizado como aquele em que a família a ser reassentada não possui 

as necessárias condições de se auto recompor sem a ajuda do ente que está desapropriando, dessa forma é 

imprescindível o acompanhamento da transição dessa família até que esteja garantido que as condições de 

vida e moradia estão preservadas. 

Para tanto, A UTAG contará com o apoio da COHAB – Companhia de Habitação Popular de Curitiba e das 

Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente, Defesa Social, FAS e Administração Regional, para em 

conjunto implementar as medidas necessárias para a preservação das condições de vida. Algumas das 

estratégias utilizadas podem ser: 

- o encaminhamento da família, pela COHAB, para moradias populares, e, se forem atendidos os requisitos 

legais, para programas populares de financiamento; 

- com o apoio da Fundação de Ação Social (FAS) encaminhamento para o Programa Liceus de Ofício da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de propiciar real condição de valorização profissional da pessoa 

reassentada; 

- caso seja necessário, poderá o Município, em situações pontuais que demandem atendimento emergencial 

às famílias que se encontrem em trechos de obra que necessitem ser desocupados, conceder Auxílio Moradia 

até o atendimento com a moradia definitiva; 

Essas são algumas das estratégias, já utilizadas pelo Município, que poderão ser utilizadas em situações de 

vulnerabilidade. Reforçamos a informação de que nessa Amostra Representativa não foram encontradas 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

Quando a família afetada pela desapropriação não se enquadra no quesito de vulnerabilidade não é 

necessário o reassentamento assistido, ou seja, ela poderá ser indenizada monetariamente, na forma de lei, 

e ela mesma toma as providencias para sua transição para outro imóvel. 

7. IDENTIFICAÇÃO DAS AFETAÇÕES NA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

Nos quadros abaixo há o detalhamento dos atingimentos nos imóveis da amostra representativa. Essas 

informações foram obtidas através de vistoria no local, no período de 24 e 25 de julho, feita pelos 

funcionários da UTAG. 
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Lote 1 – Campina do Siqueira / Portão 

Lote 1 – Campina do Siqueira / Portão  

 Uso Atingimento 
Área do 

Lote 
m² 

Área 
Atingida 

m² 

Área 
Atingida 

% 
Afetação 

Vulnerabilidade 
do Afetado 

(Renda) 

1 
Imóvel vazio 

(IF 
25.082.001.000) 

Parcial 2448,00 93,14 3,80 

Haverá impacto físico 
na testada do imóvel, 

necessária readequação 
do muro. 

Não vulnerável 

2 

Imóvel comercial 
– Buffet Infantil 

(IF 
25.050.004.000) 

Parcial 1100,00 121,68 11,06 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel foi 

construído 
recentemente e já foi 
construído no novo 

alinhamento proposto. 
Haverá uma análise 

documental para 
verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

3 

Imóvel residencial 
–Condomínio 

Horizontal 
(IF 

25.050.005.000) 

Parcial 1480,00 125,99 8,51 

Não haverá impacto 
físico, pois o muro do 

condomínio já está 
executado no novo 

alinhamento proposto. 
Haverá uma análise 

documental para 
verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

4 

Imóvel comercial 
– Revendedora de 

Automóveis 
(grande porte) 

(IF 
25.021.070.000) 

Parcial 5336,62 256,64 4,80 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

5 

Imóvel comercial 
– 

(IF 
25.052.015.000) 

Parcial 3267,00 510,02 15,61 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

6 

Imóvel residencial 
– residência 
unifamiliar 

(IF 
45.001.069.000) 

Parcial 426,00 15,61 3,66 
Haverá impacto na 

redução do recuo do 
imóvel. 

Não vulnerável 

7 

Imóvel comercial 
– Farmácia e 
Lanchonete 

(grandes redes) 
(IF 

45.001.075.000) 

Parcial 1319,50 217,96 16,51 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 
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8 

Imóvel comercial 
– Farmácia 

(grande rede) 
(IF 

45.003.028.000) 

Parcial 747,00 78,81 10,55 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 

9 

Imóvel comercial 
– Revendedora de 

automóveis 
(médio porte) 

(IF 
43.103.024.000) 

Parcial 737,00 110,65 15,01 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 

10 

Imóvel comercial 
– Revendedora de 

Automóveis 
(grande porte) 

(IF 
43.104.019.000) 

Parcial 1375,00 430,62 30,59 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 

11 

Imóvel residencial 
– residência 
unifamiliar 

(IF 
43.104.008.000) 

Parcial 1100,00 84,29 7,66 
Haverá impacto na 
parte dos fundos do 

imóvel. 
Não vulnerável 

12 

Imóvel comercial 
– Seguradora de 

Veículos 
(IF 

43.104.020.000) 

Parcial 700,00 286,77 40,96 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 

13 

Imóvel comercial 
– Pizzaria + 
Academia 

(IF 
45.027.006.000) 

Parcial 550,00 35,37 6,43 

Haverá impacto na 
redução do recuo 

frontal e será atingida 
uma cobertura frontal 

do imóvel. Quando 
tivermos os projetos 

executivos definitivos, 
poderá ser reavaliada a 

necessidade do 
atingimento dessa 
cobertura, pois a 

Pizzaria utiliza esse 
espaço. 

Não vulnerável 

14 
Imóvel vazio 

(IF 
63.103.001.000) 

Parcial 1044,00 318,15 30,47 Não haverá impacto. Não vulnerável 

15 
Imóvel vazio 

(IF 
63.103.018.000) 

Total 312,00 312,00 100,00 Não haverá impacto Não vulnerável 

16 

Imóvel residencial 
– residência 
unifamiliar 

(IF 
63.103.004.000) 

Total 396,00 396,00 100,00 

Haverá impacto, 
desocupação total do 

imóvel, reassentamento 
da família. 

Não vulnerável 

17 

Imóvel residencial 
– residência 
unifamiliar 

(IF 
63.103.005.000) 

Total 457,00 457,00 100,00 

Haverá impacto, 
desocupação total do 

imóvel, reassentamento 
da família. 

Não vulnerável 
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18 

Imóvel comercial 
– Sacolão 

(IF 
63.103.010.000) 

Parcial 461,00 186,41 40,43 

Haverá impacto na 
redução do recuo 

frontal e será atingida 
uma cobertura frontal 

do imóvel. Quando 
tivermos os projetos 

executivos definitivos, 
poderá ser reavaliada a 

necessidade do 
atingimento dessa 

cobertura. 

Não vulnerável 

19 

Imóvel residencial 
– residência 
unifamiliar 

(IF 
63.101.018.000) 

Parcial 649,00 2,51 0,38 

Haverá impacto físico 
no momento da 

execução do chanfro no 
muro. Responsabilidade 

do proprietário do 
imóvel para cumprir a 
Lei Municipal 9.800. 

