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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Estudo de Impacto Socioambiental - EISA e o
Plano de Gestão dos Impactos Socioambientais - PGSA do Projeto Gestão de Risco
Climático Bairro Novo do Caximba – PGRC - Curitiba, com foco nas questões
relacionadas à vulnerabilidade ambiental e socioeconômica da Vila 29 de Outubro e
na situação proposta após a implantação do PGRC - Curitiba.
O EISA - PGSA, como documento obrigatório da etapa de preparação do
PGRC - Curitiba, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC em
atendimento às demandas contratuais do empréstimo a ser obtido junto à Agência
Francesa de Desenvolvimento - AFD, a partir de recursos da linha de crédito gerada
pela instituição financeira, em apoio às cidades inteligentes, para fomentar a
execução de projetos voltados ao desenvolvimento sustentável.
As informações descritas no EISA contemplam o diagnóstico dos aspectos
socioeconômicos e ambientais da área de influência do PGRC - Curitiba, a
identificação e avaliação dos impactos potenciais decorrentes das intervenções de
obra e a proposição das medidas de controle, minimização ou potencialização das
interferências ao meio ambiente.
Os resultados dos estudos fundamentaram a definição de parâmetros e
diretrizes para as proposições do PGSA, onde foram considerados os principais
impactos e os procedimentos necessários para evitar, mitigar ou compensar danos
decorrentes das interferências, identificando os responsáveis pela condução dos
trabalhos, bem como pela fiscalização, supervisão e monitoramento dos planos e
programas.
As estratégias de atuação e gestão integrada, assim como as práticas de
tratamento socioambiental das intervenções foram estabelecidas com base no
atendimento à política operacional de salvaguardas socioambientais adotadas pela
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, nos planos diretores que regem as
políticas setoriais do município e nos mecanismos legais e normativos vigentes no
território brasileiro, nas esferas federal, estadual e municipal.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO
A região sul de Curitiba abrange um dos últimos grandes remanescentes de
áreas verdes da cidade e suas áreas, na maior parte, estão inseridas no Setor
Especial de Ocupação Integrada, na Zona Residencial de Ocupação Controlada e
na Área de Proteção Ambiental do Iguaçu, que se constitui em uma unidade de
conservação ambiental criada pelo município para garantir a preservação,
conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da bacia do Rio
Iguaçu.
Área de confluência dos principais formadores das duas maiores bacias
hidrográficas da cidade, os Rios Barigui e Iguaçu, a região sul do município tem
grande importância no contexto ambiental, consolidando-se como APA e delimitando
o Parque Metropolitano do Iguaçu, ao longo da extensão do corpo hídrico.
Ressalta-se que o Rio Iguaçu, que tem suas nascentes em Curitiba, atravessa
o Estado de leste a oeste, percorrendo aproximadamente 600 km até o município de
Foz do Iguaçu, onde deságua formando as Cataratas do Iguaçu, uma das sete
maravilhas do mundo e patrimônio da humanidade.
Apesar deste contexto, a região vem sendo considerada como uma das
principais alternativas para a expansão da malha urbana do município e
enfrentamento da questão habitacional por parte dos setores público e privado.
A pressão por solucionar os problemas habitacionais do município tem atraído
agentes promotores da ocupação urbana para esta região. A demanda por
habitações de diferentes classes sociais vem crescendo, assim como diminui a
disponibilidade de áreas desocupadas nas demais regiões da cidade.
A ocupação regional desordenada é progressiva, principalmente nas áreas
alagadiças dos fundos de vale e nos vazios da Zona Industrial, onde as ações dos
planos diretores de uso e ocupação do solo não se consolidaram.
Devido ao déficit habitacional e às invasões que vem ocorrendo ao longo do
processo de desenvolvimento urbano da região e, ainda, ao surgimento de novos
desafios globais, cada vez mais evidentes, a partir da revisão do Plano Diretor, uma
nova legislação de Zoneamento na região está sendo aprovada com base nas
adequações necessárias.
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As mudanças climáticas estão entre esses desafios. Curitiba, então, vem
buscando enfrentá-los com mecanismos voltados à redução da vulnerabilidade
socioambiental e à elevação da capacidade de resiliência, bem como a partir de
iniciativas que conduzam ao desenvolvimento sustentável e que promovam a
conservação das áreas naturais que tem maior potencial de adaptação e a
recuperação dos sistemas ambiental, social e econômico.
Diante dos fatores acima, com a finalidade de viabilizar parcerias e obter
apoio para a implementação de propostas de melhoria da qualidade socioambiental
da região Sul, o PGRC - Curitiba foi concebido (Figura 1) e apresentado à AFD.

FIGURA 1 - Proposta do PGRC Curitiba e Diretrizes de Reordenamento Territorial
na Área de Abrangência do Projeto

Fonte: IPPUC, 2019.
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Estabelecendo contribuições à resiliência de sistemas urbanos e ripários da
bacia hidrográfica do rio Barigui e à adaptação da cidade às mudanças climáticas,
de maneira a favorecer a preservação ambiental e o bem-estar da população, o
Projeto contempla intervenções para a recuperação socioambiental da Vila 29 de
Outubro, núcleo comunitário formado a partir de ocupação irregular da APP do rio
Barigui, no Bairro do Caximba (Figura 2).
FIGURA 2 - Vista Geral da Área da Proposta do PGRC - Curitiba em Janeiro 2017

Fonte: SMCS, 2017.

Compatível com o modelo de desenvolvimento e solidariedade aplicado pela
AFD, a proposta irá beneficiar a população que atualmente reside na Vila 29 de
Outubro, totalizando 1.693 famílias. Com enfoque no reassentamento de 1.147
famílias que estão estabelecidas na área de risco de inundação, as ações previstas
irão proporcionar a transferência destas moradias para locais seguros e a
desocupação da APP, reduzindo a vulnerabilidade socioeconômica da comunidade
(Figuras 3). As intervenções contemplam, também, a permanência das demais 546
famílias nas moradias onde estão instaladas, com a urbanização e a regularização
fundiária dos lotes remanescentes, que ocupam terrenos consolidados e
potencialmente fora da área de risco.
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FIGURA 3 - Condições de Uso e Ocupação do Solo na Área de Abrangência
da Proposta

Janeiro/2017

Janeiro/2017

Fonte: SMCS, 2017.

No conjunto dos requisitos contratuais da instituição financeira para liberação
dos recursos do empréstimo, a apresentação do EISA - PGSA, como instrumento
obrigatório para a fase de preparação do PGRC - Curitiba e a continuidade do ciclo
de projeto, tem por objetivo demonstrar os resultados dos estudos socioambientais
da área de intervenção, avaliando as implicações do processo executivo sobre os
fatores de influência e identificando as medidas minimizadoras dos potenciais
impactos aos sistemas naturais e antrópicos da região.
O EISA - PGSA foi elaborado a partir das informações socioeconômicas
resultantes do Projeto do Trabalho Social - PTS, em desenvolvimento pela equipe
social da COHAB desde 2018, e na avaliação preliminar das modificações a serem
impostas aos componentes ambientais em virtude das etapas executivas do projeto.
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Os Programas de Comunicação Social - PCS, Educação Ambiental - PEA,
Gestão Social - PGS e de Gestão Ambiental - PGA foram propostos com ênfase no
cumprimento das normas ambientais e sociais adotadas pela AFD e das diretrizes
legais e normativas da Política Nacional de Meio Ambiente.
Adicionalmente ao EISA - PGSA, a Prefeitura de Curitiba, em busca de
soluções estratégicas para atuar no processo de ocupação irregular em áreas de
risco e/ou fragilidade socioambiental e visando garantir a adoção de práticas
adequadas para enfrentamento dos problemas ambientais decorrentes deste
processo, está encaminhando o processo licitatório para contratação do Relatório
Ambiental Prévio - RAP relativo às propostas do PGRC - Curitiba, que irá
fundamentar a obtenção do licenciamento ambiental das etapas executivas do
Projeto. Espera-se, ainda, que o desenvolvimento do RAP, nos estágios iniciais de
planejamento, venha a fortalecer as práticas de gestão integrada e resulte na
adequação do projeto às limitações impostas pelas características do meio ambiente
da área de influência e pelas normas de proteção ambiental.
Uma vez que estará fundamentado em estudos e levantamentos mais
detalhados e precisos, o diagnóstico resultante do RAP, em especial, considerando
os meios físico e biótico, poderá demandar readequações e/ou complementações ao
conteúdo dos planos e programas definidos pelo PGSA.
Ressalta-se, ainda, que os estudos ambientais e sociais da área de influência
do PGRC - Curitiba contemplaram aspectos balizados no documento "AVALIAÇÃO
DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA ÀS MUDANÇAS AS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA VILA 29 DE OUTUBRO E DA ÁREA DO PGRC CURITIBA", que foi elaborado de maneira inédita pelo IPPUC com o propósito de
identificar os riscos e as vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas da área do
PGRC - Curitiba, bem como identificar os impactos do Projeto na redução desses
riscos e vulnerabilidades. Este instrumento de avaliação será um dos principais
norteadores da gestão social e ambiental do PGRC - Curitiba, proporcionando
inovações à análise dos indicadores de resultados do Programa.
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2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
2.1 ASPECTOS GERAIS
O PGRC - Curitiba está alinhado com as diretrizes de planejamento urbano do
município, que tem por finalidade assegurar a resiliência e a integridade dos
ecossistemas naturais do município de Curitiba, bem como das condições de
qualidade de vida da população.
A proposta, além de contribuir para o controle das inundações locais, com a
estruturação de um corredor ecológico, a correção do passivo ambiental e a
recuperação dos ecossistemas ripários ao longo da bacia hidrográfica do Rio
Barigui, irá promover a inclusão socioambiental da população que vive em situação
irregular e em condições insalubres na Vila 29 de Outubro, ofertando moradia
adequada e digna, urbanizando as áreas passíveis de regularização, implantando
serviços públicos e equipamentos lazer. O conjunto de intervenções estará voltado
às prioridades básicas da população, que envolve saneamento, mobilidade,
habitação, infraestrutura urbana e social, assim como qualidade ambiental.
Aspecto relevante e essencial para a viabilidade executiva do PGRC - Curitiba
está associado com a desocupação da área de risco de alagamento e, consequente
liberação da APP, onde estão instalados a maior parte dos domicílios integrantes do
núcleo comunitário. No total, foram realizados 1.693 cadastros, dos quais 1.147
envolvem ações de reassentamento e 546 poderão ser mantidos na origem e terão
os benefícios da urbanização e regularização fundiária dos seus lotes assegurados.
As figuras 4 e 5 ilustram, respectivamente em mesmo ângulo, as condições
gerais da área em agosto de 2017 e o cenário após a implantação da proposta do
PGRC - Curitiba.

2.2 OBJETIVOS
2.2.1 GERAL
O objetivo geral do PGRC - Curitiba é aumentar a resiliência urbana por meio
da preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental da
bacia hidrográfica dos rios Barigui e Iguaçu, promovendo também o desenvolvimento
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ambiental, social, econômico e de lazer para população da Vila 29 de Outubro e das
áreas adjacentes.
FIGURA 4 - Área da Proposta em Agosto de 2017

Fonte: SMCS, 2017.

FIGURA 5 - Cenário Após a Implantação do PGRC Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.
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2.2.2 ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos foram definidos de forma a detalhar o objetivo geral
do projeto e delimitar os passos necessários ao seu alcance.
 Corrigir o passivo ambiental, recuperando a paisagem da planície de
inundação, dos ecossistemas envolvidos e das áreas denominadas várzea e
matas de galeria;
 Minimizar os desastres ambientais na região e ao longo do Rio Barigui,
reduzindo os riscos de inundações, alagamentos, erosão e assoreamentos
acelerados;
 Promover

a

inclusão

social,

econômica

e

ambiental

das

famílias

contempladas pelo projeto;
 Melhorar a urbanização, promovendo condições adequadas de moradia,
infraestrutura urbana e serviços públicos.

2.3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Razão Social:

Prefeitura Municipal de Curitiba
CNPJ: 76.417.005/0001-86

Endereço:

Av. Cândido de Abreu, 817 -2º andar - Centro Cívico
CEP: 80530-908
CURITIBA - PARANÁ

Contato:

Arquiteto Mauro Magnabosco
Coordenador do PGRC Curitiba
(41) 3250-1414

2.4 LOCALIZAÇÃO
A proposta do PGRC - Curitiba envolve a área da Vila 29 de Outubro, núcleo
comunitário formado por ocupação irregular no bairro do Caximba, ao Sul do
município de Curitiba. A área ocupa aproximadamente 935.818m² no espaço
geográfico de latitude 25º61'87" S e longitude 49º35’44’’ W.
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Considerando os aspectos hidrográficos, a área está às margens do Rio
Barigui, principal corpo hídrico da maior Bacia Hidrográfica da cidade (Figura 6), à
esquerda do seu curso e quase na confluência com o Rio Iguaçu, onde deságua. O
encontro dos rios estabelece a delimitação Sul de Curitiba, na divisa com o
município de Fazenda Rio Grande.
Em relação ao território administrativo do município, o núcleo comunitário da
Vila 29 de Outubro pertence à Administração Regional do Tatuquara, no bairro
Caximba (Figura 7)
FIGURA 6 - Localização da Vila 29 de Outubro no Município de Curitiba

Fonte: IPPUC, 2017.
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RIO BARIGUI

FIGURA 7 - Situação da Área do PGRC - Curitiba no Bairro Caximba

PGRC Curitiba

RIO IGUAÇU

BAIRRO CAXIMBA
DIVISA DE MUNICÍPIO
DIVISA DE BAIRRO
CURSO D'ÁGUA
CAVAS OU VÁRZEAS
PGRC Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.
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2.5 COMPONENTES DA PROPOSTA
Para melhor compreensão da proposta do PGRC - Curitiba, os componentes,
subcomponentes e produtos foram distribuídos em três áreas intervenção, conforme
o Quadro 1:
QUADRO 1 – Áreas de Intervenção da Proposta do PGRC Curitiba
ÁREA A
Área para macrodrenagem e
recuperação ambiental
(Área de Risco e de Proteção
Ambiental)
ÁREA B
Área para implantação de
infraestrutura urbana
(Urbanização e Regularização
Fundiária)

Área de domínio público onde serão removidas 1.032
famílias. Na sub área A1, serão implantadas bacias de
espraiamento e corredor ecológico. Na sub área A2
serão implantados um dique de contenção, canal de
macrodrenagem e parque linear de uso público
Área de domínio público onde serão removidas 110
famílias para a implantação das obras de reurbanização
e construção de unidades habitacionais. Na sub área B1
serão construídas 305 unidades habitacionais e na sub
área B2 apenas obras de infraestrutura. Toda a área
será objeto de regularização fundiária.

ÁREA C
Área para macrodrenagem e
recuperação ambiental
(Área de Risco e de Proteção
Ambiental)

Áreas de domínio privado que requerem de
desapropriação. As sub áreas C1 a C5 são terrenos
destinados à construção de 845 unidades habitacionais.
As sub áreas C6a C8 são destinadas à construção e
ampliação de equipamentos sociais (US, EMEF, CMEI e
CRAS)

Fonte: IPPUC, 2019.

O Quadro 2, a seguir, fornece o detalhamento da cessão e desapropriação
das Áreas A, B e C. Na sequência, a Figura 8 apresenta o cenário regional após a
implementação da proposta e a situação das áreas de intervenção.
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QUADRO 2 - Cessão e Desapropriação das Áreas de Intervenção da Proposta

(Fonte IPPUC)

Fonte: IPPUC, 2019.
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FIGURA 8 - Situação das áreas de intervenção do PGRC - Curitiba
C
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B
B

Rio Barigui

Fonte: IPPUC, 2019.
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Com base nos critérios e parâmetros acima definidos, os componentes do
PGRC - Curitiba seguem propostos da seguinte maneira:
2.5.1 COMPONENTE I – MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
A proposta contempla a liberação da Área A e parte da B1, que abrange
aproximadamente 785.895m² de terrenos não edificáveis e com risco de inundação,
bem como o reassentamento das 1.047 famílias residentes nos locais de
desocupação para novas unidades habitacionais a serem construídas nas Áreas C1
a C5.
Este componente inclui, também, o processo de cessão de propriedade das
Áreas A e B para o município de Curitiba, que são de domínio estadual, conforme
descrito no Quadro 2.
A partir da liberação das áreas, as ações de macrodrenagem e recuperação
ambiental serão implementadas de acordo com as Figuras 9 e 10, sendo:
1 Dique para contenção de cheias;
2 Canal de macrodrenagem para a área protegida pelo dique;
3 Parque Linear:
 Área aproximada de 86.500m2 sobre o dique e taludes;
 Plantio de grama, ornamentais e árvores;
 Ciclovia, áreas de esporte e lazer;
 Platô de plantio de flores.
4 Bacias de espraiamento e contenção:
 Bacias de contenção com volume de aproximadamente 226.000m3.
5 Corredor ecológico:
 Recomposição vegetal da APP.
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FIGURA 9 - Cenário Geral e Corte Genérico do Componente I - Sentido Jusante do
Rio Barigui

Fonte: IPPUC, 2019.

FIGURA 10 - Cenários dos Produtos do Componente

Acessibilidade ao Parque

Área de lazer, plantio e bacia de contenção

Ciclovia e área de lazer na crista do dique/talude

Vista da bacia de contenção e espraiamento

Via parque, dique/talude, ciclovia e áreas de lazer, plantio, bacias de contenção,
bacias de espraiamento e corredor ecológico

Fonte: IPPUC, 2019.

15

2.5.2 COMPONENTE II – INFRAESTRUTURA URBANA
O Componente II envolve ações nas Áreas B e C.
Inicialmente será realizada a reurbanização da área edificável não
consolidada, com a retirada e reassentamento de famílias de 110 domicílios da Área
B1, para as novas unidades habitacionais a serem construídas na Área C. Na Área
B1 serão construídas unidades habitacionais e de uso misto (Figura 11).
FIGURA 11 - Cenário para as Cabeças de Quadra, com Comércio no Térreo e
Habitação no Segundo Pavimento

Fonte: IPPUC, 2019.

Na Área B2, área edificável consolidada, as intervenções compreendem a
urbanização e a regularização fundiária, com o objetivo de proporcionar a titulação
de 546 domicílios.
2.5.2.1 Subcomponente - Sistema Viário para a Área de Intervenção
1 Microdrenagem
 Implantação de microdrenagem em aproximadamente 10.400m ao longo
das Áreas B e C.
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2 Pavimentação
 Implantação de 78.000m2 de pavimentação no sistema viário.
3 Paisagismo, Iluminação e Sinalização
 Implantação de paisagismo, iluminação e sinalização das vias.
As obras irão contemplar a execução de passeios e vias de acesso de
veículos com implantação de rampa para deficiente, além de luminárias a LED.

2.5.2.2 Subcomponente – Habitação
1 Regularização fundiária
 Implantação de infraestrutura e titulação de 546 domicílios da Área B2.
2 Produção de unidades habitacionais e infraestrutura
 Desapropriação dos imóveis das Áreas C1 a C5 para construção de 842
unidades. (Quadro 2);
 Construção de 305 unidades na Área B1.
As unidades habitacionais terão área útil de 43 a 48 m2.

2.5.3 COMPONENTE III – INFRAESTRUTURA SOCIAL – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Envolve a construção, adequação e ampliação dos equipamentos.
1 Ampliação da Escola Municipal Joana Raksa em 517m2 (Figura 12)
FIGURA 12 - Escola Municipal Joana Raksa Localizada na Área C7

Fonte: Google Maps, 2019.
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2 Construção de Unidade de Saúde com 1.210m2;
3 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS com
200m2;
4 Adequação de imóvel de propriedade da PMC para o Centro Municipal de
Educação Infantil – CMEI (Figura 13)
FIGURA 13 - Unidade de Saúde Existente que Será Reformada no Terreno
Situado na Área C8

Fonte: Google Maps, 2019.

2.5.4 COMPONENTE IV – PROJETOS EXECUTIVOS E ESTUDOS
1

Estudos e projetos de engenharia e arquitetura - Gestão das águas

pluviais, microdrenagem e macrodrenagem e parque linear às margens do
Rio Barigui;
2

Projetos executivos de infraestrutura viária;

3

Relatório Ambiental Prévio (RAP).



Elaboração de RAP em consonância com o escopo da Lei Municipal

7833/91 e do Decreto Municipal 838/97, artigo 2º, inciso I e III.
Estes diplomas legais estabelecem o RAP como um instrumento de
licenciamento, sendo este um estudo técnico necessário para a análise de
viabilidade ambiental de atividades consideradas potencial ou efetivamente
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passíveis de impactos significativos no meio ambiente, no sistema viário e na
qualidade de vida da comunidade lindeira, identificando as informações mais
levantes, para a tomada de decisão por parte da equipe de análise do documento e
concessão da viabilidade ambiental.

2.5.5 COMPONENTE V – GERENCIAMENTO
As ações envolvem a contratação de empresa para o Gerenciamento Geral
do Projeto, e a contratação de empresa para a realização da Supervisão de Obras
Ambiental, e Social.

2.6 CONTRAPARTIDA
Os recursos de contrapartida oriundos de receitas tributárias estão em
conformidade com a Resolução No 2, de 5 de setembro de 2017 da COFIEX, está
previsto o recurso de contrapartida para desapropriações ou utilização de terrenos
do Município, conforme previsto no Artigo 5º da respectiva Resolução.
Os recursos da contrapartida serão empregados na aquisição dos imóveis na
elaboração dos projetos executivos e estudos, nas ações de regularização fundiária,
na implantação dos equipamentos públicos, e no gerenciamento e supervisão do
Projeto.
Também irá compor a contrapartida os imóveis de domínio público estadual
que serão doados para o município (Áreas A e B) e o Projeto de Trabalho Social –
PTS, que será custeado com recursos da PMC1.
Os recursos para o PTS estão previstos no Plano Plurianual 2018-2021,
aprovado pela Lei Municipal Nº 15131/2017.

1

O valor estimado do PTS é de aproximadamente 3% do valor total do Projeto.
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2.7 QUADRO RESUMO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

QUADRO 3 - Resumo das Metas Físicas e Financeiras do PGRC Curitiba
REF.

COMPONENTES DO PGRC

TIPO DE
PRODUTO

CUSTO
TOTAL
€$ 1.000,00

1.

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

26.892,00

1.1

DIQUE PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS

OBRA

353,00

1.2

CANAL DE MACRODRENAGEM PARA A ÁREA PROTEGIDA PELO DIQUE

OBRA

734,00

1.3

PARQUE LINEAR

OBRA

772,00

1.4

BACIAS DE ESPRAIAMENTO E CONTENÇÃO E CORREDOR ECOLÓGICO

OBRA

2.680,00

1.5

CONSTRUÇÃO DE 1037 CASAS (ÁREA A)

OBRA

20.500,00

1.6

CESSÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA ATUALMENTE OCUPADA DE DOMÍNIO
PÚBLICO ESTADUAL PARA O MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
MACRODRENAGEM (ÁREA A E ÁREA B)

OUTROS

1.853,00

2.

INFRAESTRUTURA URBANA

13.400,00

2.1

SISTEMA VIÁRIO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO

7.020,00

2.1.1

Microdrenagem

OBRA

1.350,00

2.1.2

Pavimentação

OBRA

5.300,00

2.1.3.

Paisagismo, Iluminação e Sinalização

OBRA

370,00

2.2

HABITAÇÃO

6.380,00

2.2.1

Construção de 110 casas (Area B1)

OBRA

2.500,00

2.2.2

Regularização fundiária de 546 domicílios (Área B2)

OUTROS

1.200,00

2.2.3

Desapropriações para a produção de unidades habitacionais e
infraestrutura (Áreas C1 a C5)

OUTROS

2.680,00

3.

INFRAESTRUTURA SOCIAL - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

3.1

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA RAKSA (AREA C7)

OBRA

460,00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (ÁREA C6)

OBRA

1.120,00

OBRA

67,00

OBRA

422,00

OUTROS

431,00

3.2
3.3
3.4

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS) EM IMÓVEL A SER DESAPROPRIADO E REFORMADO (ÁREA C6)
REFORMA DE IMÓVEL PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(CMEI) (ÁREA C8)

2.500,00

3.5

DESAPROPRIAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (ÁREAS C6 E C7)

4.

PROJETOS EXECUTIVOS E ESTUDOS

4.1

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS

CONSULTORIA

375,00

4.2

PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA

CONSULTORIA

125,00

5.

GERENCIAMENTO

5.1

GERENCIAMENTO GERAL DO PROJETO

CONSULTORIA

1.304,40

5.2

SUPERVISÃO DE OBRAS, AMBIENTAL E SOCIAL

CONSULTORIA

3.080,00

500,00

4.384,40

TOTAL

Fonte: IPPUC, 2019
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47.676,40

3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
3.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A partir do levantamento do arcabouço jurídico verificamos a suficiência de
legislações para atendimento aos requerimentos para implantação do Projeto e de
suas ações ambientais e sociais.
Na sequência, o Quadro 4 apresenta o resumo da legislação que fundamenta
e respalda as ações do PGRC – Curitiba.
QUADRO 4 - Legislação para o PGRC - Curitiba
LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
AMBIENTAL

Lei Federal nº 12.651 de 25
de maio de 2012

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa

Decreto Estadual nº 3742 de
12 de novembro de 2008
Lei Municipal nº 7833 de 19
de dezembro de 1991
Decreto Municipal nº 192 de
03 de abril de 1991
Decreto Municipal nº 410 de
27 de julho de 1991

Declara a Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu na Região
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.
Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio
ambiente
Regulamenta o artigo 5º, inciso ix, da lei nº 9.800/2000, no que diz respeito à
Área de Proteção Ambiental, Parque Municipal do Iguaçu
Dispõe sobre implantação da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu, criação
do Parque Municipal do Iguaçu e dá outras providências

Decreto Municipal nº 838 de
18 de agosto de 1997

Institui o relatório ambiental prévio no município de Curitiba.

Decreto Municipal nº 1135 de
06 de dezembro de 2001

Substitui o mapa anexo do Decreto nº 192/00

Decreto Municipal nº 174 de
13 de março de 2008

Regulamenta o artigo 5º, inciso ix, da lei nº 9.800/2000, no que diz respeito à
Área de Proteção Ambiental, Parque Municipal do Iguaçu e dá outras
providências.

Decreto Municipal nº 26 de 19
de janeiro de 2015

Regulamenta parcialmente o artigo 5.º, inciso ix, da lei municipal n.º 9.800, de
03 de janeiro de 2000, no que diz respeito à Área de Proteção Ambiental do
Iguaçu, Parques Natural Municipal do Iguaçu, do Centenário da Imigração
Japonesa e o Linear do Cajuru e dá outras providências.