Não vulnerável 

20 

Imóvel uso misto 
– 2 residências + 

1 comércio 
(IF 

63.098.012.000) 

Parcial 1232,00 212,94 17,28 

Haverá impacto na 
redução do recuo do 
imóvel, e perda de 

vagas de 
estacionamento. 

Não vulnerável 

21 

Imóvel comercial 
– Panificadora 

(IF 
63.042.015.000) 

Parcial 423,00 159,71 37,75 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

22 

Imóvel comercial 
– Estacionamento 

(IF 
63.042.042.000) 

Parcial 1150,00 131,63 11,44 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

23 

Imóvel comercial 
– Estacionamento 

(IF 
63.042.012.000) 

Parcial 480,00 75,89 15,81 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

24 

Imóvel comercial 
– centro 

comercial 
(IF 

63.042.010.000) 

Parcial 505,70 70,40 13,92 

Não haverá impacto 
físico, pois o imóvel já 

está implantado no 
novo alinhamento 

proposto. Haverá uma 
análise documental 

para verificação se cabe 
indenização ou não. 

Não vulnerável 

Informações obtidas em agosto de 2019. 
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É importante observar que nos imóveis atingidos parcialmente, não haverá impactos significativos, uma vez que a 
maioria se encontra dentro da faixa de recuo frontal exigido em todos os imóveis dentro do Município de Curitiba, 

conforme legislação de Uso do Solo. 

Os atingimentos não irão afetar famílias em situação de vulnerabilidade. 
Após afetação as mesmas famílias permanecerão em situação de não vulnerabilidade. 

 

TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

TRINCHEIRA/VIADUTO TARUMÃ 

 Uso Atingimento 
Área do 

Lote 
m² 

Área 
Atingida 

m² 

Área 
Atingida 

% 
Impacto 

1 

Imóvel Comercial – 
Cooperativa de 

Saúde 
(IF 16.100.033.000) 

Parcial 3647,30 171,15 4,68 

Não haverá impacto físico, pois o 
imóvel foi construído recentemente 
e a situação física já está resolvida. 
Já está em andamento um processo 
administrativo de doação da área 

atingida. 

2 

Imóvel comercial - 
Cooperativa de 

Saúde 
(IF 16.100.030.000) 

Parcial 3150,00 105,00 3,33 

Não haverá impacto físico, pois o 
imóvel foi construído recentemente 
e a situação física já está resolvida. 
Já está em andamento um processo 
administrativo de doação da área 

atingida. 

3 

Imóvel comercial – 
Revendedora de 
veículos (grande 

porte) 
(IF 16.105.028.000) 

Parcial 16853,80 469,62 2,78 

Haverá impacto físico, perderá 
vagas de estacionamento externo. 

Já está em andamento um processo 
administrativo de doação da área 

atingida. 

 
Informações obtidas em agosto de 

2019. 

 

8. PRINCIPAIS IMPACTOS DE DESAPROPRIAÇÃO E/OU REASSENTAMENTO NA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA 

A avaliação dos impactos deve ser feita abordando todas as fases do projeto como planejamento, 

implantação e operacionalização. O objetivo da avaliação de impactos visa medidas preventivas, para que o 

impacto a ser gerado possa ser evitado, e caso não seja possível, para que ocorram medidas compensatórias 

e/ou mitigadoras. 

Os impactos socioambientais desse Programa, com a respectiva matriz de avaliação e medidas 

compensatórias correspondentes estão apresentados no documento “Avaliação Ambiental e Social da 

Amostra Representativa e o Programa”. 

Sendo assim, esse capítulo tem como objetivo identificar alguns dos principais impactos diretos, oriundos do 

processo de desapropriação e/ou reassentamento nas comunidades afetadas, que são consequência da 

implantação das obras constantes desse Programa. 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

57 
 

Vamos dividir os impactos em três fases, são elas: impactos na fase de planejamento, impactos na fase de 

implantação e impactos na fase de operacionalização. 

8.1. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

 
IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE PROGRAMA 

8.1.1 
Clima de intranquilidade 
Social 

Negativo ou 
positivo 

Temporário Reversível 

Programa de  
Comunicação 

Social e 
Mecanismo de 

Gestão de Queixas 

8.1.2 Especulação Imobiliária 
Negativo ou 

positivo 
Temporário Reversível 

Programa de  
Comunicação 

Social e 
Mecanismo de 

Gestão de Queixas 

8.1.3 

Incômodos gerados pela 
necessidade de mudança 
no caso da 
desapropriação total 

Negativo Temporário Irreversível 

Programa de 
Comunicação 

Social e 
Mecanismo de 

Gestão de Queixas; 
Programa de 
Indenização e 
Relocação da 

População Afetada 
 

8.1.1. CLIMA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL 

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 em cada pessoa. 

Seu efeito pode ser positivo ou negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa e/ou família. É um 

impacto de forte magnitude, 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 e imediata. 

Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto, existe descrito nesse documento um Programa de Consultas 

e Engajamento das Partes Interessadas, que prevê reuniões e audiências com as comunidades atingidas, a 

fim de sanear as dúvidas que possam estar causando a intranquilidade, além de outras medidas descritas no 

Programa de Consultas e Engajamento das Partes Interessadas. 

8.1.2. 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 
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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 ou 

negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa com relação ao seu imóvel, de grande magnitude, 

direto permanente e irreversível. 

Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto é necessário orientar e informar aos moradores da 

comunidade afetada, ações descritas no Programa de Consultas e Engajamento das Partes Interessadas. 

8.1.3. INCÔMODOS GERADOS PELA MUDANÇA, NO CASO DAS DESAPROPRIAÇÕES TOTAIS 

Nos casos de desapropriação total do imóvel, as famílias serão obrigadas a desocupar o imóvel, o que causa 

impactos de grande efeito, negativo, temporário, irreversível. As famílias terão seu modo de vida totalmente 

alterado, em função da mudança; caso a família atingida continue residindo no mesmo bairro, esse impacto 

tende a ser um pouco menor, pois a família poderá continuar usufruindo dos equipamentos urbanos e de sua 

vida social já estabelecida (vizinhos e comércios). Caso a família atingida não permaneça no mesmo bairro, o 

impacto é maior, pois todo o aspecto de vida social será afetado. 

Medida Mitigadora: Programa de Indenização e Relocação da População Afetada 

8.2. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Uma questão fundamental para prevenir e mitigar os efeitos do período de implantação é contar com um 

adequado plano de execução das obras de maneira a evitar os períodos do ano de maior atividade do 

comércio e preservar os horários de maior fluxo de clientes. Fator importante é realizar as obras por etapas, 

iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando uma interferência de forma generalizada em todo 

perímetro de intervenção. 

 IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE MEDIDA 

8.2.1 
Especulação 
Imobiliária 

Negativo ou 
positivo 

Temporário Reversível 

Programa de  
Comunicação Social e 

Mecanismo de Gestão de 
Queixas 

8.2.2 

Alteração no Cotidiano 
da População Devido 
as Modificações no 

Sistema Viário e 
Tráfego Local 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de Controle de 
Trânsito; 

Programa de 
Comunicação Social e 

Mecanismo de Gestão de 
Queixas; 

Programas de segurança 
e de educação ao 

trabalhador 

8.2.3 

Transtornos causados 
pela execução da obra 

civil de reconstrução de 
muros, no caso dos 
imóveis residenciais 

Negativo Temporário Reversível 
Programa de Supervisão 

Ambiental 
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atingidos parcialmente 

8.2.4 

Transtornos e riscos 
aos pedestres em 

função de alterações a 
circulação e 

acessibilidade 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de Supervisão 
Ambiental; 

Programa de Controle de 
Trânsito e de Sinalização 

Temporária; 
Programa de Educação 

Ambiental; 
Programa de  

Comunicação Social e 
Mecanismo de Gestão de 

Queixas 

8.2.5 

Alteração no cotidiano 
da população no uso 

de equipamentos 
urbanos 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de 
Comunicação Social e 

Mecanismo de Gestão de 
Queixas; 

Programa de Supervisão 
Ambiental e 

Gerenciamento de 
Resíduos e de Controle e 
Sinalização Temporária; 

8.2.6 

Alteração no cotidiano 
da população no uso 
de da Infraestrutura 

Urbana 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de 
Comunicação Social e 

Mecanismo de Gestão de 
Queixas; 

Programa de 
Readequação de 
Infraestrutura; 

Programa de Supervisão 
Ambiental 

 

8.2.1. 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 ou 

negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa com relação ao seu imóvel, de grande magnitude, 

direto permanente e irreversível. 

Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto é necessário orientar e informar aos moradores da 

comunidade afetada, ações descritas no Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas. 
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8.2.2. 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, 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, tanto de usuário como dos trabalhadores da obra. As intervenções, devido a 

sua extensão, complexidade e magnitude, exigirão desvios de tráfego e alterações de fluxo do trânsito e, em 

alguns casos, passando à mão única.  Os efeitos desse impacto serão temporários e negativos na fase de 

implantação. Após a finalização das obras, ainda irá 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. 

Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio de um 

Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os esclarecimentos necessários 

para compreensão das modificações e sua temporalidade; Implantar programa de controle de trânsito e de 

sinalização temporária definindo os horários de interrupção de tráfego, opções de desvios, rotas alternativas 

etc; 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 risco de atropelamento durante a realização de serviços, 

seguindo as diretrizes de Programas de segurança e de educação ao trabalhador. 

8.2.3. TRANSTORNOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS, 
NO CASO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS 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 da vedação frontal do imóvel, bem como a relocação de entrada de energia e água.  Nesse 

caso, estamos falando de imóveis de famílias não-vulneráveis que já foram devidamente indenizadas na 

forma da lei e atendendo as políticas operacionais do BID (OP – 710). Este impacto é negativo, de média 

magnitude, temporário e reversível. 

Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto, 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 

Supervisão Ambiental. 
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8.2.4. TRANSTORNOS E RISCOS AOS PEDESTRES EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES A CIRCULAÇÃO E 
ACESSIBILIDADE 

O transtorno na circulação dos pedestres será inevitável 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. A movimentação máquinas, de materiais e de 

equipamentos, alterações na paisagem, ruídos e poeira, transferência de faixa dos ônibus, durante operações 

de desvios também poderão afetar as condições de circulação da população, podendo aumentar riscos de 

acidentes especialmente de idosos e nas áreas de concentração de escolas. Este impacto será negativo, de 

magnitude média, temporária, reversível e de importância alta pelos riscos e transtornos causados. 

Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio de um 

Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os esclarecimentos necessários 

para compreensão das modificações e sua temporalidade; 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; 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. 

8.2.5. ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO NO USO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 

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 acessa escolas, creches, unidades de 

saúde, hospitais e outros polos atratores como igrejas e praças, além de outros serviços públicos prestados 

dentro da Amostra. Alteração de fluxo de trânsito, 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 mais vulneráveis a percepção das alterações 

temporárias e mudança da paisagem causada pela execução das intervenções. 

Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio do 

Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os esclarecimentos necessários 

para compreensão das modificações e sua temporalidade; 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 a infraestrutura e demais polos atratores; reforço na 

sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente nos locais e horários de 
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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; implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de 

Supervisão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos e de Controle e Sinalização Temporária. 

8.2.6. ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO NO USO DE 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 à 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 concentrar na área de 

abrangência. 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. 

Medida Mitigadora: redução do impacto por meio da implantação do Programa de Readequação de 

Infraestrutura envolvendo as empresas construtoras, Secretaria Municipal de Obras e a Coordenadoria de 

Obras de Curitiba para o adequado planejamento, agilidade e sincronicidade dos serviços; 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; implantar as 

ações e diretrizes contidas no Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, Supervisão 

Ambiental e Programa de Readequação de Infraestrutura. 

8.3. IMPACTOS NA FASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE MEDIDA 

8.3.1 

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

Positivo Permanente Irreversível 
Programa de  Comunicação 

Social e Mecanismo de 
Gestão de Queixas 

8.3.2 
Melhoria do sistema 
viário e da mobilidade 
urbana 

Positivo Permanente Irreversível 
Programa de  Comunicação 

Social e Mecanismo de 
Gestão de Queixas 

8.3.3 
Melhoria das condições 
de acessibilidade e 
segurança 

Positivo Permanente Irreversível 
Programa de  Comunicação 

Social e Mecanismo de 
Gestão de Queixas 

8.3.4 

Melhoria na 
infraestrutura de 
drenagem minimizando 
riscos de inundação 

Positivo Permanente Irreversível 
Programa de  Comunicação 

Social e Mecanismo de 
Gestão de Queixas 

8.3.5 
Melhoria das condições 
da Paisagem 

Positivo Permanente Irreversível 
Programa de  Comunicação 

Social e Mecanismo de 
Gestão de Queixas 
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8.3.1. 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 

fato que deverá contribuir para o fortalecimento e consolidação do comércio local.  O efeito desse impacto 

será, portanto, positivo, de grande magnitude pela sua abrangência, permanente, irreversível e de 

importância alta. 