Decreto Municipal nº839 de
11 de setembro de 2015
Decreto Municipal nº 1.994 de
13 de novembro de 2017
Decreto Municipal nº 430 de
03 de maio de 2018
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Insere inciso VIII a redação do artigo 6º, substitui o mapa anexo e cria o Quadro
V no Decreto Municipal nº 26, de 19 de janeiro de 2015
Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMDB de Curitiba e dá
outras providências.
Altera parcialmente o artigo 6º quanto ao zoneamento, substitui o mapa anexo
do Decreto Municipal nº 26, de 19 de janeiro de 2015, e o mapa do Decreto
Municipal nº 839, de 8 de outubro de 2015.

LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO

Lei Federal n.º 4.132 de 10 de
setembro 1962
Lei Federal nº 9.785 de 29 de
janeiro de 1999
Decreto Lei Federal nº 3.365
de 21 de junho de 1941

Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua
aplicação.
Altera o Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por
utilidade pública) e as Leis n 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros
públicos) e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo
urbano).
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Lei Federal nº 6.766 de 19 de
dezembro de 1979
Lei Federal nº 9.785, de 29 de
janeiro de 1999
Lei Federal nº 10.257 de 10
de julho de 2001
Lei Federal nº 13.465 de 13
de julho de 2017
Lei Municipal nº 2.942 de 27
de dezembro de 1966
Lei Municipal nº 6.988 de 18
de maio de 1987
Lei Municipal nº 9.460 de 23
de dezembro de 1998
Lei Municipal nº 9.800 de 03
de janeiro 2000
Lei Municipal nº 82 de 19 de
setembro de 2011
Lei Municipal nº 14.771 de 17
de dezembro de 2015
Lei Municipal nº 14.981 8 de
dezembro de 2016
Lei Municipal nº 1.051 de 02
de outubro de 2018
Decreto Municipal nº 1442 de
31 de outubro de 2005
Decreto Municipal nº 688 de
03 de julho de 2018
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Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
Altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por
utilidade pública) e as Leis nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros
públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).
Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de
créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização
fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União;
Normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e desmembramentos de
terrenos no Município de Curitiba, e revoga a lei nº 1650/58.
Dispõe sobre a doação de áreas ao Município de Curitiba e altera a Lei nº
2942/66 e revoga o artigo 4º da lei nº 6820/86, e dá outras providências
Dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos,
implantados irregularmente no município de Curitiba, até a data de 31 de
dezembro de 1993.
Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Curitiba.
Autoriza a remissão e anistia fiscal dos débitos tributários relativos a
loteamentos que não obtiveram a aprovação ou autorização administrativa dos
órgãos competentes no âmbito das administrações municipal, estadual e
federal, integrantes do programa Moro Aqui.
Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba de acordo com o disposto
no art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para orientação e controle do
desenvolvimento integrado do município.
Dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos,
implantados irregularmente no Município de Curitiba, até a data de 31 de
dezembro de 1993, e dá outras providências.
Dispõe sobre a aprovação de Projetos de Regularização de Lote em Planta de
Loteamento, Cadastramento, Unificação e/ou Subdivisão de lotes ou glebas no
Município de Curitiba, e dá outras providências.
Dispõe sobre os critérios para regularização fundiária em áreas pertencentes a
administração direta e indireta do Município de Curitiba, ocupadas por
população de baixa renda, e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação do setor especial de habitação de interesse social –
regularização fundiária Caximba e autoriza a implantação de infraestrutura na
área que especifica.

LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
REASSENTAMENTO

Portaria Ministério das cidades
nº 317 de 18 de julho de 2013
Resolução Recomendada do
Conselho das Cidades Nº 127,
de 16 de setembro de 2011

Dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de
deslocamentos involuntários de seu local de moradia ou de exercício de suas
atividades econômicas, provocados pela execução de programa e ações, sob
gestão do ministério das cidades, inseridos no programa de aceleração do
crescimento – PAC.
Recomenda que o Ministério das Cidades regulamente procedimentos e medidas
que garantam o direito à moradia em obras e empreendimentos que envolvam
recursos oriundos de programas federais voltados ao desenvolvimento urbano.
TRABALHO SOCIAL

Portaria Ministério das cidades
nº 464 de 25 de julho de 2018
Decreto Municipal nº 1221 de
julho de 2011
Lei Federal 11.124 de 11 de
junho de 2005
Lei Federal 11.977 de julho de
2009
Fonte: IPPUC, 2019.
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Dispõe sobre o Trabalho Social nos programas e ações do Ministério das
Cidades
Dispõe sobre a concessão do benefício auxílio-moradia.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria
o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho
Gestor do FNHIS.
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas

3.2 NORMAS DE RESPONSABILIDADE ASSS
O Quadro 5 apresenta aspectos do atendimento às medidas significativas para mitigar os possíveis riscos e
impactos ambientais e sociais do projeto estabelecidas nas Normas Ambientais e Sociais - NAS do Banco Mundial, que
são adotadas nos projetos financiados pela AFD.
QUADRO 5 - Resumo das Medidas Mitigatórias em Atendimento às NAS
MEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PRAZO/
STATUS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

DATA DE
CONCLUSÃO

NAS 1: AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

1.1

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA
VERIFICAR E ACOMPANHAR O
ATENDIMENTO AO PCSA E PGSA

Na celebração do Contrato com a
AFD.

Equipe de Gerenciamento e Supervisão
Ambiental e Social da UGP

Ao término da
implementação das
ações socioambientais
do PGRC Curitiba

1.2

AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

EISA-PGSA elaborado e submetido à
AFD

IPPUC/UGP-AFD2, SMMA e Cohab

06/09/2019

1.3

FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE
GERENCIAMENTO

PGSA - Concluído
RAP - Serviços em contratação

PGSA - Cohab e IPPUC/UGP-AFD
RAP – IPPUC (Empresa contratada)

PGSA - 06/09/2019
RAP - 8 meses após
assinatura do Contrato
de Prestação de Serviços

1.4

GERENCIAMENTO DA CONTRATADA

Ao início da vigência do Contrato

Projetos - IPPUC
Obras - SMOP

Ao encerramento do
objeto do Contrato

2

A UGP-AFD está em atuação até o término das atividades inerentes

ao Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da RIT
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PRAZO/
STATUS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

1.5

LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
AMBIENTAIS

De acordo com as etapas de
implementação do PGRC Curitiba

Responsável pela obtenção: IPPUC/UGP
Responsável pela emissão: SMMA

1.6

ACOMPANHAMENTO DE TERCEIROS

Demandas ao longo da execução do
Projeto

IPPUC/UGP, SMOP e Cohab

1.7

PROJETO DO TRABALHO SOCIAL3

Trabalho social iniciado em 2017

Cohab

AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Relatório de Vulnerabilidade às
Mudanças Climáticas do PGRC
IPPUC
Curitiba concluído e apresentado para
a AFD

1.8

DATA DE
CONCLUSÃO
De acordo com as
etapas de
implementação do
PGRC Curitiba
Ao término do Contrato
com a AFD
Um ano após a
conclusão dos
reassentamentos
31/07/2019

NAS 2: CONDIÇÕES DE TRABALHO
2.1

PROCEDIMENTOS DE
GERENCIAMENTO DE TRABALHO

2.2

MECANISMO DE RECLAMAÇÕES E
QUEIXAS DOS TRABALHADORES DA
OBRA

2.3

MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO

Incluído no Programa de Supervisão
Ambiental do PGSA.
Implantação concomitante às obras
Incluído no Subprograma de
Gerenciamento do Canteiro de Obras
do PGSA;
Implementação durante a fase de
execução das obras
Incluído no Subprograma de Saúde e
Segurança no Trabalho do PGSA;
Implementação durante a fase de
execução das obras

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término das obras

UGP E SMOP

Ao término das obras

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término das obras

O Projeto de Trabalho Social (PTS) que será acompanhado pela Supervisão de Obras, Ambiental e Social, será custeado e implantado com recursos da PMC e
Cohab
3
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS

2.4

2.5

3.1

PRAZO/
STATUS

Incluído no Subprograma de Saúde e
Segurança no Trabalho do PGSA;
Implementado durante a fase de
execução das obras
Incluído no Subprograma de
Educação Ambiental para
TREINAMENTO DOS TRABALHADORES Trabalhadores da Obra do PGSA;
DO PROJETO
Implementado antes do início das
atividades e ao longo da fase de
execução das obras
Incluído nos
Subprograma de Gerenciamento da
Manutenção de Veículos,
MANUSEIO DE RESÍDUOS E MATERIAIS Manipulação de Combustíveis e
PERIGOSOS
Materiais Betuminosos e Disposição
de Óleos Usados e
Subprograma de Contingência a
Acidentes Ambientais
PREPARAÇÃO E RESPOSTA A
EMERGÊNCIAS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

DATA DE
CONCLUSÃO

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término das obras

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término das obras

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término da
implementação das
ações socioambientais
do PGRC Curitiba

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término da
implementação das
ações socioambientais
do PGRC Curitiba

UGP e SMOP
Responsável pela execução: Empreiteiras

Ao término da
implementação das
ações socioambientais
do PGRC Curitiba

NAS 4: SAÚDE E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

4.1

4.2

SEGURANÇA DE TRÁFEGO DURANTE
AS OBRAS

SAÚDE E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
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Incluído no Subprograma de
Segurança Operacional no Período
de Obras.
Implementação durante a fase de
execução das obras
Incluído no Subprograma de
Segurança Operacional no Período
de Obras.
Implementação durante a fase de
execução das obras

MEDIDAS SIGNIFICATIVAS
4.3
4.4
4.5

RISCOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO,
EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL
RISCOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL E ABUSO
DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO
MEDIDAS DE RESPOSTA A
EMERGÊNCIAS

PRAZO/
STATUS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

DATA DE
CONCLUSÃO

Trabalho realizado pela rede de
proteção social do Município

Cohab, FAS, SMS

Permanente

Trabalho realizado pela rede de
proteção social do Município

Cohab, FAS, SMS

Ao término das obras

Durante a fase de execução das
obras

4.6

PESSOAL DE SEGURANÇA

Durante a fase de execução das
obras

4.7

TREINAMENTO COMUNITÁRIO

Trabalho social iniciado em 2017

Defesa Civil - Administração Regional do
Tatuquara
SMOP
Responsável pela contratação:
Empreiteiras
PGS - Programa de Gestão Social
Subprograma de Educação Ambiental e
Patrimonial

Ao término das obras
Ao término das obras
Um ano após os
últimos
reassentamentos

NAS 5: AQUISIÇÃO DE TERRAS, RESTRIÇÕES AO USO DA TERRA E REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO

5.1

AQUISIÇÃO DE TERRAS E
REASSENTAMENTO
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As providências para aquisição de
terras já foram iniciadas e continuarão
durante a execução do PGRC
Curitiba
As ações socioambientais visando o
reassentamento vêm sendo
desenvolvidas desde a concepção do
Projeto, em 2017 e terão continuidade
durante o período de execução do
PGRC Curitiba, de acordo com os
critérios do Trabalho Social definidos
no PAR e submetidos à aprovação da
AFD.

Responsáveis pela aquisição de terras SMF e SEPLAD
Responsáveis pelo reassentamento SMOP e Cohab

A aquisição de terras
deverá ser concluída
durante a execução do
PGRC Curitiba.
As ações de
reassentamento e
acompanhamento às
famílias serão
finalizadas até um ano
após a realização dos
reassentamentos
previstos

MEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PRAZO/
STATUS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

No decorrer das fases
de viabilização e
execução da proposta.
Monitoramento até um
ano após a
implementação do
projeto

UGP
Equipe social da Cohab

Semestral, anual e A
critério da AFD

UGP
Equipe social da Cohab

Um ano após a
conclusão do PGRC
e/ou término dos
trabalhos sociais de
reassentamento

5.2

PLANOS DE REASSENTAMENTO

Equipe do Trabalho Social da
Cohab em parceria com a
Envolvem ações estabelecidas no PAR, bem como
FAS e setores da PMC
no PGS - Programa de Gestão Social e
responsáveis pelas ações de
respectivos Subprogramas, em desenvolvimento
interesse sociocultural à
população de baixa renda

5.3

ACOMPANHAMENTO E
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

Relatórios de Progresso
Evidências da implementação de mecanismos de
consultas e queixas

5.4

MECANISMO DE ATENÇÃO À QUEIXA E
RECLAMAÇÕES

Durante a execução dos componentes do PGRC
Curitiba

DATA DE
CONCLUSÃO

NAS 6: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS
Incluído no Programa de Recuperação Ambiental
do PGSA
Implantação durante a fase de execução das
obras

6.1

RISCOS E IMPACTOS NA
BIODIVERSIDADE

6.2

GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, MICRO
E MACRODRENAGEM E A
IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR Em fase de contratação dos estudos e projetos
ÀS MARGENS DO RIO BARIGUI AO
LONGO DA VILA 29 DE OUTUBRO

6.3

RISCOS E VULNERABILIDADE
CLIMÁTICA
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Contemplado no Projeto de gestão das águas
pluviais, micro e macrodrenagem e a implantação
de um parque linear às margens do rio Barigui ao
longo da Vila 29 de Outubro

SMOP e UGP

Ao término do Contrato
com a AFD

Responsável pelo projeto:
IPPUC
Responsável pelas obras:
SMOP

Projeto: oito meses
após a assinatura do
Contrato de Prestação
dos Serviços
Obras: ao término do
Contrato com a AFD

IPPUC, UGP, SMOP e Cohab

Ao término do Contrato
com a AFD

MEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PRAZO/
STATUS

RESPONSABILIDADE/
ATENDIMENTO

DATA DE
CONCLUSÃO

NAS 7: POVOS INDÍGENAS
Não se aplica/ Não foi registrada a presença de indígenas ou comunidades tradicionais na área de influência do Projeto.
NAS 8: PATRIMONIO CULTURAL
Não se aplica/Não foi identificada a presença de patrimônio arqueológico, histórico ou cultural na área de influência do Projeto.
NAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCEIROS
Não se aplica/ O Projeto será executado exclusivamente com recursos da AFD e PMC.
EAS 10: PARTICIPAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE
10.1 PARTICIPAÇÃO DE PARTES
INTERESSADAS - PPPI

Incluído no Programa de Comunicação Social PGSA

Cohab

06/09/2019

10.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PPPI

Trabalho social iniciado em 2018.

Cohab

Um ano após a
conclusão dos
reassentamentos

Formulado no Programa de Comunicação Social
do PGSA
Operação vinculada ao início das obras

Cohab

Um ano após a
conclusão dos
reassentamentos

SMCS e Cohab

Um ano após a
conclusão dos
reassentamentos

10.3

MECANISMO DE ATENÇÃO A QUEIXAS
E RECLAMAÇÕES

MECANISMOS PARA RESPOSTAS Formulado no Programa de Comunicação Social
Folders, cartazes e adesivos; material
10.4
PGSA
jornalístico. áudios; vídeos; mensagens via
Operação vinculada ao início das obras
aplicativos
Fonte: IPPUC, 2019.
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4 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROGRAMA
A área de influência é delimitada em três âmbitos: Área de Influência Indireta
(AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). Cada um
desses subespaços recebe impactos nas fases de construção e operação do
empreendimento.
Considera-se Área Diretamente Afetada (ADA) a área necessária para a
implantação do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso,
bem como a infraestrutura associada.
A Área de Influência Direta (AID) é a área geográfica afetada pelos impactos
decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo e
ampliado da ADA.
A Área de Influência Indireta (AII) abrange um território mais amplo que
recebe influências do empreendimento, no qual os impactos e efeitos decorrentes
são considerados menos significativos. O objetivo associado à AII é propiciar uma
avaliação em um contexto maior de inserção do empreendimento.

4.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA
A ADA é formada pela Vila 29 de Outubro e pelos assentamentos
habitacionais localizados nas áreas vizinhas que serão beneficiadas pela
infraestrutura proposta pelo Projeto (Figura 19).
O PGRC Curitiba promoverá na Vila 29 de Outubro a adequação ambiental, a
retirada das famílias de áreas impróprias para habitação, a implantação de
infraestrutura e de transporte público. As Vilas Primeiro de Setembro, Dantas e
Espaço Verde, ocupadas irregularmente e confrontantes à Vila 29 de Outubro dentro
da poligonal do PGRC Curitiba serão beneficiadas pela implantação da
infraestrutura.
As duas primeiras são áreas particulares, caracterizadas como loteamentos
clandestinos, pois houve a venda da área pelo proprietário original ou loteador. Com
esta intervenção terão o benefício da implantação da infraestrutura nesta região
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onde as famílias aguardam a regularização fundiária que será promovida pelo
Município em paralelo a este projeto.

Vila Primeiro de Setembro
Com aproximadamente 300 famílias, está localizada, entre a ocupação 29 de
Outubro e a Estrada Delegado Bruno de Almeida.
FIGURA 14 – Vista Aérea e Internamente da Vila Primeiro de Setembro

Fonte: IPPUC, 2019.

Vila Dantas
Com aproximadamente 70 famílias, está localizada entre a ocupação 29 de
Outubro e a rua Francisca Beralde Paolini.

FIGURA 14 - Vista Aérea e Internamente da Vila Dantas

Fonte: IPPUC, 2019.
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Vila Espaço Verde
Com aproximadamente 125 famílias, confronta com a Vila Primeiro de
Setembro e a Estrada Delegado Bruno de Almeida.
FIGURA 15 - Vista Aérea e Internamente da Vila Espaço Verde

Fonte: IPPUC, 2019.

4.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID
As áreas de influência direta são as áreas de ocupação irregular
confrontantes externas à Vila 29 de Outubro, fora da poligonal do PGRC Curitiba,
como apresentadas em planta (Figura 19).
Denominadas Vilas Juliana/Milinho e dos Cruz/João Batista, também são
caracterizadas

como

loteamentos

clandestinos.

regularização fundiária que será promovida

As

famílias

aguardam

a

pelo Município em momento

subsequente, uma vez viabilizadas questões técnicas e legais.
Parte dessas ocupações irregulares se deram em área com restrição
ambiental há pelo menos 20 anos.

Vilas Juliana/Milinho
As Vilas Juliana/Milinho, com aproximadamente 350 famílias, estão
localizadas, entre a Rua Francisca Beralde Paolini e o Rio Barigui. Algumas casas
estão em condições de precariedade habitacional, localizadas à margem do rio.
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FIGURA 17 - Vista Aérea e Internamente da Vila Juliana

Fonte: IPPUC, 2019.

Vilas dos Cruz / João Batista
As Vilas dos Cruz/João Batista, com aproximadamente 200 famílias,
confrontam com a Vila Juliana/Milinho e localizam-se mais próximas à Estrada
Delegado Bruno de Almeida.
FIGURA 168 - Vista Aérea e Interna da Vila dos Cruz/João Batista

Fonte: IPPUC, 2019.
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FIGURA 19 - Situação das ADA e AID

FONTE: IPPUC, 2019.

4.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII
Para os meios físico e biótico, a área de influência indireta da Vila 29 de
Outubro fica definida como a área correspondente à da bacia hidrográfica do Rio
Barigui (Figura 20), que possui aproximadamente 267 km2 e banha parte dos
municípios de Almirante Tamandaré, Araucária e Curitiba.
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FIGURA 20 - Situação da AII do PGRC Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.

O Rio Barigui nasce no município de Almirante Tamandaré e transpõe a
cidade de Curitiba por aproximadamente 45km, através de 19 bairros até a sua foz,
na confluência com o Rio Iguaçu, extremo sul da cidade, no bairro Caximba. A Vila
29 de Outubro encontra-se na porção mais ao sul, estando sujeita aos impactos
diretos e indiretos que ocorrem à montante da ocupação.
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Como população indiretamente beneficiada foram considerados todos os
moradores da Bacia do Rio Barigui, que segundo os dados do IBGE-2000 somam
495 mil habitantes.
A importância desta bacia reside no fato dela representar uma genuína bacia
hidrográfica urbana, pois reúne os principais tipos de uso e ocupação do solo, além
de ocupar 1/3 da área do município e de sua população.

5 CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO PROGRAMA
5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
5.1.1 ZONEAMENTO, USO E O CUPAÇÃO DO S OLO
Conforme a revisão do Plano Diretor de 2015, na região onde está inserido o
PGRC - Curitiba e todas as ocupações irregulares e loteamentos clandestinos no
entorno da área do projeto, a utilização dos instrumentos do Planejamento Urbano
pode ocorrer como uma das formas de ordenamento e ocupação do território,
principalmente na área hoje definida como Zona Industrial (ZI), ao norte do projeto,
onde se encontram as Vilas Juliana e Cruz.
A região do Caximba, conforme a Lei de Zoneamento municipal vigente, está
em grande parte sobre o Setor de Transição da APA do Iguaçu e em parte sobre a
atual Zona Industrial - ZI
A ZI é uma área destinada predominantemente a fábricas e indústrias, sendo
tolerado o uso habitacional de baixa densidade. Porém, durante a Revisão do Plano
Diretor de 2015, considerando que esse uso industrial não havia se consolidado, a
área foi definida, na proposta de Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo,
como Zona Residencial de Ocupação Controlada - ZROC do Caximba.
Como havia uma grande pressão para ocupação habitacional, principalmente
por se tratar de uma área contígua ao Setor Especial de Ocupação Integrada, com
grande adensamento habitacional, A ZROC constitui compartimentos com grande
presença de maciços florestais ou com características ambientais relevantes, onde
se deve intensificar a ocupação das áreas livres de cobertura florestal, com o
objetivo de buscar o equilíbrio entre a ocupação e a preservação ambiental,
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devendo, para a urbanização, cumprir o previsto no Plano de Desenvolvimento
Regional a ser viabilizado para a área.
A área ocupada pelo PGRC - Curitiba, está inserida no Setor de Transição Vila 29 de Outubro da APA do Iguaçu, que compreende as áreas ocupadas
irregularmente e áreas adjacentes, necessárias para o reassentamento de
habitações situadas em áreas de risco. Os parâmetros especiais de uso e ocupação
do solo serão definidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, no Plano de
Ocupação para regularização fundiária da área, conforme Decreto 430/2018.
FIGURA 21 - Zoneamento Atual e Zoneamento Proposto da Área do Projeto

ZI
ST-29

ZI

ZONA DE TRANSIÇÃO
VILA 29 DE OUTUBRO

ZROC

APA DO
IGUAÇU

LEI DE ZONEAMENTO
ATUAL (2000)

LEI DE ZONEAMENTO
PROPOSTA (2015)

Fonte: IPPUC, 2019.

A proposta para a região do Caximba visa a adequação dos parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo para o atendimento de cerca de 4.500
pessoas, por meio de um projeto urbano integrado. Além dos aspectos urbanísticos,
a proposta considera as demandas sociais, econômicas e ambientais, calculando os
ônus e benefícios para as partes envolvidas, incluindo os proprietários e o poder
público municipal, destinando parte da área para usos privados não habitacionais,
buscando dinamizar a economia local e prover atendimento comercial, comunitário e
de serviços para a população.
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Estão contempladas as seguintes diretrizes: melhoria da qualidade do espaço
público; destinação e construção de equipamentos comunitários e infraestrutura
compatíveis com a densidade da ocupação; previsão de cota mínima para habitação
de interesse social; adoção de estratégias de sustentabilidade de social, econômica
e ambiental; promoção de usos mistos; promoção da biodiversidade e preservação
ambiental, por meio de implantação de unidades de conservação e implantação de
parques.
O Plano de Ocupação para esta área encontra-se em fase final de elaboração
e será implantado pela iniciativa privada, que em troca dos parâmetros construtivos
fará a implantação das unidades e da infraestrutura definida pelo município.

5.1.2 GOVERNANÇA L OCAL
Com o intuito de descentralizar as Políticas Públicas e serviços do município,
Curitiba está dividida em 10 Regionais. A Administração Regional representa a
presença do governo municipal em cada bairro. Com a missão de coordenar ações
voltadas ao planejamento local, considerando as particularidades físico-territoriais,
fomenta a expressão da vontade popular e as possibilidades econômicas,
compatibilizando o planejamento da cidade como um todo.
Cada Regional do município está instalada numa estrutura física denominada
Rua da Cidadania, planejada especialmente para disponibilizar os serviços públicos
em local acessível para toda a população, incluindo um núcleo de cada secretaria
municipal, entre elas as Secretarias de Educação, Saúde, Habitação, Esporte e
Lazer, Cultura, Defesa Social e Trânsito, Segurança Alimentar e Nutricional e
Assistência Social, além do Conselho Tutelar – responsável por zelar pelos direitos
das crianças e adolescentes. Também estão disponíveis órgãos da Política
Estadual, tais como Copel - responsável pelo fornecimento de energia elétrica e
Sanepar – responsável pelos serviços de água e esgoto.
Cada Regional tem um Administrador e uma equipe de trabalho que auxilia na
gestão das demandas. A Administração Regional é responsável por conectar as
ações das Secretarias e Órgãos que compõem a gestão aos reais interesses das
comunidades locais. Na Regional Tatuquara encontra-se o bairro Caximba, onde

38

está inserida a Vila 29 de Outubro. As famílias moradoras desta Regional utilizam-se
dos serviços disponíveis na Rua da Cidadania Tatuquara.
A Figura 22 apresenta mapa ilustrativo com a delimitação das 10
Administrações Regionais de Curitiba:
FIGURA 22 - Mapa das Administrações Regionais de Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.

Como forma de participação a população conta com os Conselhos de
Direitos, compostos de forma paritária entre Poder Público e Sociedade Civil. Os
Conselhos são espaços de participação da comunidade na implementação e
avaliação das Políticas desenvolvidas pelo Município. Como exemplos destacam-se
os Conselhos de Assistência Social, Saúde, Idoso, Criança e Adolescente e
Conselho Escolar.

39

Um importante espaço de participação desta comunidade se dá através da
Associação de Moradores da Vila 29 de Outubro, que vem apoiando as ações do
poder público na área.
As organizações existentes sejam associações de moradores, conselhos,
grupos de mães, ou outras, são instituições que normalmente já realizam trabalhos
junto à comunidade. Por isso, conhecê-las é importante para o estabelecimento de
parcerias, fortalecendo e valorizando o que já vem sendo realizado por estas
entidades, a fim de não sobrepor ações já existentes. Neste sentido, uma das
diretrizes do Trabalho Social é realizar as articulações com as instituições
existentes, visando conhecer o trabalho realizado no local e buscando parcerias
para incentivo à participação e inserção das famílias nas ações propostas para
ampliação dos resultados pretendidos.
Neste contexto a predominância dos serviços ofertados à essa comunidade é
do poder público.
5.1.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA ADA
Com o objetivo de conhecer os aspectos socioeconômicos que caracterizam a
população moradora da Vila 29 de Outubro, no final do ano de 2017, a equipe da
Cohab realizou o mapeamento da área, identificando os imóveis existentes , na
sequência, foi realizado o cadastramento das famílias, para possibilitar a obtenção
de dados que subsidiaram a elaboração do Perfil Socioeconômico da comunidade.
5.1.3.1.

Metodologia de Estudo Socioeconômico

A construção do estudo socioeconômico baseou-se nos dados obtidos a partir
do recenseamento dos moradores, que incluiu o mapeamento da área e o
cadastramento das famílias. Por meio da realização do mapeamento da Vila 29 de
Outubro, foram identificados 1.693 domicílios, dos quais, até o momento já foram
cadastradas 1.006 famílias, que representam 59% do total de domicílios. No
momento está sendo realizada a busca ativa das famílias que ainda não fizeram o
cadastro, com o intuito de atingir 100% dos moradores cadastrados até dezembro de
2020.
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A ação de mapeamento consiste na marcação numérica de cada imóvel e
registro em planta da área, com a identificação da família ou famílias moradoras.
Nesta ação são verificadas e caracterizadas todas as construções existentes na
área, confirmando o uso, ocupação e sua função social.
Para tanto, realiza-se a aplicação de um questionário resumido, visando o
levantamento de dados básicos das famílias, incluindo nome dos titulares, número
de pessoas que residem na casa, existência de pessoas com deficiência, idosos,
coletores de material reciclável, mulheres únicas provedoras4, material de
construção da casa e uso do imóvel, entre outras informações.
O cadastramento das famílias constitui ação complementar ao mapeamento,
pois somente são cadastradas as famílias anteriormente identificadas. Para coleta
de informações são realizadas entrevistas estruturadas, por meio do formulário do
Cadastro Único do Governo Federal, associado ao cadastro complementar da
Cohab, que possibilita agregar informações específicas referentes às condições
habitacionais.
Os procedimentos e princípios adotados para realização do recenseamento
das famílias moradoras da Vila 29 de Outubro encontram-se descritos de forma
mais detalhada no Plano de Ação para Reassentamento – PAR.
A partir da tabulação dos dados obtidos no processo de identificação e
cadastramento foi possível traçar o perfil socioeconômico da população para o
diagnóstico da área, o qual subsidia a proposição de ações, visando a construção do
Plano de Intervenção junto à população.
5.1.3.2.

Dinâmica da Ocupação

A partir do ano de 2010, quando ocorreram as primeiras ocupações, até 2017,
houve aumento expressivo do número de famílias e consequente expansão da área
inicialmente ocupada, como é possível visualizar na progressão histórica
apresentada pela Figura 23:

4

Para fins de estudo no presente documento, considera-se mulher única provedora aquela que não
tem cônjuge ou companheiro, que possui filho(s) menor(es) que dela depende(m), tanto
economicamente, como no que se refere aos cuidados diários com ele(s) e com a casa.
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FIGURA 23 - Progressão Histórica da Ocupação da Áreas da Proposta

Fonte: Google Maps, 2019.

A iniciativa da ocupação se deu pela união de aproximadamente 200 famílias
que residiam nos bairros CIC (Cidade Industrial de Curitiba), Tatuquara e Sítio
Cercado, que obtiveram êxito na terceira tentativa de ocupação.
Com o intuito de consolidar a ocupação, as famílias decidiram colocar a data
como nome da área, para não se esquecerem do início da Vila. Após isso, foi
organizada a Associação de Moradores e, com a contribuição de algumas
empresas, conseguiram aterrar a parte hoje identificada como passível de
regularização, mas que, naquela época, era constituída por vegetação e cavas.
Com as cavas aterradas, no ano de 2011 a população abriu a primeira rua,
conhecida atualmente como Rua do Comércio, que ligava o final da Vila 1ª de
Setembro até a Rua Francisca Beralde Paolini, que liga a região ao município de
Araucária. As ligações de luz e água foram feitas através de ligações clandestinas,
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provenientes da Vila 1º de Setembro e da Rua Francisca Beralde Paolini, situação
que perdura até hoje.
A ocupação situa-se em área ambientalmente frágil, com pontos críticos de
vulnerabilidade e maior suscetibilidade a inundações e alagamentos, em razão da
presença de cavas resultantes da extração de areia, que ainda vem sendo utilizadas
como depósitos de caliça, o que possibilita, com o aterro dos terrenos, a construção
de novas moradias. A crescente expansão dessa ocupação irregular acentua a
fragilidade ambiental, expõe a população aos riscos decorrentes da degradação
ambiental e da ocupação indevida da área de drenagem natural do Rio Barigui,
comprometendo essa área de proteção pela precária urbanização e resultando em
péssimas condições de habitabilidade para a população.
5.1.3.3.

População e Demografia

Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir do cadastramento
realizado. Até o momento, já foram cadastradas 1.006 famílias, correspondendo a
59,4% do total de 1.693 domicílios que foram mapeados na Vila 29 de Outubro. As
análises foram realizadas em relação a diversos aspectos, quais sejam: faixa etária,
situação de emprego, renda, agrupamento domiciliar, cômodos por domicílio,
tipologia construtiva, existência de banheiro nas moradias, responsáveis pelos
domicílios, mulheres únicas provedoras e escolaridade.
Vale ressaltar que algumas famílias não forneceram todos os dados
solicitados, razão pela qual, em algumas tabelas há indicação de quantitativos em
pesquisa, para os quais haverá continuidade na busca das informações
correspondentes. Algumas tabelas foram organizadas separando os dados por sexo,
para facilitar a visualização e auxiliar na proposição de ações voltadas para as
questões de gênero.

43

TABELA 1 - Faixa Etária X Sexo da População
IDADE
FEMININO
0 até 5 anos
182
6 até 11 anos
214
12 até 15 anos
134
16 até 17 anos
43
18 até 30 anos
347
31 até 40 anos
251
41 até 50 anos
170
51 até 54 anos
47
55 até 59 anos
53
60 até 64 anos
50
65 anos ou mais
57
Total
1548

%
MASCULINO
11,8
127
13,8
147
8,7
90
2,8
48
22,4
251
16,2
192
11,0
132
3,0
62
3,4
40
3,2
32
3,7
44
100
1165

%
QUANT.
10,9
309
12,6
361
7,7
224
4,1
91
21,5
598
16,5
443
11,3
302
5,3
109
3,4
93
2,7
82
3,8
101
100
2713

%
11,4
13,3
8,3
3,4
22,0
16,3
11,1
4,0
3,4
3,0
3,7
100

Fonte: Cohab, 2019.

De acordo com os dados obtidos, mais de 50% da população da Vila 29
de Outubro é composta por mulheres, havendo predomínio tanto de homens,
como de mulheres, na faixa etária de 18 a 30 anos, seguida da faixa de 31 a 40
anos. 24,7% são crianças (até 11 anos) e apenas 11,7% são adolescentes, na
faixa de 12 a 17 anos. O percentual de pessoas idosas, com 60 anos ou mais,
não ultrapassa 7% para ambos os sexos, indicando uma comunidade com
prevalência de adultos jovens.
TABELA 2 - Situação de Emprego Maiores de 18 Anos
SITUAÇÃO
Aposentado
Autônomo com Previdência
Autônomo sem Previdência
Empregado com Vínculo
Empregado sem Vínculo
Empregador
NãoTrabalha
Trabalhador rural
Outros
Em pesquisa5
Total

FEMININO

%

MASCULINO

%

TOTAL

%

28
14
152
61
4
2
318
2
123
271
975

2,9
1,4
15,6
6,3
0,4
0,2
32,6
0,2
12,6
27,8
100

25
22
175
63
10
2
111
1
77
267
753

3,3
2,9
23,2
8,4
1,3
0,3
14,7
0,1
10,2
35,5
100

53
36
327
124
14
4
429
3
200
538
1728

3,1
2,1
18,9
7,2
0,8
0,2
24,8
0,2
11,6
31,1
100

Fonte: Cohab, 2019.

5

A indicação “em pesquisa” refere-se a situações em que a família cadastrada não forneceu todos os
dados solicitados e ainda haverá nova busca das informações correspondentes.
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Em relação à situação de emprego dos adultos, a tabela acima indica
a vulnerabilidade das famílias, uma vez que 24,8% informam que não
trabalham, replicando a realidade do país, pois segundo a PNAD –
Pesquisa de Amostra por Domicílio de 2018, 24,6% dos brasileiros estavam
desempregados.
Apenas 7,2% dos moradores estão inseridos no mercado de trabalho
formal, enquanto 21,8% trabalham sem vínculos empregatícios, incluindo os
que são empregados sem registro na carteira de trabalho e os que
trabalham como autônomos. Comparando esse resultado aos dados nacionais,
há nesta comunidade uma redução do percentual de trabalhadores nesta
condição, uma vez que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, de 2017, demonstram que 40,8% dos brasileiros
percebiam renda através de trabalho informal. Vale também destacar que
estes que informam trabalhar como autônomos, sem recolhimento da
previdência, encontram-se em uma condição de trabalho precarizada, pois
não contam com assistência ou complementação de renda em casos de
doença, invalidez, maternidade ou morte.
Estas pessoas sem trabalho ou sem vínculos empregatícios formais
totalizam

44,5%

dos moradores, indicando

que quase metade dos

moradores não está inserida no mercado formal de trabalho, refletindo-se
esta

realidade

em

condições

de

vida

precária

e

socioeconômica.
TABELA 3 - Faixa de Renda
RENDA FAMILIAR
Nenhuma
Até R$ 1.800,00
De R$1.801,00 até R$2.350,00
De R$2.351,00 até R$3.600,00
Acima de R$3.601,00
Total
Fonte: Cohab, 2019.
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QUANT

%

225

22,3

613
66
85
17
1006

61,0
6,5
8,5
1,7
100

vulnerabilidade

Em relação à renda, os dados do IBGE de 2018, indicam a renda familiar
mensal no Paraná no valor de R$ 1.603,00 e no Brasil, de R$ 1.373,00. As
informações obtidas na Vila 29 de Outubro confirmam esta realidade, na medida
em que 61% informam renda familiar bruta de até R$ 1.800,00. O percentual de
famílias que informa não possuir renda, 22,3%, apresenta-se muito próximo do
percentual de moradores que informam não estar trabalhando, 24,8%, indicando
um grupo que deverá ser alvo de ações para capacitação e qualificação, visando à
reinserção no mercado de trabalho. Por fim, destaca-se que somente 16,7% das
famílias apresentam faixa de renda superior a R$ 1.800,00.
TABELA 4 - Agrupamento Domiciliar
Nº DE PESSOAS
NA CASA

QUANT.

%

1 pessoa

232

23,06

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 pessoas
7 pessoas
Total

270
229
161
83
22
9
1006

26,84
22,76
16,00
8,25
2,19
0,89
100

Fonte: Cohab, 2019.

Quanto ao número de pessoas por domicílio, 49,9% das famílias são
compostas por uma ou duas pessoas e 38,76% são compostas por três ou quatro
pessoas, indicando a predominância de famílias com poucos membros. Esses
dados indicam uma média aproximada de 2,7 pessoas por domicílio, menor,
portanto, que a média nacional, que é de 3,3, conforme dados do último censo do
IBGE.
Das famílias entrevistadas, cerca de 3% podem ser consideradas
numerosas, com 6 ou mais pessoas em sua composição. Para estas famílias
serão disponibilizadas unidades térreas, que dispõem de espaço no lote para
ampliações e a Cohab disponibiliza, para as famílias atendidas, projeto de
ampliação gratuito para construções térreas de até 70m².
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TABELA 5 - Cômodos por Domicílios
QUANT.

%

1 Cômodo

239

23,8

2 Cômodos
3 a 5 Cômodos
6 Cômodos ou mais
Total

267
469
31
1006

26,5
46,6
3,1
100%

Nº DE CÔMODOS

Fonte: Cohab, 2019.

Ao analisar as características dos domicílios quanto ao número de
cômodos, a maioria das residências identificadas, 46,6%, são compostas de 3 a 5
cômodos, o que pode indicar, ao menos nestas moradias, a existência de
diferentes cômodos para utilização como dormitório(s), sala e cozinha,
configurando uma situação de possível adequação às necessidades da família,
indicando que, para a maioria, há compatibilidade entre o número de pessoas e o
número de cômodos da casa.
TABELA 6 - Material Utilizado na Construção
Material
Madeira
Misto
Outros
Material Aproveitado
Tijolo/Alvenaria
Em pesquisa
Total

Quant.
195
29
205
298
245
34

%
19,4
2,9
20,4
29,6
24,4
3,4

1006

100

Fonte: Cohab, 2019.

Em relação aos materiais utilizados nos imóveis, 29,6% foram construídas
com material aproveitado, proveniente de outras construções que foram
desmanchadas. Somando-se este percentual ao dos imóveis construídos com
outros materiais, que incluem compensados e lonas, entre outros componentes de
baixa qualidade, chega-se ao percentual de 50% de domicílios com construções
inadequadas, apresentando fragilidade e insegurança para seus moradores, ao
contrário do que se espera que uma casa propicie. 19,4% são construções de
madeira e apenas 24,4% dos imóveis foram edificados em alvenaria.
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Quanto à tipologia construtiva, destaca-se a melhor condição de
habitabilidade existente no perímetro consolidado, com previsão de regularização,
em contraposição à parte prevista para reassentamento, onde há poucas
construções em alvenaria e predominam as moradias construídas com materiais
aproveitados.
TABELA 7 - Situação do Banheiro
Uso
Banheiro Externo
Banheiro Interno
Em pesquisa
Total

Quant.
62
807
137

%
6,2
80,2
13,6

1006

100

Fonte: Cohab, 2019.

Os dados obtidos em relação à existência de unidade sanitária na moradia
indicam que a maioria das famílias, 80,2%, possui banheiro dentro da casa e
apenas 6,2% informa possuir banheiro externo.
TABELA 8 - Mulheres Responsáveis pelo Domicílio
IDADE
Até 18 anos
19 a 29 anos
30 a 59 anos
60 ou mais

TITULAR
6
202
428
75

Total

711

%
0,8
28,
4
60,
2
10,
5
100

CÔNJUG
E
8
42
88
24
162

%
4,9
25,
9
54,
3
14,
8
100

TOTA
L
14
244
516
99

%
1,6
27,9
59,1
11,3

873

100

Fonte: Cohab, 2019.

TABELA 9 - Homens Responsáveis pelo Domicílio
IDADE

TITULAR

%

CÔNJUG

%

TOTA

%

Até 18 anos

1

0

1

0,3

2

0,3

19 a 29 anos

69

2

67

20,

136

21,9

30 a 59 anos

186

6

225

69,

411

66,3

60 ou mais

39

1

32

9,8

71

11,5

295

1

325

100

620

100

Total
Fonte: Cohab, 2019.
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Em relação aos responsáveis pelos domicílios, constatou-se que a maioria
dos titulares, tanto homens, quanto mulheres, encontra-se na faixa etária de 30 a 59
anos.
Destaca-se

que

711

famílias

apresentam

mulheres

como

titulares,

representando 70% dos domicílios. Este predomínio da titularidade feminina se
compatibiliza com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA de
2017, que informa que, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um aumento no
número de domicílios chefiados por mulheres, de 23% em 1995 para 40%, em 2017.
Ao analisar este grupo de titulares femininas, verificou-se que a maioria delas
possuem filhos, porém não estão convivendo com cônjuge ou companheiro e
prevalecem as que se encontram na faixa de renda até R$ 1.800,00.
TABELA 10 - Situação de Emprego das Mulheres – Titulares e Cônjuges
SITUAÇÃO

TITULAR

%

CÔNJUGE

%

TOTAL

%

Aposentado
Autônomo com Previdência
Autônomo sem Previdência
Empregado com Vínculo
Empregado sem Vínculo
Empregador
NãoTrabalha
Trabalhador rural
Outros
Em pesquisa

21
5
199
85
8
7
244
2
59
81

3,0
0,7
28,0
12,0
1,1
1,0
34,3
0,3
8,3
11,4

3
0
12
27
1
0
18
0
2
30

3,2
0,0
12,9
29,0
1,1
0,0
19,4
0,0
2,2
32,3

24
5
211
112
9
7
262
2
61
111

3,0
0,6
26,2
13,9
1,1
0,9
32,6
0,2
7,6
13,8

Total

711

100

93

100

804

100

Fonte: Cohab, 2019.

Em se tratando da situação de emprego especificamente das mulheres
titulares e cônjuges, os dados apontam que 32,6% não trabalham e 26,2% informam
ser autônomas sem previdência, somando estes dois quantitativos têm-se o total
59,2% das mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho formal. Parte
delas conta com um cônjuge ou companheiro que provê os recursos para a família,
porém recai sobre a maioria delas as responsabilidades pelo sustento, além de
todas as demandas em relação ao cuidado com os filhos e organização da casa. Em
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relação às mulheres que não são titulares, destaca-se o percentual de 29% que são
empregadas com vínculo.
No total, apenas 13,9% das mulheres trabalham com vínculo empregatício e
0,6% contribui para o sistema previdenciário, apesar de trabalhar como autônoma.
Portanto, somente 14,5% estariam assistidas em casos de doença, invalidez,
maternidade ou morte.
Especialmente para as mulheres, deverão ser propostas ações de
qualificação e capacitação que lhes deem condições de inserção no mercado de
trabalho e/ou realização de atividades que gerem renda no próprio domicílio,
incluindo incentivo ao empreendedorismo, a fim de promover melhores condições de
vida para suas famílias e redução das desigualdades.
Com relação às mulheres titulares do domicílio, destaca-se que foram
identificadas 375 mulheres consideradas únicas provedoras, as quais foram assim
classificadas por possuírem um ou mais filhos menores de 18 anos, que dependem
delas, tanto economicamente, como no que se refere aos cuidados diários com eles
e com a casa, por não contarem com um cônjuge ou companheiro que apoie no
sustento da família e nas demandas diárias.
Ações de incentivo e capacitação para geração de trabalho e renda serão
propostas com foco no grupo de mulheres únicas provedoras, pois necessitam de
ações de apoio, valorização e empoderamento que as levem a conquistar sua
autonomia uma vez que delas depende o sustento de suas famílias.
TABELA 11 - Faixa Etária – Mulher Única Provedora
IDADE
18 até 30 anos
31 até 40 anos
41 até 50 anos
51 até 54 anos
55 até 59 anos
60 anos ou mais
Total
Fonte: Cohab, 2019.
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QUANT.
139
139
70
8
7
12
375

%
37,1
37,1
18,7
2,1
1,9
3,2
100

Dentre as mulheres classificadas como únicas provedoras, a maioria
encontra-se na faixa de idade de 18 a 40 anos, portanto é um segmento adulto
jovem, representando 74,2% do total. Apenas 3,2% destas mulheres são idosas,
algumas das quais ainda possuem filhos adolescentes e outras são responsáveis
por netos ou outros dependentes menores. Considerando as limitações decorrentes
da idade, deverão ser avaliadas as possibilidades de apoio para este grupo, pelas
dificuldades enfrentadas ao assumir sozinha o cuidado e a responsabilidade por
dependentes menores.
TABELA 12 - Faixa de Renda – Mulher Única Provedora
RENDA

FAIXA

QUANT.

%

1

179
191

47,7
50,9

De R$1.801,00 até R$2.350,00

1.5

5

1,3

De R$2.351,00 até R$3.600,00

2

0

0,0

Acima de R$3.601,00

3

0

0,0

375

100

Nenhuma
Até R$ 1.800,00

Total
Fonte: Cohab, 2019.

Em relação à renda deste grupo de mulheres, 98,6% estão na faixa de até
R$1.800,00, sendo que 47,7% informam não possuir renda e provavelmente vivem
com benefícios de programas sociais, doações e ajuda de familiares ou de terceiros.
Para este grupo, deverão ser concentradas propostas de qualificação e
capacitação para o trabalho, bem como de incentivo ao empreendedorismo,
considerando as responsabilidades pela família e a necessidade de elevação das
condições de vida, a partir do acesso à renda. Vale destacar que somente 1,3%
destas mulheres informa renda na faixa de R$ 1.801,00 até R$ 2.350,00 e nenhuma
delas informa renda superior a R$ 2.350,00.
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TABELA 13 - Situação de Emprego – Mulher Única Provedora
SITUAÇÃO

QUANT.

%

Aposentado
Autônomo com Previdência

6
4

1,6
1,1

Autônomo sem Previdência

77

20,5

Empregado com Vínculo

17

4,5

Empregado sem Vínculo

1

0,3

Empregador

1

0,3

NãoTrabalha

150

40,0

Trabalhador rural

1

0,3

Outros

81

21,6

Em pesquisa

37

9,9

Total

375

100

Fonte: Cohab, 2019.

Em relação à situação de emprego pode-se dizer que 60,5% das mulheres
únicas provedoras estão em situação vulnerável, pois 40% não trabalha e 20,5% são
autônomas, porém não contribuem com a previdência, não podendo usufruir de
garantias que este sistema disponibiliza, tais como proteção à maternidade,
doenças, invalidez e futuramente a aposentadoria. Apenas 4,5% deste grupo
trabalha com vínculo empregatício e está coberta pelos benefícios descritos acima.
Para fins de análise de escolaridade, não foi possível acessar os dados de
todas as pessoas da comunidade, por este motivo, foram considerados neste
documento os dados de escolaridade de 1.825 pessoas.
Segundo informações da PNAD 2016, 51% da população brasileira com 25
anos ou mais possuíam no máximo o Ensino Fundamental Completo.
Na Vila 29 de Outubro, as tabelas foram elaboradas considerando
separadamente os dados de mulheres e homens, bem como separando os dados
dos que atualmente estão estudando ou não.
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TABELA 14 - Escolaridade X Idade (Feminino - QUEM NÃO ESTUDA)
Até 5
anos

6a
11
anos

12 a
15
anos

16 a
17
anos

18 a
30
anos

31 a
40
anos

Acima
de 41
anos

Total

%

Ensino Fundamental (9 anos)
Ensino Fundamental 1º a 4º

0
0

0
0

1
0

4
0

17
14

2
39

1
126

25
179

3,3
23,4

Ensino Fundamental

0

0

0

0

71

48

51

170

22,2

Ensino Fundamental Completo

0

0

0

1

29

19

20

69

9,0

Ensino Fundamental EJA6 - 1º

0

0

0

0

1

3

5

9

1,2

Ensino Fundamental EJA - 5º a

0

0

0

0

3

5

2

10

1,3

Ensino Fundamental Especial

0

0

0

0

0

0

1

1

0,1

Ensino Médio Incompleto

0

0

0

1

40

21

11

73

9,5

Ensino Médio EJA - Supletivo

0

0

0

0

3

3

3

9

1,2

Ensino Médio Especial

0

0

0

0

1

0

0

1

0,1

Ensino Médio Completo

0

0

0

0

52

45

26

123

16,1

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

5

2

2

9

1,2

Sem Escolaridade

59

3

0

0

0

0

26

88

11,5

Total

59

3

1

6

236

187

274

766

100

Situação

Fonte: Cohab, 2019.

TABELA 15 - Escolaridade X Idade (Feminino - QUEM ESTUDA)

Classe de Alfabetização
Creche

0
19

6A
11
anos
1
4

Ens. Fundamental EJA - 1º a 4º
séries
Ens. Fundamental EJA - 5º a 8º

0

0

0

0

0

1

0

1

0,4

0

0

0

1

4

3

1

9

3,4

séries
Ensino Fundamental Especial

0

1

1

0

1

0

0

3

1,1

Ens. Fundamental Regular (8
anos)
Ens. Fundamental Regular (9

0

11

6

0

0

0

0

17

6,4

0

94

63

7

2

0

0

166

62,4

anos)
Ensino Médio EJA - Supletivo

0

0

0

0

4

1

0

5

1,9

Ensino Médio Regular

0

0

3

8

12

0

1

24

9

Pré-Escola

6

9

0

0

0

0

0

15

5,6

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

1

1

0

2

0,8

Total

25

120

73

16

24

6

2

266

100

Situação

Até 5
anos

12 A
15
anos
0
0

16 A
17
anos
0
0

18 A
30
anos
0
0

31 A
40
anos
0
0

Acima
De 41
anos
0
0

Total

%

1
23

0,4
8,6

Fonte: Cohab, 2019.
EJA: A Educação para Jovens e Adultos - EJA é uma forma de ensino da rede pública no Brasil,
com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que
não possuem idade escolar e oportunidade.
6
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TABELA 16 - Escolaridade X Idade (Masculino - QUEM NÃO ESTUDA)
SITUAÇÃO
Ensino Fundamental (9 anos)
Ensino Fundamental 1º a 4º séries

ATÉ 5 6 A 11 12 A 15 16 A 17 18 A 30 31 A 40
ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS
ANOS
1
1
1
3
7
1
0
0
0
0
4
16

ACIMA DE
TOTAL %
41 ANOS
0
14
2,9
96
116 23,8

Ensino Fundamental incompleto

0

0

0

0

30

20

23

73

15,0

Ensino Fundamental Completo

0

0

0

0

21

17

27

65

13,3

Ensino Fundamental EJA - 1º a 4º séries

0

0

0

0

2

1

1

4

0,8

Ensino Fundamental EJA - 5º a 8º séries

0

0

0

0

3

2

0

5

1,0

Ensino Fundamental Especial

0

0

0

0

0

0

1

1

0,2

Ensino Médio Incompleto

0

0

0

1

10

1

1

13

2,7

Ensino Médio EJA - Supletivo

0

0

0

1

2

6

3

12

2,5

Ensino Médio Completo

0

0

0

0

27

39

20

86

17,7

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

1

2

0

3

0,6

Sem Escolaridade

70

3

0

0

0

1

21

95

19,5

71

4

1

5

107

106

193

487

100

Total
Fonte: Cohab, 2019.

TABELA 17 - Escolaridade X Idade (Masculino - QUEM ESTUDA)
SITUAÇÃO

ATÉ 5 6 A 11 12 A 15 16 A 17 18 A 30 31 A 40 ACIMA DE
TOTAL
ANOS ANOS ANOS
ANOS ANOS
ANOS 41 ANOS

%

Classe de Alfabetização
Creche

1
12

4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
14

1,6
4,6

Ens. Fundamental EJA - 1º a 4º séries

0

0

0

0

2

0

0

2

0,7

Ens. Fundamental EJA - 5º a 8º séries

0

0

0

5

7

1

0

13

4,2

Ensino Fundamental Especial

0

4

0

0

0

0

0

4

1,3

Ensino Fundamental Regular (8 anos)

0

7

4

0

0

0

0

11

3,6

Ensino Fundamental Regular (9 anos)

0

105

71

18

6

0

0

200

65,4

Ensino Médio EJA - Supletivo

0

0

0

1

1

0

1

3

1,0

Ensino Médio Regular

0

2

5

8

11

0

0

26

8,5

Pré-Escola

15

8

0

0

0

0

0

23

7,5

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

4

1

0

5

1,6

28

132

80

32

31

2

1

306

100

Total
Fonte: Cohab, 2019.