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas 

8.3.2. MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO E DA MOBILIDADE URBANA  

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 a população. A 

requalificação da malha viária trará melhorias significativas das condições de segurança e de fluidez, 

otimizando o tráfego de toda a região, estendendo-se a outras regiões do Município integradas a Linha Inter 

2. Ainda, este impacto irá proporcionar a melhoria na operacionalização e aumento da capacidade dos 

Terminais com a ampliação da rede de linhas de transporte coletivo e o aumento da capacidade do número 

de usuários, além da redução do tempo de viagem. Maior confiabilidade, segurança e conforto resultarão em 

um melhor nível de satisfação dos usuários. O efeito desse impacto será, portanto, positivo, de grande 

magnitude pela sua abrangência, permanente, irreversível e de importância alta. 

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas 

8.3.3. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA 

Na fase de operação os impactos podem ser considerados positivos e permanentes, de magnitude grande e 

de importância alta, pelas melhorias que serão efetuadas na infraestrutura urbana, com o enquadramento 

das empresas prestadoras de serviços atendendo aos atuais padrões de qualidade. As novas redes de 

abastecimento e de esgoto, cabeamento ótico e telefonia, por exemplo, atenderão de forma mais eficiente às 

demandas existentes na região. 

A redistribuição do tráfego, as obras de requalificação e o aumento da capacidade de operacionalização do 

transporte nas vias, terminais e estações, proporcionarão maiores e melhores meios de circulação e acesso a 

população aos equipamentos urbanos. 

Com a redução do tempo de deslocamento, pode-se prever que as pessoas passem a optar pelo transporte 

coletivo o que aumenta a acessibilidade no conjunto de serviços e outras atividades oferecidas no espaço 

urbano. 

No entanto, a atratividade proporcionada pela ampliação da capacidade do sistema de transporte e um 

maior adensamento da população usuária, poderá provocar pressões sobre o uso de equipamentos urbanos, 
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especialmente os sociais, com reflexo sobre os atendimentos nas unidades de saúde, hospitais, creches, 

escolas e espaços públicos de lazer. Isto poderá ocorrer se não forem implantadas ações para melhor 

gestionamento dos usos desses serviços, pelo poder público. 

 A implantação do Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas deverá fornecer 

informações aos usuários sobre as novas linhas de ônibus, com a indicação dos trajetos e conexões 

disponíveis e auxílio a adaptação da população às novas condições de redistribuição do tráfego e de 

circulação.  

A implantação de sistema de controle de tráfego e de diretrizes de orientação e sinalização adequadas e 

eficientes, com ações para a prevenção e controle de acidentes, irá proporcionar maior segurança a 

população, uma vez que serão implantas velocidades compatíveis com a nova infraestrutura. 

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas 

8.3.4. 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 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 requalificada deverá ser incorporado à rotina de manutenção da 

infraestrutura urbana já realizada pelo poder público municipal, junto aos Distritos e Administrações 

Regionais dos bairros.     

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas                                                                                                                                                                                               

8.3.5. 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 de poeira, aumento da circulação de pessoas e 

máquinas, alterações na circulação 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.  

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. 
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O monitoramento das condições atmosféricas, manutenção das áreas verdes e arborização pública, deverá 

ser incorporado à rotina de manutenção da infraestrutura urbana já realizada pelo poder público municipal, 

por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto aos Distritos e Administrações Regionais dos 

bairros.  

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.  PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AMOSTRA 
REPRESENTATIVA 

Em função da dinâmica econômica da região, principalmente do entorno do comércio, qualquer 

interferência, por menor que seja, que dificulte a livre circulação de clientes e mercadorias, irá afetar de 

alguma maneira o desempenho da atividade comercial. 

As medidas a serem adotadas para mitigar os efeitos negativos do período de obras são basicamente as 

contidas no plano ambiental de obras que prevê medidas corretivas para as questões relacionadas a 

execução das obras (excesso de ruído, poeira, transporte de resíduos, materiais etc.), além das necessárias 

para permitir o acesso de clientes e mercadorias aos locais comerciais (sinalização, interrupções parciais de 

ruas e calçadas, passarelas etc.) e facilitar o tráfego de veículos. 

Uma questão fundamental para mitigar os efeitos do período de implantação, é contar com um adequado 

plano de execução das obras de maneira a preservar os horários de maior fluxo de clientes. Fator importante 

é realizar as obras por etapas, iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando uma interferência de 

forma generalizada em todo perímetro de intervenção. 

O Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas é ferramenta fundamental para 

possibilitar o funcionamento adequado dos estabelecimentos durante as obras, facilitando aos empresários 

organizar suas atividades no período e orientando a população sobre a como realizar suas compras. 

Complementar as ações de comunicação, o funcionamento de um efetivo mecanismo permanente de 

atenção a queixas e reclamações, garante uma interatividade entre as partes envolvidas e uma melhor 

resolução dos problemas cotidianos de período de obras, esse mecanismo que deve funcionar durante todo o 

período de execução das obras. 

Como forma de possibilitar uma maior integração entre as partes diretamente envolvidas, o Mecanismo de 

atenção a queixas e reclamações, deve possibilitar em sua estrutura alguma forma de participação das 

entidades representativas dos comércios formais e informais. 

9.1. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

 
IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE MEDIDA 
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9.1.1 
Clima de intranquilidade 

Social 
Negativo ou 

positivo 
Temporário Reversível 

Programa de 
Comunicação Social 

e Mecanismo de 
Gestão de Queixas; 

Programa de 
Recuperação de 
Meios de Vida 

9.1.2 Especulação Imobiliária 
Negativo ou 

positivo 
Permanente Irreversível 

Programa de 
Comunicação Social 

e Mecanismo de 
Gestão de Queixas; 

Programa de 
Recuperação de 
Meios de Vida 

 

9.1.1. CLIMA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL 

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 que geram expectativas irreais em cada pessoa. 

Seu efeito pode ser positivo ou negativo, dependendo da expectativa de cada comerciante. É um impacto de 

forte magnitude, 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 os comerciantes e prestadores de 

serviço estiverem devidamente informados e monitorados. Sua abrangência é local e imediata. 

Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto, existe descrito nesse documento um Programa de Consultas e 

Engajamento das Partes Interessadas, que prevê reuniões e audiências com os comerciantes atingidos, a fim 

de sanear as dúvidas que possam estar causando a intranquilidade, além de outras medidas descritas no 

Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, inclusive com a participação da 

comunidade afetada. 

9.1.2. 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 ou 

negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa com relação ao seu imóvel, de grande magnitude, 

direto permanente e irreversível. 
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Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto é necessário orientar e informar aos moradores da 

comunidade afetada, ações descritas no Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de 

Queixas. 