Conforme tabelas acima, os dados indicam que, das mulheres que não estão
estudando, 23,4% estudaram até a 4ª série e somente 9% concluíram o Ensino
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Fundamental. 16,1% concluíram o Ensino Médio, 50,5% ingressaram, porém não
concluíram o Ensino Fundamental, 10,7% não concluíram o Ensino Médio e apenas
1,2% avançaram para iniciar um curso superior, ou alguma especialização.
Entre os homens que não estão estudando, 23,8% estudaram até a 4ª série e
somente 13,3% concluíram o Ensino Fundamental. 17,7% concluíram o Ensino
Médio, 43,7% ingressaram, porém não concluíram o Ensino Fundamental, 5,2% não
concluíram o Ensino Médio e apenas 0,6% avançaram para iniciar um curso
superior, ou alguma especialização
Em relação à escolaridade, a maioria das pessoas que não estão estudando,
são adultas. Entre os que estão estudando, a maioria são crianças e adolescentes
na faixa de 6 a 17 anos. Existe um número pequeno, mais ainda representativo de
adultos que retomaram os estudos.
Destaca-se que entre as mulheres apenas 3,4% são analfabetas e entre os
homens, este índice sobe para 4,5%.
Por fim, os dados obtidos indicam o predomínio de pessoas jovens, sendo
mais da metade dos moradores do sexo feminino. Esta característica se constitui
num ponto forte desta comunidade, uma vez que apresenta expectativas de longo
prazo e resiliência frente a situações críticas, além de demonstrarem motivação
para mudanças, considerando as novas perspectivas de vida.
As informações de trabalho e renda revelam que um grande número de
pessoas, incluindo os responsáveis pelos domicílios, informa não possuir renda, o
que se deve ao alto índice de adultos que relata não estar trabalhando. Esta
situação indica uma população excluída do mercado de trabalho formal, com baixa
renda, baixa escolaridade e baixo nível de capacitação profissional, confirmando a
situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Em contrapartida, além do número expressivo de estabelecimentos
comerciais e de serviços existentes, o fato de haver uma rua onde predominam
estas atividades, demonstra o perfil empreendedor de alguns moradores, os quais
atendem, dentro da própria área, as principais demandas da comunidade.
Quanto aos responsáveis pelos domicílios, prevalecem titulares do sexo
feminino, sendo a maioria delas com filhos, sem cônjuge ou companheiro, sem
renda ou com renda inferior a R$ 1.800,00. Para estas titulares sozinhas, as
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dificuldades e limites resultantes da desigualdade de gênero, se refletem nos
desafios de prover os recursos necessários para subsistência da família, ao
mesmo tempo em que precisam assumir o cuidado com os filhos, além da
manutenção e organização da casa.
Em relação às condições de moradia destaca-se a predominância de
famílias com 2 pessoas, e o fato de que praticamente metade das famílias possui
apenas um ou dois membros, resultando numa média de 2,7 pessoas por
domicílio. Esta média se compatibiliza adequadamente ao tamanho das unidades
habitacionais previstas que possuem dois dormitórios.
Os dados referentes ao padrão construtivo das moradias confirmam a
vulnerabilidade da maioria das famílias, pois habitam em casas precárias,
construídas com materiais inadequados e frágeis, vulneráveis às inundações e
intempéries. Exceção a esta vulnerabilidade é perceptível na área prevista para
urbanização e regularização, pois muitas habitações foram construídas em
alvenaria e com bom padrão construtivo, apresentando, portanto, boas condições
de habitabilidade para as famílias que permanecerão na moradia atual, tendo a
regularização de seu imóvel.
5.1.3.4.

Contexto Social e Acesso aos Serviços Básicos

A ocupação e seu entorno caracterizam-se predominantemente como área
residencial, que conta com equipamentos públicos que prestam serviços
relacionados às políticas municipais como a Rua da Cidadania, CRAS – Centro de
Referência da Assistência Social, Armazéns da Família, Sacolão da Família, Liceu
de Ofícios, Farol do Saber, CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil, além
da Unidade de Saúde e várias Escolas Municipais e Estaduais, conforme é possível
visualizar na Figura 24.
Desde o primeiro semestre de 2018, diversos serviços relativos à limpeza
pública foram implantados ou adequados na Vila 29 de Outubro: Programa Câmbio
Verde; Coleta Domiciliar de lixo; Programa Lixo que não é Lixo - Coleta de Resíduos
Recicláveis; Equipe Olho d´água - Limpeza das Lagoas; Ações de Educação
Ambiental; Programa Ecocidadão; Coleta Indireta.
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Visando atender de forma mais eficiente a Vila 29 de outubro, o traçado do
setor de coleta domiciliar foi ampliado. Da mesma forma, a região conta com o
serviço de coleta de resíduos recicláveis com frequência semanal e complemento,
foi implantado o serviço de coleta indireta, com a colocação de duas caçambas
estacionárias.

FIGURA 24 - Equipamentos de Saúde e Educação no Entorno da Área da Proposta

Fonte: Cohab, 2019.
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Fonte: Cohab, 2019.

5.1.3.5.

Atividades Econômicas na Área

No processo de mapeamento foram identificados 120 estabelecimentos de
comércios e serviços na Vila 29 de Outubro, os quais movimentam a economia local
de forma significativa. Como exemplo, podem ser mencionados mercados, bares,
lojas de vestuário, material de construção, serralherias, e salões de beleza, entre
outros.
Destaca-se que os mercados de maior porte e as lojas de materiais de
construção, são os que apresentam maiores rendimentos, uma vez que possuem
um público fixo, inclusive das áreas adjacentes. Dos comércios locais, 13% deles
têm ao menos um funcionário, dos quais apenas 2% têm registro formal. Este fato se
deve principalmente à dificuldade de legalização das empresas, devido à falta de
endereço oficial, situação que será superada a partir da regularização fundiária da
área.
A Rua do Comércio é a principal via de acesso da Vila. Nela estão
localizados os principais comércios e serviços e está localizada na área
consolidada. Representa a linha de corte do projeto, diferenciando as famílias que
permanecerão em seus lotes das que serão reassentadas para novas unidades
habitacionais.
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O projeto prevê medidas para possibilitar a continuidade da execução da
atividade laboral após o reassentamento, evitando situações de empobrecimento
pela perda da atividade econômica.
Para as famílias que possuem renda proveniente de comércios e serviços
estão previstas unidades mistas (comerciais e habitacionais) localizadas nas pontas
das quadras do projeto habitacional, em número suficiente para atender à demanda
identificada.
5.1.3.6.

Estratégias e Meios de Subsistência

Entre as famílias moradoras da Vila 29 de Outubro a maioria informa trabalhar
em profissões não qualificadas e que não requerem escolaridade avançada.
Conforme o Quadro 6, as profissões com maior incidência são as de serviços
gerais/diarista, pedreiro/ajudante de pedreiro, coletor de material reciclável/
reciclador, vendedor e comerciante, demonstrando estreita relação com as baixas
rendas identificadas na comunidade.
QUADRO 6 - Profissões Vila 29 de Outubro
Profissão/Ocupação
Serviços Gerais/Diarista

118

Pedreiro/Ajudante de Pedreiro

91

Coletor de material

62

Vendedor

45

Comerciante

38

Confeiteiro/Panificação/Cozinheiro

35

Atendente

33

Auxiliar de produção

28

Serviços esporádicos

23

Porteiro/Vigilante

15

Pintor

15

Mecânico

14

Motorista

13

Babá/Cuidadora

12

Manicure/Cabeleireira

9

Administrativo

9

Fonte: Cohab, 2019.
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Quant.

5.1.3.7.

Infraestrutura Urbana Existente

A infraestrutura existente na Vila 29 de Outubro é precária, considerando que
não há rede de esgoto, nem pavimentação e as ligações de água e luz são
clandestinas. Pode-se observar que para as famílias residentes na beira rio e no
final da ocupação esses serviços são ainda mais escassos (Figura 25).
FIGURA 17 - Infraestruturas Precárias Existentes na Área da Vila 29 de Outubro

As ligações inadequadas de água e
luz ocasionam riscos à saúde e a
vida

Fonte: Cohab, 2017.

5.1.3.8.

Patrimônio Histórico e Cultural

Por tratar-se de ocupação com menos de dez anos, ainda não há na
comunidade expressões artísticas relacionadas com a identidade, a cultura ou o
passado dos moradores da Vila 29 de Outubro.
Tampouco foram identificadas construções, esculturas, acervos documentais
ou museológicos que caracterizem e remetam ao patrimônio histórico ou cultural da
comunidade.
Na Vila 29 de Outubro também não foram identificados grupos étnicos que se
diferenciem culturalmente, pelo cultivo de costumes e tradições, tais como
Quilombolas e Indígenas. Também não foi possível identificar grupos de
estrangeiros oriundos das imigrações recentemente ocorridas no país de haitianos e
venezuelanos.
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5.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
5.2.1 RECURSOS ATMOSFÉRICOS
A troposfera possui importância fundamental, do ponto de vista climático, pois
nela se movimentam todas as massas de ar que responsáveis pelas mudanças
climáticas da Terra. É também na troposfera que ocorrem à maioria dos fenômenos
relacionados com a poluição do ar.
O perfil térmico da atmosfera, ou seja, a variação da temperatura com a
altitude tem relação direta com a capacidade de dispersão de poluentes. Em uma
situação normal, o decréscimo da temperatura com a altitude é de aproximadamente
1ºC a cada 100 metros, conhecido como gradiente vertical normal ou padrão.
Quando as temperaturas da atmosfera diminuem mais rapidamente cria-se
uma condição de instabilidade, favorecendo a dispersão dos poluentes. Por outro
lado, quando a temperatura diminui mais lentamente, a atmosfera tende a
permanecer estável, dificultando a dispersão dos poluentes atmosféricos.
O caso extremo ocorre quando a temperatura aumenta com a altitude,
fenômeno conhecido como inversão térmica. Nesta situação, a atmosfera fica
consideravelmente estável e os índices de poluição tendem a se elevar. Por outro
lado, os ventos e a chuva auxiliam a dispersão dos poluentes. A topografia, por sua
vez, pode favorecer ou dificultar a dispersão dos poluentes.
5.2.1.1 Clima
De acordo com a classificação de Köeppen, a área de influência do PGRC Curitiba está localizada em zona climática do tipo Cfb - Clima subtropical úmido
mesotérmico com verões frescos e o mês mais frio apresentando temperatura média
inferior a 22 ºC, onde:
C - indica clima pluvial temperado; mês mais frio entre -3ºC e 18ºC;
f - clima sempre úmido com chuva em todos os meses do ano;
b - indica que a temperatura média do mês mais quente se encontra abaixo de 22ºC
e no mínimo 4 meses com temperatura acima de 10ºC.
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5.2.1.2 Temperatura
Na região do Caximba, onde estão as altitudes mais baixas de Curitiba, em
torno de 880m, a temperatura média anual é igual a 16,5 ºC. A temperatura média
do mês mais frio corresponde a 12,6 ºC e a do mês mais quente equivale a 20,1 ºC.
A mínima absoluta registrada na região é igual a -6,3 ºC.
A amplitude de ocorrência de geadas por ano em Curitiba atinge índices entre
1 a 33, sendo a média anual equivalente a 10,7.

5.2.1.3 Pluviosidade
A precipitação média anual na área do Projeto corresponde a 1.413 mm/ano,
não apresentando déficit hídrico. As chuvas são bem distribuídas durante o ano,
havendo, no entanto, um declínio no inverno, sem chegar a ser insuficiente para
determinar, em média, a existência de um mês mais seco. O máximo pluviométrico
ocorre no trimestre de verão (dezembro, janeiro e fevereiro), enquanto que os três
meses menos chuvosos coincidem com o período de inverno, sendo agosto o mês
mais seco do ano.

5.2.1.4 Umidade Relativa do Ar
As médias de umidade relativa do ar mostram-se elevadas em todo o Estado
do Paraná. Segundo MAACK, em virtude da influência oceânica sobre o clima e da
transpiração dos componentes das matas pluviais existentes até a poucos anos,
predomina uma umidade relativa muito elevada, cujo clímax é atingido nas primeiras
horas do dia com 85% a 92% declinando para 50 e 70% ao meio dia, para atingir
novamente à noite valores superiores a 80%.
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5.2.1.5 Qualidade do Ar
O estado do Paraná dispõe de regulamentação específica para proteção da
qualidade do ar, estabelecida pela Lei nº 13.806/02 e pela Resolução SEMA nº
054/06, que definem padrões para classificação da qualidade do ar, critérios para
episódios agudos de poluição do ar, que são os mesmos estabelecidos no nível
federal (Portaria Normativa IBAMA nº 348/90 e pela Resolução CONAMA nº 03/90).
A Lei Estadual nº 13.806/02 determina que as áreas no território estadual
devem obedecer a seguinte classificação quanto aos usos pretendidos:
Classe 1: Áreas de Preservação, Parques e Unidades de Conservação
(exceto Áreas de Proteção Ambiental), nas quais a qualidade do ar deve ser mantida
no nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção das atividades
humanas.
Classe 2: Área de Proteção Ambiental (APA) e outras áreas que não se
enquadram nas classes 1 e 3, nas quais devem ser aplicados os padrões
secundários de qualidade.
Classe 3: Áreas urbanas das regiões Metropolitanas de Curitiba, Londrina,
Maringá e municípios com mais de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como
industriais, nas quais devem ser aplicados os padrões primários.
O Quadro 7 apresenta os padrões de qualidade do ar definidos na legislação.
QUADRO 7 - Padrões de Qualidade do Ar

Fonte: IAP, 2002
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A legislação estabelece ainda critérios para episódios agudos de poluição do
ar, apresentados a seguir (Quadro 8). A declaração dos estados de Atenção, Alerta
e Emergência deve levar em conta os níveis de concentração dos poluentes e a
previsão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.
QUADRO 8 - Critérios episódios agudos de poluição do ar

Fonte: IAP, 2002

A seguir, relacionam-se os efeitos esperados sobre a saúde das pessoas e as
precauções recomendadas para cada tipo de episódio.
Nível

de

atenção:

decréscimo

da

resistência

física

e

significativo

agravamento dos sintomas em pessoas com enfermidades cardiorrespiratórias.
Pessoas idosas ou com doenças cardiorrespiratórias devem reduzir as atividades
físicas e permanecer em casa.
Nível de alerta: aparecimento prematuro de certas doenças, além de
significativo agravamento de sintomas. Decréscimo da resistência física em pessoas
saudáveis. Idosos e pessoas com enfermidades devem permanecer em casa e
evitar esforço físico. A população em geral deve evitar atividades exteriores.
Nível de emergência: Morte prematura de idosos e pessoas doentes.
Pessoas saudáveis podem apresentar sintomas adversos que afetam sua atividade
normal. Todas as pessoas devem permanecer em casa, mantendo as portas e
janelas fechadas. Todas as pessoas devem minimizar as atividades físicas evitar o
tráfego.
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5.2.1.6 Rede de Monitoramento
A rede de monitoramento existente em Curitiba foi viabilizada através de uma
parceria entre o Governo do Estado e do Município, sendo que as estações
pertencem ao Estado e estão instaladas em áreas públicas, pertencentes ao
Município
Os resultados do monitoramento da qualidade do ar são divulgados à
população, na forma de boletins mensais da qualidade do ar, que podem ser
acessados no endereço eletrônico mail to: www.pr.gov.br/meioambiente/iap.
A análise da qualidade do ar na área de influência do PGRC - Curitiba foi
realizada com base nos registros do Relatório Anual da Qualidade do Ar na Região
Metropolitana de Curitiba, elaborado pelo IAP, considerando as medições diárias
dos poluentes atmosféricos das duas estações de monitoramento localizadas na
Bacia Hidrográfica do Rio Barigui.
Considerando, portanto, os poluentes primários (emitidos diretamente pelas
fontes emissoras) PTS, Fumaça, PI, SO2 e CO, e os poluentes secundários
(formados a partir de reações na atmosfera com os poluentes primários NO,
hidrocarbonetos voláteis e a radiação solar), como o O3 e o NO2, não foram
observadas na área da Bacia Hidrográfica do Rio Barigui, violações dos padrões de
qualidade do ar estipulados na Resolução CONAMA N° 03/90.
Da mesma forma, todas as médias anuais dos poluentes monitorados no
período, atenderam aos padrões estipulados na Resolução CONAMA N° 03/90.

5.2.2 HIDROGRAFIA
A área do PGRC - Curitiba está inserida na Sub bacia Hidrográfica do Rio
Barigui, um dos formadores do grupo de afluentes da margem direita da maior subbacia do Rio Paraná, a Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu.
Conforme demonstra a Figura 26, dentre as cinco bacias que abrangem o
município de Curitiba, a do Rio Barigui é a maior, percorrendo a cidade de Norte a
Sul, por uma extensão aproximada de 45 km, e ocupando a área total de 140,8 km².
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Constitui-se, ainda, como um dos mais importantes sistemas ambientais para
a atuação estratégica do poder público no que diz respeito às diretrizes da política
municipal para proteção de fundos de vale e recursos hídricos, por meio das áreas
de preservação permanente e dos parques de conservação da natureza e áreas de
lazer implantados às margens do corpo d'água.
Nos limites de Curitiba, encontram-se 80% dos principais afluentes do Rio
Barigui, porém, na grande maioria, estão retificados e desviados de seus cursos
originais (BRISKI, et. al. s/d).

FIGURA 18 - Bacias Hidrográficas do Município de Curitiba

Vila 29 de Outubro

Fonte: IPPUC, 2019.
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Na porção Norte de Almirante Tamandaré, as nascentes do rio Barigui estão a
aproximadamente 1.080 metros de altitude e percorrem a cidade de Curitiba no
sentido longitudinal até a região Sudeste do município de Araucária, onde deságua
na planície aluvial predominante da região Sul do município, na confluência com o
rio Iguaçu.
Na Bacia do Rio Barigui, as áreas verdes perfazem um total de 27.987.024,16
m² o que representa um índice de 53,90m² de área verde/habitante. As áreas de
lazer correspondem a um total de 1.034.071m².
Quanto à geomorfologia, a bacia hidrográfica apresenta forma alongada e
estreita com largura variando entre 4 e 9 km e padrão de drenagem predominante
dendrítico. A partir das nascentes, por aproximadamente 25km de extensão e 3km
de largura, o curso d'água apresenta uma feição topográfica relativamente
acidentada, com declividades acima de 12%, sujeita à erosão e desmoronamentos.
Na segunda parcela do trecho, entre a conectora 3 e a foz, o perfil
geomorfológico é bem mais plano, com a existência de solo hidromórfico, sujeito à
inundação. As margens do rio, mais rebaixadas, são regularmente ocupadas pelas
cheias, ao menos uma vez ao ano. Essa faixa, que varia de 100m a 1km de largura.
Trata-se de área insalubre, devido ao alto teor de umidade. Estes locais,
caracterizados como de alta fragilidade ambiental e por constituir ambientes
bastante suscetível ao processo de degradação antrópica, ainda apresentam relativo
equilíbrio ecológico dos sistemas naturais.
O Parecer Técnico 07/02 DPQ/CEP do Instituto Ambiental do Paraná – IAP
esclarece que os dados utilizados para diagnóstico da qualidade da água dos rios é
baseado no monitoramento semestral do Programa de Monitoramento do Altíssimo
Iguaçu, no qual o Rio Barigui pertence ao subsistema Belém (afluentes da margem
direita do Iguaçu, após confluência deste com o Rio Irai, BR-277).
O Rio Barigui, na região do Caximba, é monitorado na estação AI10, que
recebeu a classificação de “muito poluído”, conforme apresentado no Quadro 9.
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QUADRO 9 - Valores do IPCA Obtidos para o Ponto AI10 ( Rio Barigui)

Fonte: IAP

Fonte: IAP, 2015

5.2.3 GEOMORFOLOGIA
O relevo na área do PGRC - Curitiba é relativamente suave e a altitude média
é de 870m. Segundo BIGARELLA & MOUSINHO (1965), o modelado do relevo na
região Sul do município deve-se à alternância de dois processos morfogenéticos
diferentes que vem se alternando periodicamente. Um opera durante o clima
semiárido e é representado por processos mecânicos de morfogênese, causando
degradação da topografia. Outro, em condições de clima úmido, originando
intemperismo químico, com erosão linear e profunda dissecação do terreno.
Destacam-se três aspectos morfológicos relacionados às litologias onde se
esculpiu o relevo: um formado por regiões planas, quase tabuliformes, onde afloram
os sedimentos pleistocênicos da Formação Guabirotuba; outro por colinas baixas e
arredondadas modeladas sobre os migmatitos; e um terceiro, representado pelas
planícies aluviais do rio Iguaçu e seus principais afluentes. Falhas e diáclases
governam o avanço da erosão no processo de dissecação das rochas em geral e na
remoção da cobertura sedimentar.
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5.2.4 GEOLOGIA REGIONAL
A geologia da região do Caximba é representada por sedimentos aluvionares
da Bacia de Curitiba, provavelmente formados durante o Pleistoceno, que são
denominados Fm. Guabirotuba.
Esta formação, ao longo da AID do PGRC - Curitiba pode ser subdividida em
duas subunidades. A primeira, geralmente relacionada com níveis topográficos
inferiores, apresenta sedimentos argilosos com percentagem variável de grânulos de
quartzo e feldspato e ocorrências subordinadas de níveis de arcósios.
A segunda subunidade, normalmente encontrada em níveis mais elevados, é
composta por sedimentos argilosos com frequentes intercalações centimétricas de
arcósios (FELIPE, R. S. et al, 1994).
A camada de solo que recobre a Fm. Guabirotuba é constituída por uma
associação de materiais residuais e transportados (colúvios), com a predominância
do primeiro tipo.
Sobre os sedimentos pleistocênicos foram acumulados depósitos de planície
de inundação e os baixos terraços da planície atual do rio Iguaçu. A unidade de
sedimentos aluvionares recentes está representada por depósitos assentados
diretamente sobre as rochas do embasamento. Os sedimentos são compostos de
cascalhos arenosos e areias de granulometria fina a grossa, com granodecrescência
ascendente, cor cinza esbranquiçada a amarelada, com seixos subarredondados e
subangulosos de quartzo.
Nos níveis superiores ocorrem camadas de argilas plásticas de cor cinza a
negra, com predominância de caulinita (1:1), conhecida popularmente por "barro
gordo" ou "barro" propriamente dito, que é utilizada extensivamente nas inúmeras
olarias da região para a fabricação de tijolos.
A espessura média total dos depósitos aluvionares atinge 5,00 m e está
sobreposta a rochas gnáissico-migmatíticas (saprolito) de cor verde. Os sedimentos
estão cobertos por uma espessura de até 1,00 m de solos hidromórficos, com
ocorrências locais de turfa.
Ocorrem também depósitos de origem aluvionar situados em nível mais
elevado que as aluviões, constituindo terraços, que apresentam sedimentos
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arenosos e cascalho na base, argila plástica cinza e solo com abundante matéria
orgânica (FELIPE, R. S., et al, 1994).
5.2.5 SOLOS
Com base no Levantamento de Reconhecimento dos Solos no Estado do
Paraná (EMBRAPA-SNLCS/SUDESUL/IAPAR, 1984), as variedades de solo que
ocorrem na região da Caximba são Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico
Vermelho-Amarelo, Cambissolo e Solos Hidromórficos.
Latossolo vermelho-amarelo - LVa
Sob esta denominação estão compreendidos solos minerais, profundos, com
horizonte B latossólico, de textura argilosa, coloração vermelho-amarelada, porosos,
bem drenados e com sequência de horizontes A, B e C. São solos que apresentam
baixo conteúdo de minerais primários, exceto os muito resistentes ao intemperismo;
a fração argila é constituída predominantemente por minerais do tipo caulinita por
sesquióxidos.
São fortemente a extremamente ácidos, com baixa saturação de bases e com
elevada saturação com alumínio, indicando sua baixa fertilidade natural. Os solos
desta classe são desenvolvidos a partir de granitos, argilitos, arcósios e filitos.
Podzólico vermelho-amarelo - PVa
Sob

esta

denominação

estão

compreendidos

solos

minerais,

não

hidromórficos, com horizonte B textural, argila tanto de atividade baixa quanto alta,
sequência de horizonte A, Bt, C e com variedades eutróficas, distróficas e álicas.
Além da presença obrigatória de um horizonte B textural, apresentam também uma
relação molecular Si O2/ Al2O3 (Ki), via de regra relativamente elevada enquanto
que as demais características desta classe são bastante variáveis.
A coloração é também bastante variável entre as diversas unidades desta
classe, indo desde avermelhado-escura até vermelho-amarelado. Ao longo de um
mesmo perfil, a intensidade de variações de cores vai depender, porém, da unidade
considerada, sendo que nas variedades abrúpticas, estas variações são bastante
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intensas, passando de uma coloração clara ou pálida no A para avermelhada no Bt,
enquanto que para a maioria das demais unidades tais variações são menos
acentuadas.
Cambissolo - Ca
Compreende solos minerais não hidromórficos, com horizontes (B) câmbico, o
qual corresponde em grande parte à definição de “cambic horizon”. São rasos ou
medianamente profundos, moderadamente a bem drenados, com sequência de
horizontes A, (B), C, com transições normalmente claras entre os horizontes e
derivados de materiais relacionados a rochas de composição e natureza bastante
variáveis.
São solos com certo grau de evolução, porém, não o suficiente para
meteorizar completamente minerais primários de mais fácil intemperização, como
feldspato, mica, hornblenda, augita e outros e não possuem acumulações
significativas de óxidos de ferro, húmus e argilas, que permitam identificá-los como
possuindo B textural ou B podzol.
Solos hidromórficos gleyzados indiscriminados - HG
Sob esta denominação estão compreendidos solos mal drenados ou muito
mal drenados, nos quais as características zonais, determinadas pela ação do clima
e vegetação, não se desenvolvem integralmente em virtude da restrição imposta
pela grande influência da água no solo, condicionada sempre pelo relevo e natureza
do material originário. Sob estas condições, forma-se um solo caracterizado por
apresentar

cores

neutras

nos

horizontes

subsuperficiais,

geralmente

com

mosqueados proeminentes sobre fundo de cromas baixas, em virtude da redução do
ferro, indicativo de gleyzação. Apresenta ainda em alguns casos, acúmulo superficial
de matéria orgânica.
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5.2.6 VEGETAÇÃO
5.2.6.1. Enquadramento Fitogeográfico
Os ecossistemas da área de influência do PGRC - Curitiba pertencem ao
Bioma Mata Atlântica e, de acordo com os critérios de Classificação da Vegetação
Brasileira (IBGE, 2012), estão sob domínio da Região Fitoecológica da Floresta
Ombrófila Mista - FOM Montana, que ocorre originalmente em altitudes superiores a
600 metros.

5.2.6.2. Enquadramento Fisionômico e Relevância Regional da Flora
Os sistemas naturais da AID e ADA da proposta integram a FOM sob duas
condições distintas:

Floresta Ombrófila Mista Aluvial
O remanescente de Floresta Ombrófila Mista Aluvial constitui as florestas
ripárias da margem esquerda do rio Barigui, no terreno ocupado atualmente pela
Vila 29 de Outubro, que define a ADA do PGRC Curitiba.
Esta formação florestal, também denominada de floresta ciliar ou de galeria,
percorre linearmente 920m do leito do curso hídrico ocupado pelo núcleo
comunitário, que tem cerca de 1.300m de comprimento total, apresentando
ambientes em APP com diferentes graus de sucessão natural, em virtude das
interferências antrópicas. A tipologia vegetal delimita as áreas de várzea em terrenos
de geomorfia plana e largura variável e ocupa, atualmente, uma área aproximada de
55.300m2.
Destacam-se no dossel dessa formação Schinus terebinthifolius Raddi
(Anacardiaceae), Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.
(Sapindaceae), Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg (Myrtaceae) e Vitex
megapotamica (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae), sendo menos freqüentes Luehea
divaricata, Syagrus romanzoffiana, Erithryna crista-galli L. (Fabaceae) e Salix
humboldtiana Wild. (Salicaceae).
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São comuns nos estratos inferiores Myrciaria tenella (DC.) O. Berg,
Myrceugena

euosma

(O.

(Myrtaceae),

Daphnopsis

Berg)

D.

racemosa

Legrand,
Griseb.

Calyptranthes

(Thymelaeaceae)

concinna
e

DC.

Psychotria

carthagenensis Jacq. (Rubiaceae).
Solos com grau de hidromorfia mais elevado apresentam comunidades mais
simplificadas, geralmente com predomínio do branquilho (Gymnanthes klotzschiana),
já solos com grau de hidromorfia mais baixos, apresentam associações mais
complexas, com participação de araucária (Araucaria angustifolia) na fisionomia
(RODERJAN et al., 2002), porém, nesses ambientes elas apresentam-se esparsas,
raquíticas e malformadas (LEITE, 1994).

FIGURA 19 – Área da Floresta Ombrófila Mista Aluvial Muito Alterada

Fonte: IPPUC, 2019.

Floresta Ombrófila Mista Montana
Na ADA do PGRC - Curitiba, esta fitofisionomia constitui mosaicos florísticos
de caráter secundário, esparsamente distribuídos ao longo dos espaços livres das
ocupações comunitárias e se apresentam nos mais variados estágios sucessionais e
de regeneração natural, não raro compostos por espécies remanescentes das
formações primárias, porém com alterações significativas da composição original.
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Na grande maioria, os maciços vegetais de porte arbóreo/arbustivos não
apresentam subosque ou estão densamente compostos por taquarais, sendo estes
típicos indicadores de ambientes degradados.
Desta maneira, apesar das estratégias municipais, até recentemente voltadas
à conservação ambiental, os fragmentos de vegetação florestal nativa ainda
observados na região, que constituem um total de aproximadamente 39.240m2, vem
sendo progressivamente descaracterizados devido às interferências urbanas e às
condições desordenadas de uso e ocupação do solo.
Nas áreas de ocupação integrantes desta classe foi possível observar que a
Araucaria angustifolia está presente em dois povoamentos significativos, formando
um estrato dominante e contínuo acima de 30 metros de altura, podendo ocorrer
indivíduos emergentes de outras espécies clímax associadas. Estes fragmentos
ocupam espaços entremeados com as instalações urbanas e se encontram muito
alterados.
Nos ecossistemas originais destas formações são comuns Ocotea porosa
(Nees & C. Mart.) Barroso, O. puberula (Rich.) Nees, O. pulchella (Lauraceae),
Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni (Canellaceae), Gochnatia polymorpha
(Less.)

Cabrera

(Asteraceae),

Podocarpus

lambertii

Klotzsch

ex

Eichler

(Podocarpaceae), Ilex paraguariensis, Cedrela fissilis, Campomanesia xanthocarpa
O. Berg (Myrtaceae), Matayba elaeagnoides Radlk. (Sapindaceae), Sloanea
lasiocoma K. Schum. (Elaeocarpaceae), Luehea divaricata Mart. (Tiliaceae), Mimosa
scabrella Benth. (Mimosaceae), Dalbergia brasiliensis Vogel (Fabaceae), Jacaranda
puberula Cham. e Tabebuia alba (Cham.) Sandwith (Bignoniaceae) (Galvão,
Roderjan e Kuniyoshi, 1993).
Nos estratos inferiores são comuns inúmeros representantes de Myrtaceae,
notadamente

dos

gêneros

Myrcia,

Eugenia,

Calyptranthes

e

Gomidesia,

acompanhados de Flacourtiaceae (Casearia e Xylosma), Sapindaceae (Allophylus e
Cupania), Rutaceae, Symplocaceae e Aquifoliaceae. Fetos arborescentes (Dicksonia
e Cyathea) e gramíneas cespitosas (Chusquea e Merostachys) são freqüentes. Os
povoamentos apresentam epifitismo.
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FIGURA 20 – Área da Floresta Ombrófila Mista Montana

Fonte: IPPUC, 2019.

5.2.7 FAUNA
Em grande parte de Curitiba e Região Metropolitana, o crescimento urbano e
as alterações oriundas, por exemplo, da descaracterização e fragmentação de
campos naturais e florestas, drenagem de banhados e poluição de rios e lagos, bem
como da impermeabilização do solo decorrente do processo de urbanização,
prejudicou ou destruiu habitats fundamentais como áreas de abrigo, alimentação e
reprodução da fauna, o que levou à rarefação ou ao desaparecimento de muitos
animais, já não sendo possível resgatar sua fauna original.
De acordo com os levantamentos existentes, no município de Curitiba podem
ser registradas pelo menos 37 espécies de peixes, 35 de répteis, 8 de anfíbios, 37
de mamíferos e cerca de 200 espécies de aves.
Com relação aos peixes, a ictiofauna do alto rio Iguaçu, região de influência
do PGRC - Curitiba, é composta por pelo menos 37 espécies, sendo que nove
podem ser consideradas exclusivas para esse sistema hidrográfico (endêmica), não
ocorrendo em outras regiões da bacia do rio Paraná. A classe dos peixes é
grandemente perturbada no ambiente urbano devido ao uso corriqueiro dos cursos
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d’água como dutos do esgotamento sanitário residencial e também de resíduos
industriais, inviabilizando na maioria das vezes a sua sobrevivência.
A classe dos répteis, também vítima frequente da perseguição pública, é
representada por algumas espécies de lagartos associados às áreas de campos e
remanescentes florestais, por serpentes de hábitos subterrâneos ou fossoriais e
algumas cobras que sobrevivem especialmente em terrenos baldios.
As espécies de anfíbios ocorrentes em Curitiba na maior parte dos casos são
pouco exigentes, tolerantes e adaptáveis às alterações ambientais e que
apresentam ampla distribuição geográfica. Além do representante principal desta
classe, o sapo – Bufo crucifer, habitante comum de jardins, hortas e terrenos
baldios, diversas pererecas ocorrem em noites de verão, estações chuvosas, em
regiões próximas a corpos d’água e com vegetação, principalmente na periferia da
cidade.
Quando os primeiros desbravadores chegaram à região de Curitiba, no século
XVII, sua vegetação de campos naturais, capões e matas ciliares abrigava cerca de
80 espécies de mamíferos. Atualmente, considerando a região metropolitana, ainda
ocorrem aproximadamente 50 espécies de mamíferos, e em Curitiba, das 37
registradas até o momento, 12 são morcegos.
Nas áreas urbanas ocorrem várias espécies de morcegos, tanto insetívoros,
como frugívoros, principalmente nas áreas verdes dos parques, onde também
podem ser encontradas capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), nutria (Myocastor
coypus) e tatugalinha (Dasypus novemcinctus). Nas áreas úmidas ainda ocorrem
preás (Cavia aperea) e, como habitantes comuns da cidade estão mamíferos que
possuem alta capacidade de adaptação, sendo favorecidos por ambientes
antrópicos, como os gambás (Didelphis sp.) e, nas áreas mais alteradas os microroedores exóticos, ou seja, ratazana (Rattus norvegicus), rato-de-casa (Rattus
rattus) e camundongo (Mus musculus).
A diversidade de aves de Curitiba supera a de outras cidades brasileiras e
está tipicamente associada a florestas com o pinheiro-do-paraná, campos de
vegetação herbácea e banhados encontrados principalmente ao longo do trecho
superior do Rio Iguaçu e seus afluentes. Compõe-se por aves de hábitos aquáticos e
terrestres, recebendo também a visita de espécies migratórias.
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Com relação aos invertebrados, a enorme diversidade de adaptação dos
artrópodes permitiu-lhes sobreviver em praticamente todos os ambientes. Eles têm
uma relação muito estreita com os seres vivos, principalmente pela importância
médica desses animais resultante das relações que eles possam ter com moléstias
que afetam a saúde e o bem-estar. Essas relações podem ocorrer basicamente de
duas formas: por condições patológicas determinadas diretamente pelos artrópodes
(agentes etiológicos) ou veiculada por eles (vetores).
Dentro da categoria de peçonhentos, os principais casos de acidentes são
com as aranhas, causados pelos gêneros Phoneutria (armadeira) e principalmente
Loxosceles (aranha-marrom), esta última com grande número de casos na capital e
região metropolitana, tornando-se um grande problema de saúde pública. Com
relação aos insetos, os que se destacam como vetores mecânicos são aqueles
adaptados a presença humana, como a mosca doméstica.

5.2.8 SITUAÇÃO A TUAL DOS COMPONENTES AMBIENTAIS DA VILA 29 DE OUTUBRO
Com relação aos aspectos físico-territoriais, a precária urbanização resulta na
péssima situação atual de uso e ocupação do solo da área da Vila 29 de Outubro, o
que compromete a qualidade ambiental na APA do Iguaçu, com relação aos
aspectos pedológicos, hídricos, da flora e da fauna.
Na porção oeste, próxima ao Rio Barigui, denominada de Área de Risco, na
qual as famílias serão retiradas, verifica-se a presença de cavas resultantes de
extração de areia, que vêm sendo utilizadas como depósitos de caliça para
possibilitar a construção de moradias, comprometendo ainda mais os aspectos
ambientais e de salubridade para a população que ali reside.
Já a porção leste da Vila 29 de Outubro, denominada Área Consolidada,
apesar de ter uma estrutura urbana mais estabelecida, não conta com serviços
básicos de saneamento, situação que potencia as más condições ambientais da
área de inserção do Projeto.
A Figura 29 ilustra as características das condições de ocupação na Área de
Risco e Consolidada da Vila 29 de Outubro.
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FIGURA 21 - Condições da Ocupação na Área de Risco e da Área Consolidada
Uso e ocupação do solo
na Área de Risco

Risco e na Área de Consolidada.

Uso e ocupação do solo na Área
Consolidada
Fonte: Cohab, 2017.

Os sistemas naturais da planície aluvial do rio Bariguí constituem, na maioria,
formações muito alteradas com alguns remanescentes ao longo das margens do
corpo hídrico. As tipologias secundárias são predominantes.
As formações pioneiras de influência fluvial estão presentes principalmente
nos meandros iniciais dos afluentes e nas várzeas do Rio Barigui. Correspondem às
comunidades vegetais rasteiras de caráter pioneiro que se

desenvolvem

especialmente sobre planícies aluviais ou margens de lagoas.
O encharcamento do solo, nesses ambientes, é elemento natural que impõe
especificidade ambiental contribuindo assim para a heterogeneidade vegetacional.
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Isso se dá pela intensidade, frequências e duração das enchentes que ocorrem,
influenciando na dinâmica do lençol freático, no carreamento de substratos para
essas áreas e no hidromorfismo do solo. Dessa forma, a condição ecológica desses
espaços é caracterizada por um grande número de espécies e de indivíduos dos
grupos ecológicos mais iniciais da sucessão, como resultado da ocorrência histórica
e repetida desses eventos naturais de perturbações.
Devido à deposição de materiais durante as cheias dos rios, as várzeas
geralmente estão sobre terrenos férteis, porém, com áreas periódica ou
permanentemente inundadas. A água em excesso, nesses ambientes, constitui um
elemento inibidor e seletivo da vegetação, impedindo o desenvolvimento de uma
cobertura vegetal mais exuberante e heterogênea.
O solo inundado, durante todo o ano ou alguns meses, impede a respiração
das raízes, criando um ambiente anaeróbico ou com baixa oxigenação, no qual
somente certas espécies, selecionadas pelas adaptações, conseguem sobreviver.
Como resposta à essas condições pedológicas específicas, a vegetação é
dominada por um pequeno número de espécies seletivas e exclusivas, destacandose as poáceas e cyperáceas, imprimindo uma fitofisionomia uniforme.
O principal componente dessa vegetação é herbáceo, destacando-se as
espécies Andropogon virgatus e Panicum glabripes, crescendo esparsamente
destacam-se os arbustos Vernonanthura westiniana e Pleroma ursinum.
Em terrenos menos favoráveis ao estabelecimento das ervas forrageiras,
onde as águas permanecem estagnadas por mais tempo, ocorrem densos
agrupamentos de caraguatá (Eryngium eburneum) e nas margens dos canais
abertos nas várzeas ocorrem outra espécie de caraguatá (Eryngium lassauxii)
(KLEIN; HATSCHBACH, 1962).
Ao longo destas áreas, foram constatados 183 indivíduos isolados de
espécies florestais de variados portes e valor de importância. A partir dos resultados
do RAP, que irão contemplar o detalhamento dos aspectos fitoecológicos dessa
vegetação, assim como das definições de projeto para a implantação da
infraestrutura urbana na Vila 29 de Outubro, será possível avaliar e dimensionar os
danos potenciais decorrentes das intervenções de obra, de maneira a estabelecer
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parâmetros para evitar ou compensar a supressão arbórea, com base na Lei
9806/2000, caso seja necessária.
Em relação à fauna, as principais espécies encontradas atualmente na
região de influência do PGRC são Quero-Quero (Vanellus chilensis), Curicaca
(Theristicus caudatus), Quiriquiri (Falco sparverius), Coruja-buraqueira (Athene
cunicularia),

Carcará

(Caracara

plancus),

Pica-pau-do-campo

(Colaptes

campestres), Urubu-cabeça-preta (Coragyps atratus), Gato-doméstico (Felis catus),
Anu-branco (Guira guira), Lebre (Lepus europaeus), Codorna-amarela Nothura
maculosa, Savacu Nycticorax nycticorax, Maria-faceira Syrigma sibilatrix, Curicaca
Theristicus caudatus, Teiu Tupinambis merianae, Saracura Aramides saracura.
É importante destacar, ainda, que os animais sinantrópicos caracterizam
significativamente a fauna local. Devido à importância do controle de riscos à saúde
dos envolvidos com o projeto, cabe ressaltar que a PMC, através do Centro de
Saúde Ambiental, atua no planejamento e gerenciamento das ações técnico
operacionais de vigilância ambiental, tendo como propósito acompanhar resultados
e o impacto epidemiológico de pragas e vetores na região.
As ações do CSA na área abrangida pelo projeto estão estruturadas no
Distrito Sanitário do Tatuquara que, com base nas diretrizes aplicadas pela
Secretaria Municipal da Saúde - SMS, envolvem fiscalização e intervenções de
vigilância sanitária de produtos e serviços de interesse à saúde, incorporando
práticas de proteção ao meio ambiente e à saúde ocupacional de trabalhadores,

6

PLANOS E PROGRAMAS CO-LOCALIZADOS

6.1 EVOLUÇÃO DA MACRO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO
Considerando a evolução da macrodrenagem e de microdrenagem do
município, muitas ações foram implantadas e melhoradas ao longo do tempo em
função das alterações nos conceitos anteriormente aplicados.
As diversas obras executadas ao longo do rio Barigui com a implantação dos
Parques Lineares desde o Parque Tanguá até a Reserva do Bugio alteraram a
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paisagem e proporcionaram a retenção distribuída de parte das águas pluviais que
são lançadas na Bacia Hidrográfica do rio Barigui.
Desde o ano de 2018, com a finalização da parte sul das obras de
perfilamento do Rio Barigui, o volume de retenção dentro da própria calha do rio
aumentou em 120.000 m³, o que ocasionou a diminuição da abrangência de
alagamento lateral.
A estrutura de manutenção dos investimentos realizados no manejo de águas
pluviais do município é permanente, de forma que máquinas e operários da
prefeitura de Curitiba trabalham nas obras de drenagem para conter as potenciais
cheias ao longo da bacia do rio Barigui.
As obras realizadas até o momento incluem o perfilamento do canal
(alargamento das margens), o alinhamento da profundidade hídrica, a limpeza das
margens e, em alguns pontos, a construção de muros de gabião para evitar
processos erosivos e garantir a estabilidade do solo nos taludes
Nos últimos dois anos, com a atuação estratégica do município e a criação
dos parques Guairacá, Cambuí, Mane Garrincha, dos Mundiais e do Rio Bonito, o
armazenamento de águas alcançou um volume de 356.456,00 m³, considerando a
área total de 712.912,00 m² e a altura média de reservação em torno de 0,50 m.
Somando este volume de reservação e o de perfilamento, que é equivalente a
120.000,00 m³, a retenção de água de chuva atingiu um volume aproximado de
476.456,00 m³, reduzindo, assim, o risco de desastres naturais na região do
Caximba.
Com as intervenções executadas foi possível observar a minimização dos
impactos das chuvas do Rio Barigui uma vez que houve decréscimo do número de
enchentes na porção Sul da bacia hidrográfica (Figura 30).
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FIGURA 30 - Mancha de Alagamento para TR de 10 e 25 Anos na Área de Intervenção e
do Projeto

Fonte: IPPUC, 2013

6.2 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Conforme a Lei 14775/2015, o Plano Diretor de Curitiba tem como diretrizes
gerais da política de habitação de interesse social promover a regularização
fundiária nos assentamentos irregulares; estimular a produção habitacional; criar e
implantar programas de subsídios municipais para população de baixa renda; e
diversificar as formas de acesso à habitação de interesse social.
Na revisão do Plano Diretor de 2015, destaca-se a inclusão do Setor Especial
de Habitação de Interesse Social - SEHIS como um instrumento de política urbana,
além de um Setor do Zoneamento urbano da cidade.
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Para fins de regularização fundiária as áreas passíveis de intervenção
poderão ser transformados em SEHIS à qualquer momento, via decreto municipal
como é o caso do Decreto 688/2018 que cria o Setor Especial de Habitação de
Interesse Social - Regularização Fundiária da Caximba, do qual fazem parte
ocupações irregulares denominadas Vila 29 de Outubro, Vila Dantas, Vila Espaço
Verde e Vila Primeiro de Setembro (Figura 31).

FIGURA 31 - Localização de Empreendimentos Habitacionais na Região do Projeto

Fonte: IPPUC, 2019.

6.3 ESTRUTURAÇÃO URBANA DA REGIÃO SUL DE CURITIBA
Atualmente afastada da estrutura urbana consolidada, a região Sul tem
grande potencial de ocupação com a previsão da extensão do transporte público de
massa e a implantação de uma via de caráter Metropolitano, aliada a localização
estratégica próxima aos municípios de Araucária e São José dos Pinhais,
configuradas como polos industriais, e Fazenda Rio Grande.
O Contorno Sul, juntamente com a BR-116, a ferrovia e os rios que definem
as divisas municipais representam barreiras a serem transpostas para possibilitar
maior integração da região. Faltam vias estruturantes que façam a conexão mais
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direta da malha urbana existente, sendo poucas as vias que fazem a transposição
intermunicipal. Muito provavelmente a dificuldade na transposição destes marcos
contribuiu para uma ocupação mais lenta do território.
Melhorias viárias para a região foram previstas na Revisão do Plano Diretor
de Curitiba 2015, como intervenções estruturantes e aumento de capacidade em
importantes eixos viários da região, como a Estrada Delegado Bruno de Almeida, a
complementação do Eixo Viário de Integração, Rua Presidente João Goulart, Rua
Marcos Bertoldi e Rua Antônio Zanon.
Além dos eixos viários existentes, estão cadastradas previsões de passagem
de rua que possuem a função de aumentar a permeabilidade viária entre as vias
estruturantes a oeste da BR-116, ligando os loteamentos ali estabelecidos e a nova
ocupação pretendida com a Estrada Delegado Bruno de Almeida e a própria rodovia.
O prolongamento da canaleta exclusiva do transporte coletivo da Linha Verde
ao município vizinho de Fazenda Rio Grande, com implantação de estações
intermediárias dentro do município de Curitiba, integradas a linhas alimentadoras
que atendem os bairros da região, reforçam as conexões leste-oeste dentro do
município.
Com a previsão do crescimento dessa região (Figura 32), o município tem
investido em equipamentos públicos, com a criação da regional do Tatuquara e a
inauguração da Rua da Cidadania do Tatuquara, parte de um complexo com
diferentes equipamentos urbanos concentrados na mesma área: um terminal de
ônibus, um Centro Municipal de Urgências Médicas e um Clube da Gente,
equipamento de esporte e lazer com o atrativo de uma piscina pública coberta para
a prática de atividades físicas. A intenção é que estes equipamentos tragam uma
maior dinâmica para a área, evitando deslocamentos para acessar diversos tipos de
serviços ou atividades mais especializadas.
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FIGURA 32 - Infraestrutura Planejada pelo Município para a Região do Caximba

Fonte: IPPUC, 2019.

7

AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Este capítulo contempla os principais aspectos do documento denominado

"AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA ÀS
MUDANÇAS AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA VILA 29 DE OUTUBRO E DA ÁREA
DO PGRC CURITIBA" realizado pelo IPPUC, com o propósito de identificar os riscos
e as vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas da área do PGRC Curitiba, bem
como identificar os impactos do Projeto na redução desses riscos e vulnerabilidades.
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7.1 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL
A avaliação da vulnerabilidade ambiental para o recorte temporal da situação
atual da Vila 29 de Outubro e da situação proposta no PGRC Curitiba foi realizada a
partir das análises do Estudo de Vulnerabilidade do Município.
O índice de vulnerabilidade foi estabelecido utilizando duas metodologias de
ponderação

distintas

em

função

do

elemento

analisado,

sendo:

(i)

as

INFRAESTRUTURAS e (ii) os TERRITÓRIOS.
A análise da vulnerabilidade das infraestruturas foi apresentada com base nos
problemas de inundação, assim como das territoriais, nos aspectos de erosão,
inundação e urbanização (questões relacionadas a ondas de calor).
Como resultado da avaliação da vulnerabilidade das infraestruturas estimouse que as áreas destinadas à regularização, reassentamento e implantação de
equipamentos sociais apresentaram vulnerabilidade reduzida, quando comparadas à
situação atual.
Com relação às vulnerabilidades territoriais, nos Estudos para o município a
área do PGRC - Curitiba apresentou risco médio-baixo e médio. Com destaque para
o fato de que na época da elaboração daqueles Estudos os dados utilizados não
consideraram a ocupação Vila 29 de Outubro, a análise desenvolvida estimou que,
nos dias atuais, a vulnerabilidade territorial na região apresenta-se potencialmente
mais elevada. Para a situação de projeto, as características levantadas permitiram
registrar impactos positivos quanto às vulnerabilidades territoriais, principalmente,
associados com a redução do risco de inundações.

7.2 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA
A avaliação da vulnerabilidade socioeconômica da área do PGRC Curitiba
resultou de uma Matriz de Análises de Riscos. A Matriz adaptada pela SNC-Lavalin
teve como objetivo avaliar as vulnerabilidades gerais dos Sistemas Construído,
Social e Ambiental considerando parâmetros específicos definidos para cada um
desses Sistemas.
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Assim, para proceder a avaliação da vulnerabilidade socioeconômica da Vila
29 de Outubro e da proposta do PGRC Curitiba, utilizando-se a Matriz de Análise de
Riscos, foram atribuídos graus de gravidade em razão das características de cada
situação.
Segundo a ponderação efetuada, a variável que apresentou maior
vulnerabilidade para a situação atual da Vila 29 de Outubro foi a população
vulnerável (idosos, crianças, doentes), seguido pelas residências precárias e pelas
residências irregulares. Observou-se, portanto, que a precariedade das construções
atuais foi o maior fator impactado, considerando a soma da ponderação dos riscos
avaliados.
A vulnerabilidade para a situação após a implantação do PGRC Curitiba
apresentou-se reduzida com relação às variáveis socioeconômicas analisadas,
sendo que as infraestruturas de telecomunicação e de alimentação elétrica, além da
capacidade de tratamento das estações de águas residuais foram as que
apresentaram maiores níveis de vulnerabilidade.

7.3 GERENCIAMENTO DOS RISCOS
Com base nos resultados decorrentes da avaliação, os riscos evoluem no
tempo em função das variações naturais do clima, das emissões de GEE que
causam eventos climáticos extremos, dos planos de gerenciamento de riscos e das
ações de adaptação que são implementadas.
Assim, a exposição ao risco e a vulnerabilidade dos sistemas será mais ou
menos importante em função dos mecanismos de gerenciamento de riscos de
desastres e as medidas de adaptação implantadas. Nesse sentido, pode-se
observar que o Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba –
Curitiba-PR atua como um elemento de gerenciamento de riscos, melhor preparando
a cidade para o enfrentamento da Cidade às mudanças climáticas.
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8

QUESTÕES E SENSIBILIDADES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

8.1 GÊNERO
As desigualdades de gênero são um obstáculo ao desenvolvimento
sustentável e as mudanças no cenário que serão enfrentadas na região são uma
manifestação da urgência para o avanço decisivo em direção a estilos de
desenvolvimento que contemplem a igualdade de gênero. Da mesma forma, a
definição de estratégias que visem à autonomia e reequilíbrio das relações e papéis
na sociedade, na comunidade e nas famílias deverão contemplar ações voltadas
para homens, mulheres, pessoas LGBT e grupos vulneráveis em cada gênero, de
acordo com a idade, deficiência ou raça.
Por outro lado, a igualdade de gênero é reconhecida mundialmente como
fator de desenvolvimento, assim organismos de atuação internacional e continental
formulam estratégias e direcionamentos para a promoção da igualdade entre os
sexos, considerando por exemplo, que as mulheres estão em situação de
desigualdade em relação aos homens, em praticamente todas as áreas da
sociedade. Elas recebem menores salários, têm menos acesso a cargos de gestão
nas empresas públicas e privadas e são minoria também nos diversos níveis de
governo.
A posição de desvantagem da mulher, no mercado de trabalho, na vida social
em geral e na família, é mais significativa nos meios socialmente desfavorecidos,
devido ao alto índice de famílias monoparentais em que o responsável é do sexo
feminino, mulheres desempregadas em idade mais avançada, mulheres idosas com
carreiras contributivas irregulares, ou simplesmente as mulheres que auferem
rendimentos mais baixos que os seus companheiros, entre outros.
Verificamos que tal realidade se expressa de forma consistente na Vila 29 de
Outubro, pois a maioria da população é composta de mulheres, sendo 57,1%, o que
também é possível perceber em relação aos responsáveis pelos domicílios, nos
quais os dados indicam que prevalecem titulares do sexo feminino com 70%.
Desta forma, a realização de um trabalho técnico com a proposição de ações
que reduzam a desigualdade de gênero é fundamental. O enfrentamento e combate
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a estas realidades contribuirão para o desenvolvimento mais equitativo e
sustentável, podendo trazer mudanças efetivas para as minorias sociais e
contribuindo na construção da igualdade entre homens e mulheres.
Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU a igualdade de gênero
refere-se ao empoderamento das mulheres, oferecendo as mesmas condições de
vida, com liberdade e igualdade, tanto financeira, quanto familiar. Tal concepção
abarca a configuração familiar contemporânea, que não mais se restringe ao papel
de mãe, pai e filhos, visto que muitas famílias se constituem de mulheres únicas
provedoras que necessitam administrar seu lar sozinhas, ou por casais
homoafetivos.
Neste sentido, já foram iniciadas atividades na área de intervenção, cujo foco
é a construção de uma cultura pela igualdade de gênero. Foram realizadas oficinas
que promovem a participação das mulheres e da comunidade LGBTQI+, com o
intuito de criar espaços de participação popular e socialização entre os moradores,
proporcionando o fortalecimento dos vínculos da comunidade e o empoderamento
dos grupos minoritários. Também já se iniciaram ações de capacitação profissional e
inclusão no mercado de trabalho para jovens a partir de 16 anos, principalmente
meninos, com o objetivo de tirá-los da ociosidade e dos riscos da marginalidade.
As propostas de ações do Trabalho Social para superação destas condições,
consideram a proteção, capacitação profissional, geração de trabalho e renda, entre
outras questões necessárias para garantir a promoção da equidade de gênero.
Outras ações terão como público alvo o sexo masculino, com o objetivo de
proporcionar o entendimento para estes das questões relativas à igualdade de
gênero e masculinidade não violenta.
O 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU que trata sobre a
temática da Igualdade de Gênero propõe que, para o alcance deste objetivo, é
preciso “[…] dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o
acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis
nacionais”.
Em consonância com este objetivo o PGRC - Curitiba visa a promoção das
mulheres residentes na Vila 29 de Outubro, desde o momento de cadastramento das
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famílias, quando são priorizadas na titularidade do cadastro e posteriormente
contempladas com a titularidade do imóvel.