9.2. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 
IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE MEDIDA 

9.2.1 

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

Negativo Temporário Reversível 

Programa de Supervisão 
Ambiental; Programa de 

Recuperação de Meios de 
Vida 

9.2.2 

Alteração no Cotidiano 
da População Devido 
as Modificações no 
Sistema Viário e 
Tráfego Local 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de Controle de 
Trânsito; 

Programa de Comunicação 
Social e Mecanismo de 

Gestão de Queixas; 
Programas de segurança e 

de educação ao 
trabalhador; 

Programa de Recuperação 
de Meios de Vida 

9.2.3 
Incremento na Oferta 
de Empregos no Setor 
da Construção Civil 

Positivo Temporário Reversível 

Programa de Comunicação 
Social e Mecanismo de 

Gestão de Queixas; 
Programa de Recuperação 

de Meios de Vida 

9.2.4 

Possível alteração na 
circulação de clientes 
ao comércio local, no 
caso de imóveis como 
uso comercial 

Negativo Temporário Reversível 

Programa de Comunicação 
Social e Mecanismo de 

Gestão de Queixas; 
Programa de Supervisão 

Ambiental; 
Programa de Recuperação 

de Meios de Vida 

 

9.2.1. TRANSTORNOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS, 
NO CASO DOS IMÓVEIS COMERCIAIS ATINGIDOS PARCIALMENTE 

Nesse impacto alguns comércios atingidos perderão vagas de estacionamento. Algumas dessas vagas são 

usadas de forma irregular, pois, a legislação do Município de Curitiba não permite que os comércios utilizem 

o recuo frontal do imóvel para estacionamento. 

Medida Mitigadora: Programa de Supervisão Ambiental 

9.2.2. 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, 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 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

68 
 

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, tanto de usuário como dos trabalhadores da obra. As intervenções, devido a 

sua extensão, complexidade e magnitude, exigirão desvios de tráfego e alterações de fluxo do trânsito e, em 

alguns casos, passando à mão única.  Os efeitos desse impacto serão temporários e negativos na fase de 

implantação. Após a finalização das obras, ainda irá 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. 

Medida Mitigadora: tornar público a todos, os esclarecimentos necessários à população, por meio de um 

Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os esclarecimentos necessários 

para compreensão das modificações e sua temporalidade; Implantar programa de controle de trânsito e de 

sinalização temporária definindo os horários de interrupção de tráfego, opções de desvios, rotas alternativas 

etc; 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 risco de atropelamento durante a realização de serviços, 

seguindo as diretrizes de Programas de segurança e de educação ao trabalhador. 

9.2.3. 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, 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.  

Medida Mitigadora: Divulgação dos postos de trabalho, com ações informar a população sobre as 

oportunidades de emprego por meio do Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de 

Queixas. 

 9.2.4. POSSÍVEL ALTERAÇÃO NA CIRCULAÇÃO DE CLIENTES AO COMÉRCIO LOCAL 

No entorno dos locais de comércio e de serviços, 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 
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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 sent ido 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. 

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.  

Medida Mitigadora: 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 . 

9.3. IMPACTOS NA FASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 IMPACTO EFEITO PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE MEDIDA 

9.3.1 

Aquecimento do 
comércio local com a 

conclusão das obras do 
Programa 

Positivo Permanente Irreversível 

Programa de 
Comunicação Social e 
Mecanismo de Gestão 

de Queixas; 
Programa de 
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Recuperação de 
Meios de Vida 

9.3.2 Geração de empregos Positivo Permanente Irreversível 

Programa de 
Comunicação Social e 
Mecanismo de Gestão 

de Queixas; 
Programa de 

Recuperação de 
Meios de Vida 

 

9.3.1. AQUECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL COM A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA  

Com a conclusão das obras, e com o objetivo do “Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba” 

atendido, ou seja, com priorização do transporte público, fazendo com que haja aumento da circulação de 

pedestres na área de abrangência; espera-se que aconteça um aquecimento nas vendas e na prestação de 

serviço no comércio local, um impacto positivo, permanente e irreversível. 

Medida Mitigadora: ampla divulgação da conclusão das obras e dos benefícios dessas, para a população 

local, através do Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas. 

9.3.2. GERAÇÃO DE EMPREGOS  

A melhoria nas condições de mobilidade urbana da comunidade aumentará a circulação de pessoas, 

contribuindo para o fortalecimento do comércio da região o que trará um aumento na geração de empregos, 

fato positivamente esperado pela população. 

Medida Mitigadora: divulgação de novas vagas de emprego para a comunidade local, através do Programa 

de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas. 

10.  SÍNTESE DOS IMPACTOS 

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; 
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 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 20,0% (078) 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 5 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 5 - RESUMO DO IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA NAS DIFERENTES FASE D E 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; 

 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 

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 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

75 
 

 IMPACTO 

FASE 

EF
EI

TO
 

M
A

G
N

IT
U

D
E 

P
ER

M
A

N
ÊN

C
IA

 

R
EV

ER
SI

B
IL

ID
A

D
E 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

Á
R

EA
 D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA
 

MEDIDAS DE CONTROLE MITIGAÇÃO PROGRAMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 

IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

 

O
P

ER
A

Ç
Ã

O
 

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. 

 

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 
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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, 

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 
 
Programa de Educação Ambiental e Social para Mão de Obra Contratada 
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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 Trânsito 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. 

 

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 

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 

Programa de Desenho Urbano e Tipologia de Sistemas Binários 

 
Programa de Comunicação Social e de Mecanismos de Queixas 
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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. 

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 
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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 

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 trânsito 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 

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 
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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= 
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MOD= 

MODERADA 
ALT= 

ALTA 
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11.  ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS 

O Município de Curitiba tem o compromisso de adotar e praticar as ações definidas nesse PRI com o objetivo 

de dar transparência aos processos de reassentamento no decorrer da implantação das obras. 

11.1.  PRINCIPIOS DE COMPENSAÇÃO E MITIGAÇÃO 

Deverão ser adotados mecanismos de negociação, como alternativas disponibilizadas pelo Programa na 

promoção das negociações para a desapropriação das áreas atingidas para a implantação das obras e a 

posterior relocação da população e negócios instalados nas áreas afetadas, caso seja necessário. Esses 

mecanismos estão na seguinte tabela: 

FORMAS DE COMPENSAÇÃO 

PÚBLICO SOLUÇÃO DESCRIÇÃO 

Proprietário de imóvel 
residencial e/ou comercial 
(terreno + benfeitorias) 

Indenização Monetária 

A indenização é a remuneração devida ao 
proprietário que sofre um procedimento 
de desapropriação sobre seu imóvel. A 
desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública está prevista no art. 5°, 
XXIV, da Constituição brasileira de 1988. 
A indenização monetária será paga 
exclusivamente ao proprietário do imóvel 
em uma única parcela, de valor 
previamente acordado, quando esta for 
feita administrativamente ou valor 
determinado pelo juiz, quando esta for via 
judicial.  
A determinação do valor a ser pago será 
definido em um Laudo de Avaliação 
emitido pela Comissão de Avaliação de 
Imóveis (CAI) em conformidade com os 
parâmetros da legislação vigente, normas 

técnicas e atendendo as políticas 
operacionais do BID (OP – 710) 