8.2 RESILIÊNCIA E CLIMA
Devido a sua localização geográfica as famílias da Vila 29 de Outubro,
tornam-se vulneráveis aos efeitos do clima, o que torna urgente o desenvolvimento
de ações por parte do poder público.
Não há como se dissociar os impactos negativos gerados ao meio ambiente
pelas famílias que ali residem, tendo em vista as características geográficas da
comunidade, nem tão pouco do meio ambiente para com as famílias, as quais
sofrem com as consequências da própria ocupação. Desta forma, torna-se
imprescindível o desenvolvimento de ações educativas que potencializem a
resiliência frente às mudanças climáticas, o que resultará na melhoria da qualidade
de vida e no fortalecimento do senso de responsabilidade dos moradores frente às
questões ambientais.
Os temas resiliência e clima constituem-se em grandes questões de
sensibilidade para a Vila 29 de Outubro, uma vez que, partindo deste entendimento
e importância, os objetivos do projeto poderão ser atingidos com a sustentabilidade
necessária.
A resiliência neste contexto, significa que por meio da implementação de
medidas de adaptação com foco na participação popular e entendimento dos
impactos das mudanças do clima no espaço socioterritorial onde residem, as
famílias terão condições de desempenharem papel preponderante na sociedade.
O panorama das mudanças climáticas trouxe novos desafios na busca pela
sustentabilidade, onde qualquer tipo de planejamento assume um grau de
complexidade maior. O conhecimento dos efeitos das mudanças climáticas
associado ao entendimento das vulnerabilidades locais são essenciais para
aumentar a capacidade adaptativa das comunidades e consequentemente, criar
resiliência.
Diante de todo este contexto, a partir dos resultados do estudo de
vulnerabilidade climática existente, o Município já tem desenvolvido ações de alerta
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e monitoramento por meio de serviço de mensagens curtas via celulares emitidas
diretamente pela Defesa Civil.
formuladas

de forma

Além disso, outras ações intersetoriais serão

participativa com as famílias da Vila 29 de Outubro,

objetivando construir mecanismos de alerta e monitoramento que visem minimizar
possíveis impactos dos efeitos do clima. Uma das estratégias a ser adotada será a
capacitação dos membros da Comissão de Representantes da comunidade para
que apóiem a equipe técnica do PGRC no monitoramento dos impactos e na
comunicação junto à comunidade, de modo a mantê-la informada e orientada,
tornando-se assim mais resiliente.

8.3 VULNERABILIDADE AMBIENTAL
8.3.1 ÁREA DO PROJETO ENQUANTO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
No âmbito municipal, a área da ocupação da Vila 29 de Outubro localiza-se
na Área de Proteção Ambiental (APA) do Iguaçu e na Unidade de Conservação
˝Refúgio de Vida Silvestre do Bugio˝.
As Unidade de Conservação – UC são definidas como espaços territoriais e
seus recursos ambientais com características naturais relevantes para fins de
conservação.
De acordo com a Lei Federal 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, as Unidades podem ser de proteção integral
ou de uso sustentável. As Unidades de Proteção Integral são aquelas cujo objetivo
de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais e as Unidades de Uso Sustentável são aqueles em que é possível
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos
seus recursos naturais.
A Área de Proteção Ambiental – APA compõe o Grupo das Unidades de Uso
Sustentável e neste contexto é uma área extensa, com um certo grau de ocupação,
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, com o objetivo de
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
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A APA do Iguaçu foi inicialmente instituída por meio do Decreto Municipal
410/1991, e posteriormente regulamentada pelos Decretos Municipais 192/2000 e
174/2008. A Figura 33 apresenta a delimitação da APA em relação a parte Sul do
Município.
Desde

sua implantação ocorreram várias alterações em relação à

classificação de seus setores e usos. As alterações foram realizadas frente à
necessidade de regulamentar e ordenar a ocupação, bem como assegurar a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do Rio Iguaçu.
Atualmente a APA do Iguaçu é regulamentada pelos Decretos Municipais 26/2015,
839/2015 e 430/2018. O Decreto 26/2015 classificava a área da Vila 29 de Outubro
como Setor de Média Restrição de Uso. O Decreto 430/2018 reconfigurou o
zoneamento sendo que a área, parte encontra-se no Setor de Alta Restrição de Uso
definido como Zona Residencial de Ocupação Controlada - ZROC do Caximba e
parte no Setor de Transição Vila 29 de Outubro, conforme apresentado
anteriormente na Figura 21 (pg. 37) deste documento.
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FIGURA 33 - Delimitação da APA Municipal do Iguaçu

MAPA CADASTRAL DE CURITIBA
Legenda
APA do Iguaçu
Vila 29 de Outubro
S/ ESCALA

Fonte: IPPUC, 2019.

O Refúgio de Vida Silvestre, cuja criação se concretizou com a publicação do
Decreto Municipal 327/2015, ilustrado na Figura 34, compõe o Grupo das Unidades
de Proteção Integral, onde se busca proteger ambientes naturais, onde se pretende
assegurar as condições para a existência ou reprodução de espécies ou
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. O Plano de Manejo
está sendo elaborado pela Sociedade de Proteção de Vida Selvagem – SPVS em
convenio com a SMMA.
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FIGURA 34 - Delimitação do Refúgio de Vida Silvestre do Bugio

Vila 29 de
Outubro

Fonte:SAVI,2014.

8.3.2 O PGRC - CURITIBA NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
À luz da legislação ambiental a proposta do PGRC – Curitiba enquadra-se
nos critérios estabelecidos no parágrafo III do Artigo 2º do Decreto Municipal nº
838/1997, que trata da viabilidade de licenciamento ambiental de projetos de
parcelamento do solo (loteamentos e desmembramentos) com área de 50 a 100
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hectares, desde que a solicitação da Licença Prévia seja precedida da apresentação
e aprovação do RAP.
A Vila 29 de Outubro, conforme ilustra a Figura 35, apresenta pontos críticos
de vulnerabilidade e suscetibilidade a inundações, como consequência da
degradação ambiental e da acentuada e crescente expansão física da ocupação,
oferecendo riscos à população local, o que compromete as condições de
habitabilidade e de drenagem natural do Rio Barigui.

FIGURA 35 - Vista Aérea Geral e Parcial da Vila 29 de Outubro

Fonte: SMCS, 2019.
Fonte: SMCS, 2019.

As áreas de risco e a frequência de alagamentos em Curitiba foram
mapeadas por Rebolho e Scortegagna (2010-2011), no ano de 2009 (Figura 36); os
autores avaliaram os bairros mais atingidos e demonstram como manchas as áreas
sujeitas a inundações e alagamentos.
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FIGURA 36 - Áreas de Riscos de Inundações - Cenário HADA2 – Recorrência 50 Anos

Vila 29 de
Outubro

Fonte: SNC LAVALIN, 2013.

A redução dos riscos ambientais associados à proposta possibilita tornar esta
região e a cidade mais resilientes, com maior capacidade de adaptar-se aos efeitos
das chuvas mais intensas, que vem ocorrendo em Curitiba com maior intensidade
nos últimos períodos. Para tal, as intervenções diretas para requalificação dos
espaços, tais como a recuperação ambiental da faixa em APP e da área que
compreende a mancha de inundação no entorno imediato da Vila 29 de Outubro,
estão associadas ao resgate da sustentabilidade e do ordenamento equilibrado de
importante área situada no encontro dos Rios Barigui e Iguaçu.
A vulnerabilidade ambiental está, também, relacionada aos riscos da
infraestrutura residencial precária. A proposta, por sua vez, define como Área
Consolidada as porções de terreno com menor susceptibilidade às inundações, com
a solução mais efetiva e com o menor impacto ambiental, visando prevenir riscos de
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ocupações irregulares em áreas inundáveis, melhorando as condições de
escoamento das águas pluviais e promovendo melhores condições de vida para a
população.
Há também a associação da vulnerabilidade à ausência de sistemas de
abastecimento de água e dos sistemas de coleta de águas residuais que serão
objeto de ações diretas de implantação de infraestrutura, que permitirão cessar as
descargas irregulares de esgoto e ajudarão a preservar e restaurar a qualidade dos
recursos hídricos da bacia. Serão ofertadas moradias dignas em locais próximo, já
dotados da infraestrutura necessária que inclusive facilitará a coleta de lixo no bairro.
Assim, estão previstas intervenções que propõem a recuperação ambiental da
região, a recomposição da mata ciliar e fauna nativa, redução do risco de
inundações

e

recuperação

do

passivo

ambiental,

possibilitando,

como

consequência, a inclusão socioambiental da população que ali vive em situação
irregular e em condições insalubres.
Com a recuperação da área degradada será possível a implantação de mais
um parque linear que somará ao conjunto existente de parques na bacia impacto
positivo na biodiversidade local. A mata ciliar será recuperada, por meio de
recomposição e plantio com vegetação nativa e servirá como mais uma área de
amortecimento em eventos de chuvas expressivas, capaz de conter os volumes de
água no ponto mais a jusante da bacia do Rio Barigui.
A partir da implementação das propostas, a qualidade ambiental e
paisagística da região terá um significativo incremento, inclusive com modificações
nas tendências de uso e ocupação do solo. Promoverá o resgate da funcionalidade
do recurso hídrico, da área de preservação permanente, da proteção da flora e da
fauna local, ressignificando o uso e ocupação do solo local, requalificando a área de
proteção ambiental e resgatando o fomento de corredor ecológico numa área de
proteção integral em um corredor de biodiversidade.

97

8.4 VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA
A análise relativa ao padrão de vida e de renda, conforme os dados obtidos
na pesquisa censitária, cujo detalhamento está no Capítulo 5 do presente
documento, apresentam dados que expressam a situação de vulnerabilidade
socioeconômica das famílias: diferenças na qualidade construtiva dos domicílios
entre área consolidada e área das moradias localizadas na beira do rio Barigui.
A distribuição de renda das famílias dentro do contexto da área de ocupação
também nos chama atenção, tendo em vista que, quanto mais próximo ao rio, mais
carentes são as famílias. Essa carência pode ser explicada pela renda média
recebida, pelo padrão das moradias e maior dificuldade no acesso a água e energia
elétrica.
Segundo o CRAS Caximba na Vila 29 de Outubro, existem 656 famílias que
se encontram em alta vulnerabilidade social e recebem transferência de renda por
meio do programa Bolsa Família. Destas, 105 famílias estão incluídas em
acompanhamento familiar do Programa Família Paranaense, pelo qual também
recebem subsídio alimentar.
Entretanto, evidenciam-se outros fatores que atingem de forma significativa
toda a área, como acúmulo do lixo que é descartado diretamente nas cavas. Outro
aspecto de grande vulnerabilidade é o destino do esgotamento sanitário, pois não
existe rede coletora de esgoto. e os dejetos são lançados diretamente no rio ou em
valas à céu aberto, possibilitando o aparecimento de doenças.
Na perspectiva da questão de gênero há um número expressivo de mulheres
sozinhas e únicas provedoras, o que traz uma sobrecarga, com relação a
manutenção da família, acumulando os trabalhos domésticos, trabalhos formais ou
informais para a geração de renda para o sustento, o que agrava a situação de
exclusão social e manutenção da pobreza.
Em resumo, trata-se de uma população em extrema carência e por este
motivo mais vulnerável ao processo de reassentamento, exigindo ações efetivas de
reabilitação social na etapa de pós ocupação.
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9

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

9.1 IMPACTOS AMBIENTAIS
Alterações temporárias na qualidade ambiental e no cotidiano da população
são esperadas no ciclo de implementação de qualquer empreendimento. Um dos
instrumentos para identificar essas alterações é a avaliação de impacto ambiental.
Na área de influência de um projeto, os impactos e seus efeitos podem afetar, por
exemplo, a qualidade do solo, água, ar atmosférico, além de interferir na qualidade
de vida da população diretamente afetada pela execução dos processos
construtivos.
Dessa forma, “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; às
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 1986).
Os métodos ou técnicas de avaliação dos impactos visam identificar, avaliar e
sintetizar os efeitos de um determinado projeto ou programa nas áreas de influência
ambiental de um determinado empreendimento. Para mensuração dos pontos
identificados, pode-se adotar o método matricial como técnica que relaciona ações
com fatores ambientais.
Os impactos possuirão efeito negativo ou positivo e são previstos na
execução das obras do PGRC - Curitiba. Dependendo da natureza do impacto, seus
efeitos serão mais intensificados na ADA, podendo estender-se a AID. Da mesma
forma, sua grandeza, temporalidade, potencial de reversibilidade e importância irão
variar conforme a etapa da execução da obra e a especificidades de alguns dos
serviços a serem executados.
Na sequência são identificados e analisados os impactos diretos ou indiretos
resultantes das atividades construtivas do Projeto e identificadas as principais
medidas para reduzir, mitigar ou compensar seus efeitos sobre o ambiente, a
população e o comércio.
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9.1.1 IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE PLANEJAMENTO
A avaliação ambiental detectou que os impactos de maior significância
ocorrerão durante a Fase de Implantação não sendo detectados impactos
significativos referentes ao Meio Físico e Biótico na Fase de Planejamento do
empreendimento, pois não chegam a perturbar os fatores ambientais impactáveis.
Contudo, foram constatados impactos adversos sobre aspectos do Meio
Socioeconômico, especialmente relacionadas às expectativas sobre as alterações
no modo de vida da população e que possam resultar em processos de
desapropriação, nova dinâmica de circulação do tráfego, acessibilidade e
transtornos causados pelo processo construtivo das diferentes tipologias de obras.
Por outro lado, impactos com efeitos positivos ficarão por conta da
expectativa sobre a melhoria de infraestrutura básica, segurança patrimonial e
acessibilidade.
O Programa de Comunicação Social, proposto por este documento no item
10.1, constitui uma das principaisl ferramentas a serem utilizadas para diminuir as
expectativas e a geração de informações não verídicas. Portanto, a realização de
reuniões e consultas públicas e a veiculação de informações sistemáticas em
diferentes meios de comunicação, serão os instrumentos voltados à redução do
nível de expectativa da população na ADA e na AID.

9.1.2 IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO
Na Fase de Implantação foram identificados no total, 21 principais impactos
sobre aspectos do Meio Físico, Biótico e Socioeconômico.
Os impactos, ações geradoras, seus efeitos e medidas de controle estão
descritos no Quadro 10 - Matrizes de Avaliação de Impactos (pg. 113 a 117) deste
documento.
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9.1.2.1 Meio Físico
Aumento de materiais particulados em suspensão
As obras da construção civil irão gerar a emissão de particulados prejudiciais
à qualidade do ar. As partículas totais em suspensão ou poeiras são geradas a partir
do desprendimento de pequenas partículas dos materiais utilizados na construção
civil, como cimento, areia e pavimentações, assim como pela circulação de veículos
pesados durante as obras e atividades de terraplanagem e afins.
O efeito desse impacto será mais crítico nos focos de origem, afetando de
forma mais contundente a qualidade do ar na ADA e os primeiros metros da AID.
Entre as principais atividades que poderão gerar a emissão de poeira e
materiais finos em suspensão encontra-se, por exemplo, serviços de demolição de
estruturas das áreas de risco e urbanização e das desapropriações e execução dos
novos loteamentos, na relocação de infraestruturas, obras de terraplenagem e
pavimentação de vias e o transporte de matéria prima particulada. Serviços de
limpeza, varrição e de escavação, especialmente em época de baixa pluviosidade,
poderão agravar a geração de poeira.
Seu efeito será negativo, com magnitude baixa, temporário, reversível e
importância moderada.
As medidas mitigadoras desse impacto deverão ocorrer durante a execução
das atividades geradoras, devendo-se minimizar seus efeitos por meio de
planejamento adequado dos serviços e instrução aos trabalhadores, de acordo com
o Subprograma de Controle da Qualidade do Ar.
Emissão de gases de combustão na atmosfera
As ações geradoras do aumento das emissões na atmosfera resultarão do
incremento da movimentação de veículos e máquinas pesadas nas vias, eventuais
retenções de trânsito em trechos pontuais e em determinados períodos, como
durante a implantação do processo de pavimentação das vias, reconstrução da
canaleta exclusiva ou escavação.
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Durante a execução das obras, o conjunto de alterações representado pela
emissão de material particulado terá magnitude baixa e a permanência será
temporária.
Devido aos efeitos negativos sobre a qualidade do ar, possui, portanto,
importância moderada.
A emissão de gases poluentes na atmosfera é inevitável devido à queima de
combustíveis fósseis. Porém, a única forma de mitigar a emissão desses poluentes é
exigir que as empresas contratadas façam a regulagem e a manutenção preventiva
dos equipamentos utilizados, tal como previsto nos Subprogramas de Controle da
Qualidade do Ar.
Alterações nos níveis de pressão sonora e vibrações
Durante a etapa de implantação das obras haverá o aumento de tráfego de
veículos, máquinas e equipamentos pesados que possam resultar em aumento de
ruídos e vibrações acima do normal para a região.
Os incômodos gerados serão percebidos em maior ou menor intensidade por
toda a extensão das obras, em razão das características intrínsecas das tipologias
de obra, devido ao uso de rolos compressores, britadeiras, arranchamento de
materiais, demolições, corte de ferragens entre outros.
O efeito desse impacto será negativo e afetará a ADA devido a propagação
do som do trânsito do maquinário e eventuais retenções e desvios de tráfego. A
magnitude será média e a permanência temporária e reversível e importância alta.
A poluição sonora gerada pelo intenso tráfego de caminhões e pelas
movimentações de máquinas e equipamentos utilizados na construção civil deverá
respeitar os limites estabelecidos na Lei Municipal 10.625/2002. Cuidados maiores
deverão ser tomados próximos aos equipamentos urbanos como escolas, postos de
saúde e em locais mais silenciosos.
Para minimizar este impacto deverão ser adotadas as ações e diretrizes
contidas no Subprograma de Controle de Emissões Sonoras.
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Assoreamento de corpos hídricos
O escoamento superficial de resíduos sólidos e materiais inservíveis,
depositados ao longo das vias, se constitui em outra potencial fonte de alteração da
qualidade da água e influência na rede de drenagem.
As ações geradoras que poderão iniciar ou acelerar processos erosivos em
obras civis estão relacionadas a cortes de talude e aterro, áreas de empréstimo e de
implantação de canteiros de obra, movimentação de solo, escavações e
terraplenagem que poderão expor o solo resultando no carreamento de sedimentos
e materiais sólidos. Todas estas ações geradoras ocorrerão nas intervenções do
Projeto.
Entre

os

riscos

dessas

atividades

encontra-se

a

possibilidade

de

assoreamento de corpos d'água devido ao carreamento de sedimentos podendo
provocar alteração na qualidade da água.
Seu efeito é negativo, sendo mais intensificado na ADA, magnitude pequena,
permanente, parcialmente reversível e alta, uma vez que seu efeito cumulativo
poderá causar obstrução na drenagem e os resíduos podem vir a ser carreados e
depositados mais a jusante, nos corpos hídricos existentes na AID.
Implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão
Ambiental e Educação Ambiental.
Alteração na composição química e biológica das águas
Durante a etapa de implantação das obras os corpos hídricos poderão ter sua
qualidade afetada em virtude de despejos de esgotos sanitários e do vazamento de
óleos, combustíveis de máquinas e equipamentos manuseados no canteiro de obra
e ao longo do trecho. Atenção especial deverá ser dadas nos córregos existentes na
ADA.
Acidentes com cargas e produtos perigosos a serviço do empreendimento,
são um risco que deverá ser considerado e evitado, bem como o escoamento de
outros produtos potencialmente contaminantes, como lastro de concreto, emulsões
asfálticas e outros produtos químicos diversos utilizados nas atividades construtivas.
Da mesma forma, o armazenamento inadequado de produtos contaminantes no
canteiro pode ser considerado um risco a qualidade ambiental.
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Os efeitos dos impactos são considerados negativos, de magnitude média,
temporário, parcialmente reversível e importância moderada.
Visando a minimização do impacto sobre a qualidade da água deverão ser
implantadas as ações e diretrizes contidas nos Subprogramas de Gerenciamento do
Canteiro de Obras, de Eliminação de Passivos Ambientais e de Educação Ambiental
para Trabalhadores da Obra.
Interrupção da drenagem
Em decorrência da movimentação de materiais, acúmulo de resíduos poderá
haver obstruções à fluidez das águas tanto nos canais como na planície de
inundação.
Ainda, em intervenções deste porte, durante a realização de escavações é
comum encontrar fatores que podem causar danos ambientais graves, entre os
quais, tanques abandonados, depósitos de óleos, graxas e combustíveis e/ou de
oficinas mecânicas desativadas, uma vez que a área foi anteriormente utilizada para
extração de minérios.
O efeito desse impacto será negativo, de magnitude média, temporário,
reversível e de importância alta.
As ações mitigadoras deste impacto estão contidas no Subprograma de
Eliminação de Passivos Ambientais e Programa de Supervisão Ambiental.
Evolução de processos erosivos e lixiviação do solo
Os serviços de terraplanagem com movimentação de materiais terrosos
poderá ocasionar processos erosivos, principalmente nos taludes ainda que suas
alturas sejam pequenas e as inclinações projetadas adequadamente.
Os efeitos desse impacto são considerados negativos, de magnitude
pequena, pois são pontuais, temporários, reversíveis e de importância moderada
devido às características físicas do local.
As ações mitigadoras estão contempladas nos Programas de Supervisão
Ambiental.

104

Compactação do solo
Qualquer processo construtivo em áreas de planície aluvial causa,
inevitavelmente, alteração das características do solo, seja relacionada à
movimentação das camadas superficiais do terreno por terraplenagem e/ou abertura
de acessos e caminhos de serviço, provocando a compactação do solo.
Este impacto ocorrerá de forma localizada na área e será tanto mais intenso
quanto maior for a heterogeneidade da textura dos horizontes no perfil do solo e a
ocorrência de camadas de impedimento físico ao fluxo de água. Para atenuar os
efeitos, antes de realizar o recobrimento vegetal das áreas afetadas deverá ser
utilizado subsolador e selecionadas plantas apropriadas para progressivamente
reverter a compactação.
As interferências ao meio físico devido à compactação do solo serão
negativas, uma vez que impermeabilizam e aumentam o volume de água na
superfície do solo, e certamente ocorrerão, porém, são temporárias e reversíveis,
podendo ser atenuadas com a adoção de práticas de tratamento adequadas, de
acordo com o previsto nos Programas de Supervisão Ambiental.
Degradação das áreas utilizadas como instalações provisórias
A degradação de áreas utilizadas como instalação provisória de canteiro,
áreas de apoio nas frentes de obras e em áreas de empréstimo e bota espera
podem ocorrer devido à deposição de sobras de matérias de construção, materiais
inservíveis e a compactação de solo.
O abandono de equipamentos e das instalações provisórias de apoio às
obras, de usinas e de pedreiras é um dos principais geradores de passivos
ambientais.
Este impacto foi avaliado como negativo, de magnitude pequena, pois são
pontuais, temporários, reversíveis e de importância moderada.
O impacto se concentra na ADA, especialmente no uso de instalações de
canteiro e áreas de apoio nas frentes de obra. Contudo, efeitos semelhantes
ocorrerão nas áreas de jazidas, de empréstimos e botas fora.
As medidas de controle e minimização deste impacto estão contempladas no
Subprograma de Gerenciamento do Canteiro de Obras.
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Contaminação do solo
As ações geradoras que podem vir a contaminar o solo estão relacionadas à
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos pesados e de do manuseio do
concreto que escorrem de caixas de contenção, caminhões transportadores e de
atividades construtivas que usarão esse material.
O impacto irá se concentrar na ADA onde estão localizadas as infraestruturas
provisórias no canteiro e frentes de obras e das atividades construtivas. Seu efeito é
negativo, de magnitude pequena, recorrente, pois poderá ocorrer em diferentes
momentos durante as atividades construtivas e de manutenção, reversível e de
importância moderada.
As medidas para mitigar este impacto deverão ser preventivas, sendo
necessário executar pequenas obras de contenção e adequação das instalações
provisórias, adequada manutenção e armazenamento de produtos potencialmente
contaminantes, conforme descrito nos Programas de Supervisão Ambiental.
Geração de resíduos sólidos, de demolição e da construção civil
A geração de resíduos é inevitável nas obras de construção civil. Estes
resíduos têm origem nas atividades desenvolvidas no canteiro, como a geração de
lixo doméstico e de resíduos mais complexos que necessitam ser manejados e
destinados de forma correta de acordo com sua classificação, como os resíduos de
amianto, demolição, embalagens de insumos e de produtos perigosos, concreto e
resíduos vegetais, entre outros.
O efeito desse impacto será negativo, de magnitude média, temporário,
reversível, de importância moderada.
As ações para minimizar os impactos resultantes da geração de resíduos
pelas obras do projeto deverão cumprir com as exigências legais, envolvendo todas
as etapas de seu gerenciamento. Implantar as ações e diretrizes contidas no
Programa de Supervisão Ambiental e Educação Ambiental.
O tratamento adequado dos resíduos da construção civil - RCC deverá ser
realizado conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil –
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PGRCC a ser elaborado pela empreiteira contratada de acordo com o previsto nos
editais de licitação e submetido à aprovação da SMMA.
Riscos de acidentes de trabalho
A realização de obras de grandes proporções na área demandará a
contratação de grande contingente de mão de obra, elevando os riscos de
acidentes de trabalhos inerentes à construção civil.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de alta magnitude
e será mitigado através das medidas previstas no Subprograma de Saúde e
Segurança do Trabalhador, além de treinamentos a serem realizados antes do
início das obras.
Riscos de acidentes de trânsito
A realização das obras aumentará o fluxo de veículos na região, além de
gerar a circulação de veículos pesados, elevando os riscos de acidentes de
trânsito nas ruas da comunidade e entorno.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de alta magnitude
e será mitigado através das medidas previstas no Subprograma de Segurança
Operacional no Período de Obra.

9.1.2.2 Meio Biótico
Mudança na composição florística e/ou rupturas de ciclos ecológicos
As ações geradoras desses impactos referem-se ao atingimento de indivíduos
arbóreos na ADA das diferentes tipologias vegetais, eventualmente podendo ocorrer
nas AID.
Os levantamentos do RAP e a complementação do licenciamento ambiental
irá melhor identificar os atingimentos e a magnitude do impacto.
O efeito deste impacto será negativo, de magnitude média, permanente,
irreversível de importância alta, uma vez que a supressão da vegetação irá refletir na
manutenção do microclima local, na interação fauna flora e na alteração da
paisagem local.
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O corte de maciços vegetais e/ou árvores isoladas fica sujeito ao
licenciamento a ser emitido pela SMMA. Os serviços topográficos deverão confirmar
as interferências necessárias.
As medidas de controle e proteção dos componentes vegetais a serem
adotadas estão previstas no Subprograma de Paisagismo e Recuperação de Áreas
Verdes, envolvendo, também, o Programa de Educação Ambiental.
Afetação de áreas de refúgio, reprodução e deslocamento da fauna
Este impacto ocorrerá a partir da remoção da cobertura vegetal, em que a
fauna ficará isolada e ilhada, restringindo-se aos pontos onde a vegetação
permanecerá.
A afetação dos habitat leva a uma diminuição significativa de alimento e
abrigo. Esta diminuição se dará nos ambientes terrestres, aquáticos e inundáveis. As
populações de ornitofauna e ictiofauna serão as mais afetadas.
O desmatamento associado ao trabalho de homens e máquinas levará a um
aumento de ruído e movimento, que causa a evasão da fauna.
As ações mitigadoras dos impactos aos componentes faunísticos serão
preventivas para o afugentamento e estão diretamente associadas com a
conservação, manutenção e recuperação dos sistemas vegetais. Portanto, serão
decorrentes da implementação do Subprograma de Paisagismo e Recuperação de
Áreas Verdes e do Programa de Educação Ambiental.
Possibilidade de ocorrência de sinantropismo
A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais
infectados, especialmente roedores sinantrópicos, principais reservatórios para a
persistência dos focos de infecção. Sendo assim, o contato da população local e dos
trabalhadores das obras com água e lama contaminadas gera o risco de
transmissão de enfermidades. Um agravante dessa situação são as precárias
condições sanitárias e alta infestação de roedores verificada na ADA.
O efeito desse impacto será negativo, de magnitude média, temporário,
reversível, de importância moderada.
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O treinamento de multiplicadores e das equipes de obra, nos Subprogramas
de

Educação

Ambiental,

além

da

viabilização

de

materiais

informativos,

contemplados pelo Programa de Comunicação Social, irão prevenir e controlar
potenciais ocorrências.
Com base no diagnóstico das peculiaridades de cada espécie potencial da
ADA, como características alimentares, formas de abrigo e acesso, a ser realizado
no RAP, serão definidos critérios e parâmetros metodológicos para o adequado
tratamento dos problemas relacionados com este impacto.

9.2 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
Os impactos socioeconômicos foram previstos e categorizados de acordo
com os principais riscos sociais, identificados a partir do estudo do perfil
socioeconômico da comunidade. Foram elencados os impactos sociais e
comunitários e os impactos financeiros, os quais são de natureza negativa, bem
como os impactos socioeconômicos potencialmente positivos.
Considerou-se ainda, a complexidade da implantação das obras e do
processo de reassentamento das famílias, além das experiências em outros projetos
habitacionais, sendo definidas ações mitigatórias para o enfrentamento dos impactos
negativos.
O processo de reassentamento ocasiona impactos multidimensionais de
forma positiva ou negativa que afetam o cotidiano da população local e devem ser
considerados durante todo o projeto.
Para tanto, consideramos as categorias a seguir:
9.2.1 IMPACTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS DE NATUREZA NEGATIVA
Remoção de famílias e estabelecimentos comerciais e de serviços
A remoção de 1.147 famílias repercutirá na vida dos beneficiários, a começar
pelo reassentamento propriamente dito, que exigirá dos moradores uma organização
anterior e posterior à data da mudança, além das alterações permanentes
relacionadas às novas condições de moradia e de relações comunitárias.
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Da mesma forma, em relação aos 74 estabelecimentos comerciais e de
serviços que receberão atendimento com unidades mistas, devem ser considerados
os impactos decorrentes da mudança de local. Além da necessidade de adequação
da atividade laboral ao novo espaço, os donos dos comércios, com o apoio
disponibilizado pela equipe técnica do projeto, deverão buscar alternativas para
garantir que não haverá perda da clientela, ao mesmo tempo em que serão
apoiados na busca de estratégias para conquista de novos clientes.
Este impacto é negativo, permanente, irreversível, certo e de alta magnitude e
será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no Plano de Ação para o Reassentamento - PAR.
Entrada de novas famílias na área de intervenção do projeto
Apesar da implantação de medidas de fiscalização e controle implantadas
desde 2017 pela PMC, é possível ocorrer entrada de famílias novas no trecho de
reassentamento, o que poderá tensionar as relações na comunidade, além de gerar
a necessidade de busca de alternativas de atendimento fora do projeto.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de alta magnitude e
será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.
Conflitos por vizinhança
Todo o processo de reassentamento se reflete diretamente na dinâmica de
vida das famílias, podendo inclusive gerar conflitos de vizinhanças, ocasionada pela
convivência e utilização de espaços comuns. O fato das unidades habitacionais
serem construídas na mesma área de influência diminui a possibilidade de
ocorrência deste impacto, mas a disposição em blocos de 4 unidades sobrepostas
gera maior dificuldade de convivência.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de média magnitude
e será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.

110

Possibilidade de venda, abandono e uso inadequado das unidades
habitacionais
A falta de adaptação de grupos familiares à tipologia das unidades,
principalmente considerando as famílias numerosas, as dificuldades em se adequar
aos novos padrões e custos da moradia, além da alteração da rede de apoio e
solidariedade existente e consolidada na origem, podem ocasionar o abandono ou
venda dos imóveis e retorno a áreas de assentamentos irregulares.
Este impacto é negativo, permanente, irreversível, incerto e de alta magnitude
e será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.
Possibilidade da gentrificação
O projeto possibilitará o acesso à cidade formal, por meio da regularização
fundiária das moradias, comércios e serviços locais, infraestrutura básica e serviços
públicos, resultando em valorização imobiliária e desenvolvimento urbano.
Diante da valorização da região como um todo, viabilizado pelo grande
investimento público, pode ocorrer o risco da gentrificação, ou seja, a possibilidade
de crescer a especulação imobiliária da região e consequentemente, a expulsão dos
moradores, originalmente beneficiados pelo projeto, para áreas menos valorizadas
da cidade.
O efeito desse impacto será negativo, permanente, reversível, incerto e de
alta magnitude e será mitigado pelas ações de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.
Abandono de animais domésticos
O abandono de animais domésticos pode ocorrer durante o processo de
mudança caso as famílias não levem seus animais para a nova moradia,
ocasionando a permanência destes na área de origem, onde enfrentarão
dificuldades de sobrevivência pela ausência de cuidados e alimentação.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de média magnitude
e será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.
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9.2.2 IMPACTOS FINANCEIROS DE NATUREZA NEGATIVA
Alterações no orçamento familiar
O reassentamento de famílias de baixa renda impacta diretamente a
capacidade de endividamento dos beneficiários, considerando as novas despesas
não existentes na situação de irregularidade, como por exemplo, o custo da moradia
e dos serviços de água, esgoto e energia elétrica.
Em relação aos 74 estabelecimentos comerciais e de serviços, também
devem ser considerados os impactos financeiros, resultantes da interrupção
temporária no período da mudança e da necessidade de readaptação da atividade
laboral no novo local.
Este impacto se manifesta após a mudança para as novas unidades
habitacionais. É negativo, permanente, irreversível, certo e de alta magnitude.
As medidas mitigadoras desse impacto serão realizadas durante a execução
das ações de preparação de reassentamento e de reabilitação, previstas no PAR.
Interrupção das atividades econômicas em razão da mudança
Durante o processo de reassentamento poderá ocorrer a interrupção
temporária da atividade, gerando perdas econômicas dos estabelecimentos
comerciais e de serviços em razão da mudança de local.
Este impacto é negativo, temporário, reversível, incerto e de média magnitude
e será mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no PAR.

9.2.3 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS POTENCIALMENTE POSITIVOS
Melhoria das condições de vida e de saúde da população
O acesso a moradias adequadas, saneamento básico, água tratada e energia
elétrica, proporcionado pelo projeto trará melhorias de condições de vida e de saúde
da população reassentada.

112

Este é um impacto positivo, permanente, irreversível, certo, de alta magnitude
e será potencializado pelas ações de reabilitação e desenvolvimento social previstas
no PAR.
Ampliação da rede de equipamentos públicos na região
A ampliação da rede de equipamentos de saúde, educação e assistência
social na região, propiciando melhor acesso às políticas públicas básicas, trarão
melhores condições de vida para a população.
Este é um impacto positivo, permanente, irreversível, certo e de alta
magnitude e será potencializado pelas ações do Programa de Comunicação Social,
bem como pelas ações de reabilitação e desenvolvimento social previstas no PAR.
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QUADRO 10 - Matriz de Avaliação de Impactos e Medidas Mitigatórias

Fonte: IPPUC, 2019.
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Fonte: IPPUC, 2019.
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Fonte: IPPUC, 2019.
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Fonte: IPPUC, 2019.
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Fonte: IPPUC, 2019.
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10 PLANO DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL – PGSA
O Plano de Gestão dos Impactos Socioambientais - PGSA é o instrumento
norteador das ações preventivas e mitigadoras definidas pelo EISA.
Nele estão dispostos os programas ambientais e sociais que estabelecem a
atuação do executor, viabilizando o pleno atendimento das Normas Ambientais e
Sociais – NAS que fundamentam a política de salvaguardas adotadas pela AFD.
Com base neste Plano de Gestão estão definidas as ações a serem
implementadas durante as etapas de desenvolvimento do Projeto como forma de
prevenir ou mitigar os impactos sociais e ambientais advindos das soluções
propostas pelo PGRC - Curitiba, assim.como os procedimentos e estratégias de
atendimento dos Programas Ambientais e Sociais, a abrangência das atividades, os
responsáveis pela viabilização do processo, os custos e o respectivo cronograma de
execução das tarefas.

10.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – PCS
O PGRC - Curitiba, assim como qualquer outro empreendimento que resulte
em intervenções no meio urbano, gera expectativas na comunidade da ADA,
especialmente quanto à segurança do patrimônio e às alterações do modo de vida.
As reuniões e consultas com a população serão oportunamente realizadas
pela PMC para promover discussões sobre as obras do PGRC - Curitiba e contribuir
com a superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento harmônico entre
os envolvidos.
Para tanto, em virtude das especificidades dos componentes da proposta, o
Programa de Comunicação Social será conduzido a partir de dois subprogramas:
Comunicação e Integração Social e Comunicação para as Obras do Projeto.
10.1.1

SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL – SPCIS

O Subprograma de Comunicação e Integração Social - PCIS se constitui em
estratégia de fundamental importância para estabelecer uma via de comunicação
interativa e dinâmica entre a comunidade da Vila 29 de Outubro, o poder público e
as empreiteiras responsáveis pelas obras.
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Metodologicamente, os canais para recebimento de dúvida, queixas e
reclamações serão implementados para proporcionar a máxima agilidade na
propagação das informações e esclarecimentos à comunidade.
Considera-se, deste modo, que se pode evitar a emergência de falsas
informações e expectativas que possam interferir negativamente no processo de
implantação do projeto
A. Objetivos
A.1 Geral
Buscar o envolvimento da comunidade em todas as etapas do projeto, através
do estabelecimento de canais de comunicação.

A.2 Específicos


Buscar a integração entre a Cohab, PMC e comunidade local;



Informar as famílias beneficiárias sobre as questões legais que embasam o
desenvolvimento do projeto e o direito à moradia;



Possibilitar a participação efetiva das comunidades afetadas em todas as
fases do programa;



Estimular a importância da participação das famílias na constituição da
Comissão de Representantes da comunidade – CRE;



Apoiar na implementação e desenvolvimento das ações da CRE, visando
seu fortalecimento como entidade representativa da comunidade;



Criar canais de comunicação direta entre as famílias e o poder público com
o objetivo de esclarecer a população da região sobre os impactos
decorrentes das obras;
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Fortalecer os mecanismos de queixas e reclamações;



Estimular a adesão ao projeto.

B. Abrangência


Órgãos governamentais e não governamentais da AID, ADA e os
envolvidos com a implantação do PGRC Curitiba;



População da Vila 29 de Outubro e comunidades adjacentes.

C. Equipe Técnica
A equipe deverá ser formada por profissionais que já compõem o quadro
efetivo da Cohab e ainda por profissionais a serem contratados através de processo
licitatório, sendo:


Um profissional da área de marketing, jornalismo ou um publicitário;



Um técnico da área social;



Pessoal de apoio.

D. DESENVOLVIMENTO
Para alcançar os objetivos propostos, o PGSA foi desenvolvido tendo por base
uma metodologia participativa, cujos pressupostos teórico-metodológicos básicos,
referem-se à participação da comunidade local em todas as etapas do Projeto, da
concepção à avaliação dos resultados.
Desta forma, todas as demandas apresentadas serão trabalhadas com enfoque
na intersetorialidade e transversalidade, conforme a dinâmica das famílias frente às
questões do desenvolvimento do Projeto.
Estrategicamente, um Escritório Local – ELO será instalado como ponto de
referência para as famílias acessarem as informações e realizarem o registro formal
de queixas e reclamações, uma vez que sua estrutura estará localizada em área
central dentro da comunidade.
Todo o atendimento será registrado de acordo com o tratamento previsto no
fluxograma do item 10.2.5. As queixas e reclamações terão um período de trâmite
máximo de 22 dias para resposta ao requerente.
Os atendimentos serão enviados à coordenação executiva do Projeto, a qual
manterá um banco de informação para a emissão de dados técnicos para subsidiar
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a gestão e compor os relatórios informativos semestrais à AFD. Os dados
contemplarão os indicadores disponíveis, tais como: quantitativos de reclamações,
tempo de resposta e graus de solução e satisfação.
D.1

MECANISMOS DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE ATENÇÃO A QUEIXAS E

RECLAMAÇÕES

O recebimento e tratamento às queixas e reclamações serão realizados de
acordo ao fluxograma apresentado na sequência.
QUADRO 11 – Fluxograma: Canal de Atenção a Queixas e Reclamações

Fonte: Cohab, 2019.
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O tempo de resposta dependerá do nível da solicitação, no entanto estima-se
em média um tempo máximo de 22 dias úteis para resposta.
Além da estrutura apresentada no Quadro 11, que será implantada no ELO as
famílias também poderão recorrer a outras instâncias da PMC:


Sistema 156, através do qual as famílias poderão abrir solicitações via
telefone para a Prefeitura Municipal de Curitiba;



Sistema 0800 Alô Cohab, através do qual as famílias poderão tirar dúvidas,
acessar informações e agendar horários para atendimento com a equipe
técnica na sede da Cohab;



Escritório avançado da Cohab, localizado na Regional Tatuquara, o qual
dispõe de infraestrutura para atendimento a todas as situações que
envolvam as famílias da comunidade local e do entorno, com abertura de
protocolo e encaminhamento à equipe técnica do projeto.



Comunicação via telefone celular, por meio do qual os moradores poderão
realizar troca de mensagens com a Coordenação Executiva do Trabalho
Social, através do Serviço de Mensagens Curtas – SMS ou de aplicativos de
mensagens.

Conforme demonstra o fluxograma abaixo, as solicitações recebidas por meio
dos diferentes canais de comunicação serão direcionadas para a Coordenação
Executiva que fará os encaminhamentos necessários para que a demanda seja
atendida e o requerente seja devidamente informado quanto à resposta de sua
solicitação.
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QUADRO 12 - Fluxograma dos Canais de Comunicação

Nos casos em que o requerente não ficar satisfeito com a solução e
encaminhamentos apresentados, este poderá contar com instâncias de defesa do
cidadão, como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Paraná.
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D.2 Mecanismos de Comunicação Geral
Para comunicação no nível mais geral com a comunidade serão estabelecidos
mecanismos de divulgação e informação, construídos com base nas dúvidas e
expectativas apresentadas pela comunidade, conforme descrito no quadro a seguir:
QUADRO 13 – Mecanismos para Respostas Coletivas
Mecanismos
para Respostas
Coletivas

Descrição dos Mecanismos

Público Alvo

“Folders”,
cartazes e
adesivos

Serão produzidos conteúdos e informações educativas
sobre o empreendimento e questões ambientais,
funcionando como canal de informação da população
acerca do andamento da obra, devendo ser afixadas em
pontos estratégicos: órgão do poder público no município
(escolas, postos de saúde), e locais de grande circulação
de pessoas (igrejas, bares e restaurantes)

Comunidade
do entorno,
escolas,
órgãos
públicos e
população em
geral.

Material
jornalístico

Produção de conteúdo com informações gerais sobre o
empreendimento, seus programas preliminares para
inserção em meios de comunicação de circulação local e
regional.

Comunidade
em geral

Áudios

Produção de áudios contendo informações sobre a obra e
temas ambientais com 2 minutos para serem veiculadas
nos programas de rádio, divulgando o empreendimento e
esclarecendo dúvidas da população.

Comunidade
em geral

Vídeos

Produção de vídeos a partir de conteúdos informativos e
educativos acerca das características socioambientais da
região, a importância do Programa, a serem veiculados nas
redes sociais e/ou em campanhas publicitárias.

Comunidade
em geral

Mensagens em
lote via
aplicativo de
comunicação
ou/e por SMS

Envio de mensagens em lote, para repasse de informações
gerais para a comunidade, quanto para divulgação dos
materiais jornalísticos, áudios e vídeos produzidos para o
projeto.

Comunidade
geral

Fonte: Cohab, 2019.

E. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
O Programa será coordenado, desenvolvido e implementado pela Cohab,
com o apoio da UGP. Além da Cohab, estarão envolvidos neste Subprograma os
seguintes órgãos: SMCS, FAS, SGM, SMMA, SMOP e IPPUC.
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F. CUSTOS
Os custos globais para implementação deste Subprograma, considerando
pessoal, logística, materiais e divulgação, estão estimados em aproximadamente
R$ 595.000,00.
G. CRONOGRAMA
Tendo em vista que o poder público já está atuando na Vila 29 de Outubro,
diversas ações previstas no Subprograma de Comunicação e Integração Social já
estão sendo realizadas e a comunidade dispõe de canais de comunicação abertos
junto à Cohab e Prefeitura Municipal de Curitiba.
Considerando que a Prefeitura adotou uma série de medidas de proteção
desde o início da pandemia da covid-19, Curitiba apresenta baixos índices de
contaminação e mortes. Desta forma, com base na realidade atual, avalia-se que
não haverá necessidade de alteração do cronograma proposto inicialmente.
As ações deste Subprograma serão intensificadas a partir do início das obras
e serão mantidas por doze meses após o término dos trabalhos executivos.
.

10.1.2

SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE AS OBRAS – SPCSO

A. Objetivos
A.1 Geral
O objetivo desse subprograma é mitigar os impactos sociais, diminuir a
incerteza

e

o

surgimento

de

expectativas

e

de

demandas

quanto

ao

desenvolvimento e abrangência das obras de implantação do PGRC – Curitiba.
A.2 Específicos


Prestar esclarecimentos à comunidade sobre a proposta do PGRC –
Curitiba;
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Estabelecer meios informativos e de divulgação das etapas de
implantação das obras;



Promover consultas e reuniões públicas para apresentar os cronogramas
e planos de obra, de acordo com as demandas da população e do agente
financiador.



Definir as linhas de abordagem para apresentação das principais
propostas e programas a serem adotados como medidas de mitigação e
compensação dos impactos socioambientais causados pela implantação
dos componentes do Projeto.

B. Abrangência
As ações de comunicação social para obras do projeto terão abrangência
local e municipal. As demandas serão analisadas e desenvolvidas por profissional
da área de comunicação ao longo das etapas evolutivas dos trabalhos.
C. Equipe Técnica
A equipe deverá ser formada por profissionais que já compõem o quadro
efetivo da Cohab e ainda por profissionais a serem contratados através de processo
licitatório, sendo:


Um profissional da área de comunicação;



Um técnico da área social;



Pessoal de apoio.

D. Desenvolvimento


Definição do público alvo do programa com base nas características do
empreendimento, incluindo organizações da sociedade civil atuantes na
região e grupos com interesses comuns;



Identificação dentre os elementos já disponíveis (consultas e reuniões
públicas) os itens do empreendimento considerados prioritários para serem
trabalhados junto ao público alvo do programa, de forma a sanar a
ausência e/ou deficiência de informações relacionada aos objetivos, fases,
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impactos e

cronograma de execução do empreendimento, com a

identificação dos fatores de tensão social decorrentes;


Elaboração de metodologia de comunicação adequada aos parâmetros
socioculturais dos diferentes públicos envolvidos e plano de trabalho para
execução do programa.

E. Responsabilidade Institucional
O Subprograma será coordenado, desenvolvido e implementado pela UGP
com a parceria da SMCS e apoio da Cohab.
F. Custos
Os custos para implementação deste Subprograma estão estimados em
aproximadamente R$ 410.000,00, incluindo pessoal, logística e material de
divulgação.
G. Cronograma
Este Subprograma será implementado 60 dias antes do início das obras e
será desenvolvido durante o período de execução.

10.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PEA
O Programa de Educação Ambiental é um instrumento para atuação
consciente e compartilhada frente às questões ambientais, entre elas, a organização
do espaço urbano e o acesso aos serviços públicos.
Este programa abrangerá as comunidades da ADA e AID e os trabalhadores
das obras do PGRC – Curitiba, prevendo ações de educação ambiental no cenário
de mudanças climáticas em que foi formulado o Projeto.
A composição do Programa de Educação Ambiental segue abaixo descrita:
10.2.1

SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL – SPEAP

Visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao
patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre
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os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores
sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando
possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção e a melhoria
do sentimento de pertença pelo conhecimento do habitat.

A. Objetivos
A.1 Geral
Realizar processos socioeducativos que englobem informações sobre os bens,
equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização adequada destes,
assim como atitudes saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida.
A.2 Específicos


Implementar ações socioeducativas que contribuam na melhoria das
condições climáticas, primando pela preservação e qualidade dos recursos
naturais locais, fortalecendo a responsabilidade socioambiental;



Orientar os beneficiários para a adequada utilização e conservação do
espaço físico e dos equipamentos implantados, apoiando processos
socioeducativos que estimulem atitudes saudáveis em relação ao meio
ambiente e contribuam para a sustentabilidade da intervenção.

B. Abrangência
População da Vila 29 de Outubro e comunidades adjacentes.
C. Equipe Técnica Responsável
A equipe deverá ser formada por profissionais que já compõem o quadro
efetivo da Cohab e ainda por profissionais a serem contratados através de processo
licitatório, sendo:
equipe será composta por:
- Técnicos ambientais;
- Técnicos sociais;
- Pessoal de apoio.

129

D. Desenvolvimento
O desenvolvimento deste Subprograma consistirá no acompanhamento e na
orientação individuais às famílias, quanto às questões sanitárias e de valorização do
meio ambiente e ainda, por meio de grupos de discussões sobre temas ligados às
questões de impacto do clima na comunidade e no bairro onde estão inseridas.
Desta forma, os temas abordados, estão de acordo com o diagnóstico
apresentado quando da elaboração do perfil das famílias, contidas neste documento
no capítulo 5.1.3.1. Metodologia de Estudo Socioeconômico.
E. Responsabilidade Institucional
O Trabalho Social da Cohab em conjunto com o Departamento de Educação
para Sustentabilidade da SMMA.
As ações serão apoiadas pela supervisão ambiental da UGP.

F. Custos
Este Subprograma tem custo estimado de R$ 655.000,00, incluindo pessoal,
logística e material pedagógico.
G. Cronograma
O Subprograma está incluído no cronograma de execução do PAR.

10.2.2 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA MULTIPLICADORES – SPEAM
A. Objetivos
A.1 Geral
Este Subprograma busca promover a interação dinâmica e permanente de
comunicação entre os vários atores integrantes do processo de implementação do
PGRC – Curitiba, a partir da realização de cursos de capacitação e formação de
multiplicadores dirigidos aos funcionários da PMC, associações e lideranças
comunitárias que atuam diretamente nas áreas de influência do Projeto.
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A.2 Específicos


Selecionar, constituir e capacitar um grupo de multiplicadores suficiente
para atender toda a área de abrangência do Projeto;



Divulgar informações sobre o Projeto e as etapas de execução das obras
aos multiplicadores como estratégia de prevenir conflitos e acidentes
durante o período de obras;



Desenvolver estratégias de educação ambiental junto aos técnicos da PMC
e às lideranças comunitárias.

B. Abrangência
Este Subprograma está orientado aos técnicos da Administração Regional do
Tatuquara e Núcleos Regionais, bem como às associações e organizações formais
da área de influência do Projeto.
C. Equipe Técnica
A equipe deverá ser formada por profissionais que já compõem o quadro
efetivo da Cohab e ainda por profissionais a serem contratados através de processo
licitatório, sendo:


Técnicos de gestão e supervisão ambiental da UGP;



Técnicos da Cohab;



Educadores ambientais da SMMA, Cohab e SETRAN.

D. Desenvolvimento
A abordagem dos cursos de capacitação estará fundamentada em três temas
principais:


Aspectos ambientais da obra e Política Ambiental de Curitiba: áreas
verdes, destinação correta de lixo, poluição sonora e atmosférica e
recuperação e conservação dos rios;



Condições de segurança de circulação e tráfego de pedestres e veículos,
bem como de uso das vias e acessos durante a execução das obras;



Aspectos relacionados com o uso, manutenção e sustentabilidade dos
equipamentos sociais e ambientais implantados pelo Projeto.
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E. Responsabilidade Institucional
A implementação deste Subprograma estará a cargo da SMMA em parceria
com a SETRAN e Cohab, com o apoio da UGP.
F. Custos
Este Subprograma tem custo estimado de R$ 600.000,00, considerando
pessoal, logística e materiais pedagógicos.
G. Cronograma
As ações deste Subprograma serão implantadas de forma permanente
durante o período de execução das obras.