Proprietário de imóvel 
residencial e/ou comercial 
(terreno + benfeitorias) 

Indenização através de Potencial 
Construtivo 

Nesse caso, o proprietário pode receber 
sua “indenização” em forma de “potencial 
construtivo”. 
A determinação do valor a ser pago será 
definido em um Laudo de Avaliação 
emitido pela Comissão de Avaliação de 
Imóveis (CAI) em conformidade com os 
parâmetros da legislação vigente, normas 

técnicas e atendendo as políticas 
operacionais do BID (OP – 710) 

Ocupantes de áreas públicas 
de forma irregular 

Indenização Monetária de 
Benfeitoria 

Constitui-se no pagamento pelas 
benfeitorias realizadas pelos ocupantes 
das áreas irregulares (não inclui valor de 
terreno). 
A determinação do valor a ser pago será 
definido em um Laudo de Avaliação 
emitido pela Comissão de Avaliação de 
Imóveis (CAI) em conformidade com os 
parâmetros da legislação vigente, normas 
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técnicas e atendendo as políticas 
operacionais do BID (OP – 710) 

Proprietário de imóvel 
residencial e/ou comercial 
Ocupantes de áreas públicas 
de forma irregular 
 

Reparação de danos (sinistros) 
 

Constitui-se na compensação para 
reparação de danos à estrutura física dos 
imóveis (sinistros) que tenham sido 
ocasionados pelas obras e que não resulte 
em perda permanente ou necessidade de 
reassentamento total. 

Proprietário de imóvel 
residencial e/ou comercial 
Ocupantes de áreas públicas 
de forma irregular 
 

Auxílio Financeiro para Relocação 

Constitui-se no pagamento de auxílio 
financeiro para a locação de habitação, de 
forma temporária (enquanto durar o 
período da obra de reparação de danos), 
se for necessário, e/ou para casos de 
reassentamento involuntário, nesse 
último caso enquanto não houver a 
recomposição definitiva 

Proprietário de imóvel 
residencial e/ou comercial 
(terreno + benfeitorias) 

Cobertura de custos transacionais 
relativos às transferências 
imobiliárias decorrentes das 
desapropriações. 

Constitui-se no pagamento dos custos 
decorrentes da regularização documental, 
ou seja, os custos para a abertura das 
matriculas dos imóveis atingidos e 
remanescentes, resultados dos processos 
de desapropriação; bem como pagamento 
de custas processuais (peritos) se for 
necessário. 

 

11.2. PRÉ-REQUISITOS 

Para participar das ações elencadas acima as famílias afetadas devem cumprir os seguintes critérios: 

 Comprovar a propriedade do imóvel afetado 

 Estar em vulnerabilidade social, no caso de ocupantes de área pública de forma irregular. Para efeito 

desse programa serão adotados os critérios definidos no capítulo 6.2 deste documento. 

 Observa-se, porém que não foram encontradas na amostra representativa famílias em situação de 

vulnerabilidade. 

 As obras que envolvem desapropriações, só terão início após a resolução dos processos das áreas 

afetadas e diretamente envolvidas naquela etapa de obra, 

 A população afetada poderá optar por uma das alternativas de atendimento proposta, de acordo 

com os critérios previstos no PRI; 

 As reivindicações da comunidade envolvida pelo projeto serão acatadas quando pertinentes e dentro 

da legislação vigente; 

Durante a execução das obras deverão ser observadas as seguintes estratégias: 

 Apresentar de forma clara e concisa para a população afetada quais são as instituições responsáveis 

pela realização do projeto e a competência de cada uma; 

 Realizar campanhas de esclarecimento e divulgação dos projetos; 
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 Fazer gestão para haver entrosamento entre as equipes de trabalho nas obras e a população 

afetada. 

11.3. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 

As avaliações dos imóveis atingidos pela implantação das obras do Programa serão feitas pela Comissão de 

Avaliação de Imóveis (CAI), que é uma comissão formalmente designada responsável pelas avaliações de 

bens imóveis para fins de aquisição, alienação, desapropriação, permuta, venda, doação, hipoteca, locação, 

seguro, dação em pagamento, concessão de direito real de uso, solicitações judiciais ou qualquer outro 

instituto de interesse do Município. A Comissão é formada por funcionários públicos municipais através de 

decreto municipal específico. 

A Comissão efetua vistoria nos imóveis a fim de verificar as características específicas dos mesmos e do 

entorno em que se encontra, de acordo com os critérios de avaliação contidos na NBR-14.653-parte I e II, e 

no mínimo com dois integrantes desta comissão. 

A Comissão coleta dados de mercado para avaliação dos imóveis para obter melhores informações. Isto é 

efetuado por meio de pesquisas imobiliárias de imóveis ofertados/negociados no mercado, dentro do 

Município de Curitiba, em atendimento às determinações da NBR-14.653. As pesquisas também são feitas no 

sistema de gestão tributária municipal (GTM), em sites na internet, em publicações especificas e in loco. 

A Comissão elabora cálculo do valor do imóvel para que sirvam de base para a realização de negociações 

com os proprietários dos imóveis. A determinação do valor a ser pago é definido em um Laudo de Avaliação 

emitido pela Comissão de Avaliação de Imóveis.  Os cálculos são elaborados com o auxílio dos sistemas TS 

SYSREG e em planilhas eletrônicas, conforme determinado na NBR-14.653-parte I e II. A Comissão poderá 

também homologar laudos de avaliação apresentados por outros órgãos, com base na Norma Brasileira 

Vigente. 

O seguinte fluxograma faz parte do caderno do “Sistema Integrado de Gestão de Atendimento às Demandas 

da População – Instrução Normativa – Desapropriação de Imóvel – Julho/2010”,  e é um procedimento que 

faz parte da rotina do Município de Curitiba. 
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11.4. FORMAS DE NEGOCIAÇÃO 

As negociações ocorrerão nas dependências do Departamento de Gestão do Patrimônio Público, que faz 

parte da Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, sob a coordenação da Gerencia de 

Desapropriação e com a participação da Comissão de Avaliação de imóveis. A UTAG poderá participar das 

negociações a fim de subsidiar tecnicamente, principalmente nas questões referentes à execução da obra, 

tendo em vista a obtenção de acordos amigáveis. Os aspectos administrativos dos processos de 

desapropriação são afetos a Gerência de Desapropriação. 

Todas as negociações serão feitas individualmente, respeitando-se as caraterísticas de cada família atingida, 

bem como as características do imóvel e benfeitoria em questão. São apresentadas ao proprietário as opções 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 

   

4 
 

de compensação, bem como os prazos e trâmites necessários ao processo de desapropriação. Serão feitas 

quantas reuniões forem necessárias, buscando um acordo amigável a fim de não judicializar o processo. 

No caso específico desse PRI, como não há nenhum reassentamento que precise ser assistido, ou seja, não há 

nenhuma família em situação vulnerável, não será necessária a participação de equipe de assistência social.   

12. PROGRAMAS 

12.1. 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, as quais permitem não apenas o completo 

ressarcimento aos proprietários atingidos, mas também lhes garantindo o direito de obter valores 

compatíveis, além de propiciar que as pessoas eventualmente reassentadas mantenham condições iguais ou, 

se possível, melhores para exercerem suas atividades, tornando-as também beneficiarias do 

empreendimento. 

Público Alvo 

O público alvo são os proprietários de imóveis que serão desapropriados, seja em sua totalidade ou 

parcialmente. 

Atividades 

Após feitas todas as análises e ajustes nos projetos executivos, com a finalidade de diminuir o número de 

imóveis a serem desapropriados (desde que não haja prejuízo ao Programa), observando assim a Política 

Operacional – OP 710 (Reassentamento Involuntário),  a próxima etapa é a desapropriação dos imóveis. 

Para cada imóvel afetado pela implantação das obras, será instaurado um processo administrativo de 

Desapropriação; que seguirá o seguinte fluxo: 
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Este fluxograma faz parte do caderno de  “Sistema Integrado de Gestão de Atendimento às Demandas da 

População – Instrução Normativa – Desapropriação de Imóvel – Julho/2010”. 

Durante todo o período, que vai desde a identificação dos imóveis afetados até a conclusão do processo de 

desapropriação, com a transferência definitiva de titularidade do imóvel ao Município de Curitiba e com os 

afetados definitivamente reassentados, a UTAG estará presente fazendo o acompanhamento e auxiliando 

nas questões técnicas e outras que se fizerem necessárias. 

Para a emissão do Decreto de Utilidade Publica, o procedimento esta descrito no próximo fluxo: 

 

Além dos procedimentos descritos acima, que são os procedimentos de rotina adotados pelo Município de 

Curitiba, estão contempladas medidas adicionais para o cumprimento das ações elencadas nesse PRI. 

São algumas dessas medidas: 

 garantir assistência às famílias durante o processo de desocupação e  instalação no novo local 

escolhido, caso seja necessário; 

 todas as desocupações, quando envolverem famílias em situação de vulnerabilidade, deverão ser 

conduzidas por profissionais especializados; 

 acompanhamento do andamento do processo administrativo de desapropriação até a sua conclusão; 

 

Cronograma 

Este programa será aplicado na fase de planejamento das obras, tendo em vista que os imóveis devem ser 

desocupados antes do início das obras. 

Custos 

Os custos para implantação do Programa de Indenização e Relocação da População Afetada estão estimados 

e detalhados no Cronograma Fisico-financeiro (ítem 13 deste documento).  
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12.2. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS DE VIDA  

O “Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba”  atinge áreas totalmente urbanizadas e com 

atividade comercial bem desenvolvida e consolidada. Apresentam-se na amostra representativa do 

Programa atividades comerciais formais e informais que têm participação expressiva no contexto econômico 

do Município.  

As obras, na sua grande maioria, são obras que estarão concentradas no eixo das pistas e nas calçadas, 

tendo em vista que se trata da implantação de via exclusiva para o transporte coletivo e, ainda, implantação 

de calçadas com acessibilidade de acordo com a legislação vigente. As interdições ocorrerão de forma 

parcial, não havendo em nenhuma hipótese a interdição total das frentes dos comércios; de qualquer forma 

entende-se que poderá haver prejuízos para o comercio local; pois poderá haver uma diminuição no volume 

de circulação de clientes, impactando assim, no volume de vendas e/ou atendimentos no período das obras. 

Considerando que após a implantação total do “Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba” a 

mobilidade urbana será facilitada, e em decorrência disto poderá ocorrer o aumento na circulação de 

clientes; entende-se que todo o comercio e serviço será amplamente beneficiado. 

Neste sentido o Programa de Recuperação de Meios de Vida pauta-se em mitigar os impactos nos comércios 

em geral, que se sentirem prejudicados, com uma atenção especial aos considerados vulneráveis e promover 

a comunicação efetiva com os atingidos. 

Público Alvo 

O público alvo são, basicamente, os proprietários de estabelecimentos comerciais existentes nas áreas 

afetadas durante a execução das obras. 

Atividades 

As atividades poderão ser mais detalhadas após os resultados da pesquisa socioeconômica dos comércios 

afetados. 

 definir o tempo de execução das obras em cada trecho e estabelecer cronogramas adequados ao 

funcionamento do comércio atingido (plano de ataque); 

 definir estruturas para facilitar o acesso aos locais de venda, estruturas como: sinalização e 

orientação ao tráfego de pedestres e de automóveis; 

 se for o caso, providenciar locais de estacionamento temporário para atender aos comércios 

afetados em suas vagas de estacionamento,  

 estabelecer mecanismos de informação diária sobre a evolução das obras, bem como, comunicação 

voltada aos comerciantes e ao público em geral; 

 realizar reuniões com os envolvidos, em cada trecho de obras, antes do início dos trabalhos; 

 registrar e encaminhar para ressarcimento financeiro qualquer dano ocasionado às estruturas ou 

equipamentos, em função da execução das obras; 
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Cronograma/Compensações 

Algumas compensações poderão ser disponibilizadas através do Programa de Recuperação de Meios de Vida, 

entre elas o auxílio da equipe de Comunicação Social para a os comércios da região, no sentido de produzir 

material gráfico ou virtual contendo informações sobre: desvios, horários de atendimento, estacionamentos 

alternativos, entre outras informações e demais materiais necessários para a ampla divulgação durante o 

período de obras. 

Incluirá também a oferta aos afetados pelas intervenções do Programa, principalmente para o comércio, de 

cursos de capacitação e empreendedorismo facilitando a inscrição e disponibilidade de vagas no Programa 

Liceus de Ofício da Prefeitura Municipal de Curitiba que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional 

para jovens e adultos, possibilitando possível incremento de renda. 

O Programa Liceu de Ofícios conta com unidades fixas e remotas distribuídas estrategicamente no município 

de Curitiba com os seguintes cursos: 

 

Área Curso 

IN
FO

R
M

Á
TI

CA
 

Informática Básica 
Word 
Excel 

Excel Avançado 
Montagem e Manutenção de Computadores 

Manutenção de Redes 
Inclusão Digital 
Powerpoint/Impress 

Uso da internet e aplicativos Google 
Oficina básica de Smartphones 

Inkscape (Corel Draw) Introdução em ilustrações vetoriais 
Inkscape (Corel Draw) Criação de ilustrações vetoriais 
Auxiliar de Informática 

C
O

ST
U

R
A

 Costura Industrial 

Costura Industrial – Especializações 

Oficina de Costura 

Auxiliar de Costura 

IN
D

U
ST

R
IA

L Operador de Processos da Produção 

Inspetor de Qualidade 

Auxiliar de Almoxarifado 

Logística Básica 

Reparador de Eletrodomésticos – Linha Branca 

TU
R

IS
M

O
 E

 
H

O
TE

LA
R

IA
 

Inglês instrumental para hotelaria 

Espanhol instrumental para hotelaria 

O
U

TR
O

S 

Porteiro/Zelador de Edifício 

Auxiliar de Administração 

Auxiliar de Eletricidade 

Manicure/Pedicure 

Cabeleireiro 
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Outros cursos também serão ofertados em parcerias com entidades como o CIEE e SENAI e amplia a 

diversidade de disciplinas em outras áreas de atuação. 

O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR é uma associação privada, de âmbito estadual, 

sem fins lucrativos, de Assistência Social e Utilidade Pública, mantida por contribuições dos Membros 

Cooperadores, reconhecida pela “Fundação ABRINQ” como Entidade Amiga da Criança e do Adolescente. 

Além de estágios, o CIEE/PR atua fortemente na capacitação de jovens para o trabalho por meio do Projeto 

Aprendiz, previsto na Lei nº. 10.097/2000, destinado a adolescentes de 14 a 24 anos, e pela oferta de cursos 

de capacitação gratuitos de Informática Básica e de outras disciplinas essenciais à melhoria dos índices de 

empregabilidade. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), integrante do Sistema Fiep (Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná) oferece cursos de iniciação, aprendizagem industrial, qualificação, aperfeiçoamento e 

cursos técnicos, além de graduação tecnológica, extensão e pós-graduação por meio das Faculdades da 

Indústria. A instituição também oferta cursos a distância e "in company", atendendo às necessidades 

específicas dos alunos e das empresas. 

Para as compensações disponibilizadas pelos programas de atendimentos aos afetados, serão priorizados os 

atendimentos das mulheres inseridas no comércio. 

Este programa será aplicado durante todo o período das obras, sendo encerrados após a conclusão de todas 

as intervenções. O cronograma deverá ser estabelecido de acordo com o plano de ataque. 

Custos 

Os custos da implementação do Programa de Recuperação de Meios de Vida serão detalhados por ocasião 

da elaboração e entrega do Relatório Ambiental Prévio do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba.  

13. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 CUSTO ESTIMADO (U$$) EXECUÇÃO 

Desapropriações Lote 1 1.838.453,00 Janeiro 2020 / Junho 2020 

Desapropriações Lote 2 3.381.825,00 
Janeiro 2022 / Junho 2022 

Desapropriações Lote 3.1 4.695.570,00 Janeiro 2021 / Junho 2021 

Desapropriações Lote 3.2 322.307,00 
Janeiro 2022 / Junho 2022 

Desapropriações Lote 4 144.680,00 
Janeiro 2022 / Junho 2022 

Desapropriações Lote 4.1 217.020,00 
Janeiro 2022 / Junho 2022 

Desapropriações Lote 5 34.845,00 Janeiro 2021 / Junho 2021 

Desapropriações Viaduto/Trincheira Tarumã 339.474,00 Janeiro 2020 / Junho 2020 

Programa de Indenização e Relocação da 747.632,00 
2020 
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População Afetada 

Programa de Recuperação de Meios de Vida 1.000.000,00 
2020 

TOTAL 12.721.806,00 
 

 

14. 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. 

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 * 

127 
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 Implantação BRT Norte/Sul * 

TOTAL 536 

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 

 

Não foram chamados para as consultas publicas os proprietários do imóveis referentes a obra 

Trincheira/Viaduto Tarumã, pois as desapropriações já estão em andamento, conforme informações a seguir. 

Imóvel Proprietário 
Processo 

Administrativo 

Decreto de 
Utilidade 
Publica 

Fase do Processo 
Administrativo 

 
16.100.029 

 
UNIMED do Estado do Paraná 

 
01-028.149/2016 

 

 
373/2015 

Em negociação 
junto ao IPPUC 
para doação da 
área atingida. 

 
16.100.030 

 
UNIMED do Estado do Paraná 

 
01-028.149/2016 

 
373/2015 

Em negociação 
junto ao IPPUC 
para doação da 
área atingida. 

 
16.105.028 

 
CCV Comércio de Veículos 

 
01-028.156/2016  

 
373/2015 

Em negociação 
junto ao IPPUC 
para doação da 
área atingida. 

 

No Anexo I está apresentado o relatório das consultas públicas de desapropriação realizadas para as obras 

da Amostra Representativa. 
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ANEXO I – RELATÓRIO CONSULTA DESAPROPRIAÇÕES 
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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 
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facilitar 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 10 – 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 
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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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ANEXO II – MEMORANDO PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO IPPUC  

 
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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 
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todas as linhas que param por ali, inclusive primavera e bracatinga. Sendo assim, será atendido já e 

não quando for feito o projeto. 

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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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; 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

37 
 

Resposta IPPUC: 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;  

Resposta IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: A rua será aberta para formar um binário com a Arthur Bernardes. Sendo então 

necessário desapropriação de três lotes. 

12 - Ampliação da linha Inter 2 para o terminal do Pinheirinho. 

Resposta IPPUC: Isso não vai acontecer, porque o terminal Pinheirinho é atendido por outros 

interbairros 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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ANEXO III - MEMORANDO PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO IPPUC 

 
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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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; 
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Resposta IPPUC: 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. 

5. O acesso não deve ser exclusivamente por cartão. Fere o livre direito de ir e vir; 

Resposta IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: Com a reforma do terminal capão da imbuia será instalada uma nova 

catraca no acesso da Nivaldo Braga. 

9. Priorizar também a segurança; 

Resposta IPPUC: 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 IPPUC: há um acordo entre o sindicato dos motoristas e cobradores, o sindimoc 

com as empresas. A medida que os cobradores forem sendo dispensados serão 
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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 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: Isto não faz parte do projeto. Mais ao sul vai até o terminal capão raso, o 

terminal do pinheirinho é atendido 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 IPPUC: 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; 



PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA - 2019 
  

41 
 

Resposta IPPUC: 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; 

Resposta IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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 IPPUC: 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. 

 

 

 

 

 

 