10.2.3 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES DA OBRA –
SPEATO
A. Objetivos
Este Subprograma busca promover a interação dinâmica e permanente de
comunicação entre os vários atores integrantes do processo de implementação do
PGRC – Curitiba, a partir da realização de cursos de capacitação e formação de
multiplicadores dirigidos aos funcionários da PMC, associações e lideranças
comunitárias que atuam diretamente nas áreas de influência do Projeto.
A.1 Geral
O objetivo geral deste Subprograma é estabelecer procedimentos que
possam contribuir para a minimização dos impactos socioambientais negativos
durante o processo de execução das obras, a partir de mecanismos voltados à
integração entre trabalhadores, comunidade e sistemas ambientais da ADA.
A.2 Específicos


Sensibilizar os trabalhadores quanto aos aspectos ambientais, visando a
cooperação de todos nas ações de mitigação dos impactos negativos;
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Estabelecer diretrizes de cumprimento das medidas de proteção ambiental
propostas pela SMMA;



Estabelecer procedimentos junto às empreiteiras para a implementação
das diretrizes estabelecidas pela SMMA.

B.

Abrangência
Trabalhadores e funcionários contratados pelas empreiteiras responsáveis

pela execução das obras.
C.

Equipe Técnica
Estas ações serão implementadas pelos técnicos de segurança do trabalho e

ambiental das empreiteiras, com o acompanhamento da UGP, SMMA e SMOP.
D. Desenvolvimento
O Subprograma deverá iniciar com a instalação do canteiro de obras e será
desenvolvido no decorrer do processo de contratação de pessoal para execução das
obras.
Serão realizados encontros semanais de preleção sobre segurança e saúde
do trabalho. Mensalmente serão ministrados cursos de aperfeiçoamento abordando,
entre outros, os seguintes temas:
A capacitação deverá abordar no mínimo, os seguintes tópicos ambientais:


Controle de erosão;



Recursos hídricos locais;



Captação e descarga da área;



Prevenção, controle e contenção de derramamentos de óleos e de outros
materiais contaminantes;
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Proteção da flora e da fauna;



Recursos culturais;



Programa de contingência a acidentes;



Qualidade ambiental do meio físico.

E. Responsável Institucional
A responsabilidade do desenvolvimento do Subprograma de Educação
Ambiental para os responsáveis ambientais das empreiteiras é da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. O desenvolvimento do Subprograma para os
trabalhadores da obra é de responsabilidade das empreiteiras.
F. Custos
Os custos deste Subprograma estão contemplados no orçamento da obra.
G. Cronograma

O Subprograma de Educação Ambiental para os trabalhadores deverá ter
duração vinculada à execução das obras.

10.3 PROGRAMA DE GESTÃO SOCIAL – PGS
A partir desta análise técnica, também foram identificados os principais
impactos que incidirão em toda a implementação da proposta interventiva, de uma
forma dinâmica entre processo de obras e comunidade envolvida.
Desta forma, tem-se a necessidade de implementação de medidas
mitigatórias/compensatórias, cujos elementos visam melhorar os resultados e a
sustentabilidade do próprio projeto. Todas as ações propostas serão implementadas
na comunidade através do Trabalho Social e de Educação Ambiental, por meio de
equipe técnica específica contratada, para atendimento aos objetivos contidos no
PAR.
A. Objetivos
A.1 Geral
Contribuir para a melhoria das condições urbanas, ambientais e sociais da
Vila 29 de Outubro, viabilizando o reassentamento de 1.147 famílias.
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A.2 Específicos


Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão,
implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços
previstos na intervenção;



Fomentar

a

constituição

de

organizações

representativas

dos

beneficiários, bem como fortalecer as existentes, estimulando o
desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários;


Fomentar o diálogo entre os beneficiários e poder público;



Promover adequada utilização e conservação da moradia e dos
equipamentos implantados;



Realizar ações visando a elevação dos patamares de renda e
implementar ações relacionadas à gestão do orçamento familiar;



Realizar ações que promovam a redução das desigualdades de gênero.

B. Estrutura
O PGS está estruturado com:


Coordenação de Gerenciamento do Projeto Socioambiental que visa o
acompanhamento técnico geral da implementação do PAR, bem como as
interfaces com os demais órgãos envolvidos.



Estrutura executiva multidisciplinar e representativa dos órgãos e
entidades participantes no Programa.

C. Estruturação
A estrutura do PGS será composta por profissionais com experiência
comprovada

nas

áreas:

social,

obras

urbanas,

ambiental,

financeira,

administrativa e jurídica. Esses profissionais serão vinculados a Cohab e irão
gerenciar equipes multidisciplinares executivas, as quais serão contratadas por
processo licitatório para o desenvolvimento das ações descritas no PAR.
O Quadro a seguir apresenta a síntese dos Subprogramas componentes
do PGS, descritos em função dos seus objetivos e da responsável institucional.
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QUADRO 14 – Problemas, Soluções e Impactos Esperados
No.

SUBPROGRAMAS

OBJETIVOS

RESPONSÁVEL

1

Reassentamento

Remover 1147 famílias com atendimento
habitacional

Cohab/Regional
Tatuquara

2

Mitigação de Perdas
Financeiras

Promover a mitigação de eventuais perdas
de renda dos comerciantes em função do
processo de reassentamento

Cohab

3

Pós-reassentamento
/Reabilitação

Realizar acompanhamento socioambiental
às famílias que receberão unidades novas,
bem como para as que serão objeto da
regularização fundiária.

Cohab/IPPUC

Fonte: Cohab, 2019.

10.3.1 SUBPROGRAMA DE REASSENTAMENTO – SPR
A. Objetivos
A.1 Geral
Viabilizar o reassentamento e a reabilitação socioeconômica de 1147 famílias.
A.2 Específicos


Preparar, acompanhar e fornecer apoio logístico para a mudança;



Promover a distribuição das unidades habitacionais considerando as
relações de vizinhança, parentesco e dependência, respeitando as
particularidades das famílias numerosas e comerciantes, com intuito de
preservar os vínculos entre os moradores;



Promover a entrega de unidades habitacionais e mistas;



Preparar para o uso adequado da nova moradia e infraestrutura;



Realizar ações de pós-reassentamento/reabilitação, visando a fixação no
novo local por meio de sensibilização quanto a valorização do imóvel e
fortalecimento do sentimento de pertença e cumprimento da função social
da moradia;
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B. Abrangência
O Subprograma de Reassentamento será executado junto às famílias da Vila
29 de Outubro, que serão transferidas para as novas unidades habitacionais,
incluindo as 74 com atividades de comércio.
C. Equipe Técnica


Pessoal técnico da Cohab e Regional Tatuquara.

D. Desenvolvimento
O Subprograma de Reassentamento acontecerá em duas etapas:


Preparação para o reassentamento e mudança, que consiste no Trabalho
Social desenvolvido desde o mapeamento e cadastramento das famílias
até a entrega das unidades habitacionais;



Pós-reassentamento que consiste no período de acompanhamento às
famílias após as mudanças para as novas unidades.

Os reassentamentos serão iniciados pelos trechos que necessitam ser
desocupados prioritariamente para viabilizar o início das obras do Parque.
A cada etapa do reassentamento será desenvolvido o Trabalho Social com as
famílias residentes em cada trecho com o envolvimento prévio das famílias,
minimizando os impactos negativos na vida cotidiana para maior adesão e agilidade
no processo de mudança.
O processo de escolha das unidades segue os seguintes critérios:
1. Unidades adaptadas para Pessoa com Deficiência - PcD que seja
cadeirante;
2. Unidades térreas para pessoa idosa ou PcD que comprovem limitações
de mobilidade ou outro tipo de deficiência, através de laudo médico
entregue até a data do sorteio;
3. Demais situações apresentadas pelas famílias que não se enquadram
nas prioridades acima;
Ainda a escolha das unidades habitacionais será realizada considerando as
relações de vizinhança, parentesco e dependência, respeitando as particularidades
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das famílias numerosas, comerciantes e prestadores de serviços, famílias com
mulheres sozinhas ou únicas provedoras.
E. Responsabilidade Institucional
A responsável pela implementação do Subprograma de Reassentamento é a
Cohab.
F. Custos
O

custo

estimado

para

este

Subprograma

é

de

aproximadamente

R$ 7.416.000,00, incluindo pessoal contratado, logística e material de apoio.
G. Cronograma
As ações de reassentamento ocorrerão em quatro etapas em um período de 5
anos a partir da primeira entrega de unidades habitacionais.

10.3.2 SUBPROGRAMA DE MITIGAÇÃO DE PERDAS FINANCEIRAS - SPMPF
A. Objetivo
A.1 Geral
Promover ações que visem a estruturação e continuidade das atividades
comerciais e geração de renda, evitando o empobrecimento das famílias no
processo de reassentamento.
A.2 Específicos


Identificar todos os estabelecimentos comerciais dentro da área de
intervenção;



Atender as famílias cadastradas na condição de comerciantes, com
unidades habitacionais mistas;



Desenvolver ações para organização da atividade produtiva, com o intuito
de reduzir o período de interrupção da geração de renda;



Promover ações de planejamento com foco no orçamento familiar para
constituir reserva de recursos para suprir o período do reassentamento;

138



Promover cursos de empreendedorismo para potencializar os diversos
ramos comerciais existentes e incentivar outros que venham a ser
necessários.

B.

Abrangência
Este Subprograma abrange 74 domicílios cadastrados no reassentamento da

Vila 29 de Outubro, que estão sendo utilizados para desenvolver algum tipo de
atividade comercial.
C.

Equipe Técnica Responsável
Para a implementação deste programa será necessário mobilizar uma equipe

de profissionais da estrutura executiva da Cohab composta por:


Técnicos Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das
famílias e implementação das ações participativas;



Técnico

de

engenharia

–

responsável

pela

fiscalização

e

acompanhamento das obras.
D.

Desenvolvimento
As famílias que possuem instalações comerciais no domicílio serão

mobilizadas com antecedência e auxiliadas pela equipe social de forma que possam
organizar financeiramente suas atividades comerciais durante o período de
transferência das instalações para o novo local. Paralelamente, receberão
capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado.
Após a transferência das instalações para as novas unidades comerciais, a
equipe social fará o acompanhamento e apoio aos beneficiários por no mínimo 12
meses.
E.

Responsabilidade Institucional
A responsável pela implementação do Subprograma é a Cohab.
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F. Custos
Os custos estimados para este Subprograma é de R$ 1.400.000,00, incluindo
pessoal, cursos de capacitação e logística.
G. Cronograma
As ações deste Subprograma terão início seis meses antes do início da
primeira etapa de reassentamento e serão finalizadas, 12 meses após a última etapa
de reassentamento.

10.3.3 SUBPROGRAMA DE PÓS -REASSENTAMENTO / REABILITAÇÃO – SPPRR
A. Objetivo
A.1 Geral
Implementar as ações de pós-reassentamento de 1.147 famílias.
A.2 Específicos


Incluir os beneficiários nos serviços públicos e tarifas sociais;



Realizar acompanhamento da adaptação das famílias à nova moradia;



Promover ações incentivando a convivência comunitária e valorização
patrimonial;



Promover ações de geração de renda.

B. Abrangência
1.693 famílias da Vila 29 de Outubro, sendo 1.147 que serão reassentadas e
546 que receberão titulo de propriedade no próprio lote.
C. Equipe Técnica Responsável
Pessoal técnico da Cohab e Regional Tatuquara.
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D. Desenvolvimento
A atuação da equipe social neste Subprograma ocorrerá por meio de ações
socioeducativas e estarão relacionadas com a adaptação das famílias à nova
moradia, o fortalecimento de vínculos comunitários e laços de vizinhança, a inclusão
social e econômica da comunidade, bem como voltadas para a temática ambiental,
visando a melhoria da qualidade de vida. As tarefas previstas para o Subprograma
serão desenvolvidas por meio de reuniões, grupos, plantão social, cursos de
capacitação para geração de renda, visitas em área e domiciliares.
Destaca-se que, além das demandas habitacionais, este Subprograma
contempla ações intersetoriais, envolvendo os diversos órgãos da PMC na região do
Tatuquara.

E. Responsabilidade Institucional
A coordenação será da Cohab, em parceria com os setores da educação,
saúde, segurança alimentar, esporte, lazer e cultura, geração de renda, gênero,
segurança pública e meio ambiente da PMC.
F. Custos
Os custos estimados para este Subprograma são de R$ 4.444.000,00,
incluindo pessoal, logística, cursos de capacitação e atividades socioeducativas.
G. Cronograma
Este Subprograma será iniciado a partir do início das mudanças e se estenderá
pelo período de 12 meses após a última etapa de reassentamento.

10.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL – PGA
As informações contidas neste PGA estabelecem parâmetros para a
condução de práticas integradas de controle e tratamento dos aspectos ambientais
durante as etapas de implementação dos componentes do PGRC - Curitiba.
Com base nos registros do EISA, do qual este PGSA é parte integrante, os
Programas Ambientais apresentam diretrizes e procedimentos referenciais para a

141

minimização dos impactos e atendimentos das políticas a serem adotadas pela
PMC, sob a coordenação da UGP, IPPUC, SMMA e Cohab, responsáveis pela
implantação do Programa.
Com a conclusão do RAP, as definições contidas neste PGA poderão ser
reavaliadas e submetidas às devidas adequações, uma vez que a análise dos
fatores de influência e a identificação das práticas de tratamento irão resultar em
diagnósticos melhor fundamentados e mais consistentes.
A. Objetivos
A.1 Geral
O PGA tem por finalidade definir as medidas de proteção ambiental a serem
adotadas quando da execução das obras do Projeto, assim como as ações voltadas
para o monitoramento da qualidade ambiental na fase de operação do
empreendimento, para a revitalização e desenvolvimento socioeconômico da região
de influência do Projeto e ainda ações que visam à participação da população em
todo o processo.
O PGA visa assegurar que os programas ambientais sejam efetivamente
implementados e promover a integração entre as equipes de campo e a UGP, bem
como entre os demais órgãos envolvidos no Projeto.
A.2 Específicos


Acompanhamento da obra e dos programas ambientais;



Assegurar a implementação das medidas ambientais previstas;



Sistematizar informações sobre as questões ambientais a serem enviadas
à AFD;



Verificar a implantação e operação do canteiro de obras de forma
ambientalmente adequada;



Assegurar que a mão de obra utilizada não contribua para a degradação
do meio ambiente;



Assegurar o menor nível de interferência das atividades dos canteiros e
dos trabalhadores com o cotidiano da comunidade local;
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Evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos significativos potenciais
durante o período de implantação;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental aplicável; e



Diminuir as interferências com a comunidade local.

B. Estruturação
A Gestão Ambiental engloba de forma direta ou indireta todas as atividades
previstas para os demais Programas e Subprogramas, de acordo com as áreas de
atuação, conforme demonstrado a seguir:


Programa de Supervisão Ambiental
 Subprograma de Gerenciamento Ambiental do Canteiro de Obras;
 Subprograma de Gerenciamento Ambiental na Manutenção de Veículos,
Manipulação de Combustíveis e Materiais Betuminosos e Disposição de
Óleos Usados;
 Subprograma de Saúde e Segurança no Trabalho;
 Subprograma de Segurança Operacional no Período de Obra;
 Subprograma de Contingência a Acidentes Ambientais.



Programa de Recuperação Ambiental
 Subprograma de Paisagismo e de Recuperação de Áreas Verdes;
 Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais.



Programa de Controle de Emissões Sonoras e Atmosféricas
 Subprograma de Controle de Emissões Sonoras;
 Subprograma de Controle da Qualidade do Ar.
O RAP deverá elaborar um plano de monitoramento e controle dos passivos

cadastrados, bem como dos licenciamentos das atividades potencialmente
poluidoras.
C. Responsável pela Execução
A execução do PGA é de responsabilidade da UGP.
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D. Custos
Os custos previstos para este Programa estão relacionados à contratação dos
serviços para a implementação do SGI na UGP e correspondem a R$ 5.256.000,00.
E. Cronograma
Este Programa deverá ser iniciado com a contratação da equipe de
gerenciamento e supervisão ambiental da UGP e finalizado após o término da
vigência do Contrato de Prestação dos Serviços Especializados de consultoria e
assessoria ambiental.
10.5 PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL – PSA
O PSA integrado aos demais Programas Ambientais, será utilizado para
completar o planejamento das obras, estabelecendo as diretrizes e procedimentos
adotados pela UGP, em parceria com a SMMA, Cohab e demais setores.
Este programa tem caráter preventivo de acompanhamento e deve orientar a
equipe da UGP no que se refere aos aspectos ambientais, aplicados também às
empreiteiras e às instituições envolvidas no processo.
O PSA é composto por cinco subprogramas descritos a seguir:
10.5.1 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DO CANTEIRO DE OBRAS –
SPGACO
A. Objetivo
A meta prioritária do subprograma é a implantação das atividades de apoio à
obra de maneira que a qualidade ambiental seja melhorada, dentro das expectativas
do PGRC Curitiba.
B. Abrangência
O SPGACO envolve todas as obras do PGRC Curitiba e respectivas áreas de
apoio e do entorno, inclusive locais de bota-fora, jazidas, pedreiras e canteiros, tanto
fixos como móveis, com a participação dos trabalhadores, dirigentes e outros
envolvidos, além dos integrantes da comunidade.
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C. Desenvolvimento
Considerando a área de influência das obras, o subprograma será
desenvolvido com base nas seguintes ações:


Implantação de estruturas de proteção para evitar a erosão de superfície,
assoreamento de corpos d’água e sistemas de drenagem;



Instalação de caixas de retenção, valas provisórias, cobertura dos
materiais estocados com lona plástica e outras proteções necessárias e
compatíveis;



Realizar o umedecimento dos caminhos de serviço;



Instalar os canteiros de obras nas proximidades das vias de circulação
com facilidades de acesso e evitar interferências com as instalações do
entorno;



Estabelecer diretrizes de relacionamento com a comunidade e de conduta
para os trabalhadores para o planejamento e gestão do canteiro de obras;



Prover mecanismos adequados para atendimento de reclamações e
queixas dos trabalhadores das obras.

D. Responsável pela Execução
A execução deste subprograma é de total responsabilidade das empreiteiras
contratadas para as obras, através de especialistas ambientais que integrarão o
quadro técnico da construtora. A disponibilização destes profissionais constará do
Edital de Licitação das obras.
E. Custos
Os custos deste subprograma constarão das planilhas orçamentárias para
instalação do canteiro de obras.
F. Cronograma
Este subprograma deverá ser iniciado com as obras e finalizado em até 60
dias após conclusão dos serviços de recuperação ambiental.
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10.5.2 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,
MANIPULAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS BETUMINOSOS E DISPOSIÇÃO
DE

ÓLEOS USADOS – SPGMV

A. Objetivos
Propor medidas, atitudes e instalações preventivas que minimizem as
possibilidades de poluição por combustíveis, materiais betuminosos, óleos e demais
materiais contaminantes.
B. Abrangência
O SPGMV, abrange a área do canteiro de obras e os técnicos ligados ao
desenvolvimento das atividades com riscos de contaminação.
C. Desenvolvimento
Para atender as necessidades do subprograma estão previstas atividades
relacionadas ao treinamento, construção, informação operacional e planejamento,
desenvolvidas pelas empresas executoras, tais como:


Promover a atualização educacional de caráter preventivo, como uso de
materiais preparados pelas empresas fornecedoras de combustível, óleo
lubrificante e materiais betuminosos;



Montar equipe específica para atendimento às situações de contingência
nas áreas de operação;



Adotar os procedimentos de segurança no trabalho;



Gerenciar os resíduos provenientes da execução da obra.

D. Responsável pela Execução
A implantação do subprograma é responsabilidade das empreiteiras
contratadas.
E. Custos
Os custos deste subprograma constarão das planilhas orçamentárias para
instalação do canteiro de obras.

146

F. Chronogram
O subprograma inicia com a instalação do canteiro de obras e será concluído
com a sua desmobilização e recuperação ambiental do local.
10.5.3 SUBPROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – SPSST
A. Objetivos
Os objetivos deste subprograma são:


Prevenção da saúde do trabalhador e da saúde pública;



Vigilância e controle de alterações no perfil epidemiológico na área de
influência da obra;



Evitar o surgimento e/ou disseminação de doenças associadas à
qualidade ambientais e desenvolver medidas de controle de vetores;



Diagnosticar e controlar as doenças endêmicas;



Diagnosticar e prevenir doenças que possam ser trazidas e disseminadas
pelos trabalhadores da obra;



Prevenir acidentes de trabalho.

B. Abrangência
O público alvo deste subprograma são todos os trabalhadores direta ou
indiretamente envolvidos no desenvolvimento das obras.
C. Desenvolvimento
Este subprograma deverá ser aplicado, preferencialmente, em conjunto com
Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores e deverá desenvolver as
seguintes atividades:


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



Promover ações de educação em saúde, com a finalidade de prevenir:
a) Acidentes de trabalho;
b) Acidentes de trânsito;
c) Acidentes com animais peçonhentos;
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d) Doenças sexualmente transmissíveis; etc.


Manter

serviço

de

resgate

e

atendimento

de

emergência

aos

trabalhadores e funcionários administrativos;


Realizar exames clínicos e laboratoriais para admissão de trabalhadores;



Elaborar o mapa de riscos 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;



Fornecer medicamentos;



Encaminhar pacientes à rede regional de serviços de saúde.

D. Responsável pela Execução
A implantação deste subprograma é de responsabilidade das empreiteiras
contratadas.
E. Custos
Os custos deste subprograma constarão das planilhas orçamentárias para
instalação do canteiro de obras.
F. Cronograma
O Subprograma será implantado 30 dias antes do início das obras, devendo
permanecer por um período de 60 dias após a desmobilização do canteiro.

10.5.4 SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NO PERÍODO DE OBRA –
SPSOPO
A. Objetivos
O objetivo deste subprograma é oferecer segurança e bem-estar à população
local e aos trabalhadores da obra, de maneira a minimizar efeitos adversos e
desconfortos causados pelas atividades de obra.
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B. Abrangência
O subprograma abrange toda a extensão da obra devendo, em conjunto com
as ações do Programa de Comunicação no Período de Obra, envolver os
trabalhadores da obra e a população do entorno.
C. Desenvolvimento
O subprograma será desenvolvido a partir das seguintes ações:
Definição dos períodos e horários das atividades
Deverá transcorrer dentro do período normal de trabalho definido entre 7:00
horas e 19:00 horas. Podendo ser reavaliado em momentos especiais, (horário de
verão, finais de semana e feriados).
Programação das obras


Definir o programa de obras, incluindo os horários de interrupção do
tráfego, opções de acesso aos desvios, rotas alternativas, trechos
perigosos etc.;



Identificar os locais e períodos mais críticos com relação à incidência de
acidentes;



Orientar a população quanto às maneiras de proceder para evitar riscos
de acidentes (atividade prevista no Programa de Comunicação durante o
Período de Obras).

Sinalização das obras
Atendendo às normas de sinalização de obras e emergências da
Superintendência de Trânsito.
Controle de Trânsito
O trânsito na obra deverá ser controlado com base nas seguintes ações:


Instalar a sinalização no local antes da abertura das frentes de obra. A
adoção

destes

procedimentos

ficará

sujeito

à

fiscalização

da

Superintendência de Trânsito;


Posicionar a sinalização de forma a não causar maiores interferências às
condições operacionais das vias de circulação da área de influência.
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Planejar os dispositivos considerando sinalização de controle de tráfego
de veículos, modais e pedestres, de canalização e/ou vedação de locais
de obra, dispositivos luminosos para o trânsito interno durante à noite,
caso não haja iluminação adequada para a visualização das obras;



Definir previamente as situações que irão requerer sinalização de obras.

Segurança na circulação de veículos e pedestres
Instalação de equipamentos de segurança, tais como:


Cerca provisória, servindo de delimitadora das áreas de trabalho e de
circulação de pedestres;



Passarela

provisória

a

ser

instalada

sobre

valas

que

ficarem

temporariamente abertas; e


Barreiras para delimitar a circulação de veículos em segmentos a serem
desviados durante as obras.

Pavimentação de acessos e caminhos de serviço
Executar obras de reforço das vias e caminhos de serviço, definindo os
trechos de circulação viária que irão demandar revestimento ou obras de reforço.
D. Responsável pela Execução
A

empreiteira

é

a

responsável

pela

execução

deste

subprograma

acompanhada e orientada pela UGP.
E. Custos
Os custos deste subprograma constarão das planilhas orçamentárias para
instalação do canteiro de obras.
F. Cronograma
As atividades inerentes à esse subprograma terão início com a execução das
obras, perdurando por todas as etapas desenvolvidas, até a desmobilização do
canteiro, observadas as necessidades das frentes de serviço.

150

10.5.5 SUBPROGRAMA DE CONTINGÊNCIA A ACIDENTES AMBIENTAIS – SPCAA
A. Objetivo
Estabelecer procedimentos emergenciais, visando a diminuição do tempo de
resposta aos eventuais acidentes socioambientais que possam ocorrer durante o
processo executivo, tendo em vista assegurar a integridade da população e do meio
ambiente na região.
B. Abrangência
O público alvo é a população residente na ADA e AID que se encontra dentro
da área de risco de acidentes ambientais.
C. Desenvolvimento
São previstas as seguintes atividades para o SPCAA:


Analisar o cadastro das infraestruturas existentes em relação ao projeto
das intervenções e o plano de obra, avaliando possíveis riscos de
acidentes e suas implicações;



Identificar as instituições públicas e privadas envolvidas no processo, para
que se busque o consenso sobre as ações, objetivos e metas de redução
de acidentes a serem alcançados, bem como dos recursos a serem
disponibilizados;



Identificar os procedimentos emergenciais para conter derramamentos e
assegurar a integridade dos fatores do meio ambiente;



Elaborar um plano de remanejamento das infraestruturas, com o objetivo
de redução de acidentes;



Disseminar as informações do Plano de Contingência, fornecendo
treinamento para o atendimento às situações de emergência;



Elaborar um plano prévio de resgate de produtos quando houver
vazamentos de produtos tóxicos e de descontaminação.
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D. Responsável pela Execução
O subprograma será executado pelo empreendedor com a cooperação das
concessionárias de serviços e da Defesa Civil de Curitiba.
E. Custos
Os custos deste subprograma constarão das planilhas orçamentárias para
instalação do canteiro de obras
F. Cronograma
O Subprograma deve ser implantado 60 dias antes do início das obras e a
conclusão após a finalização dos remanejamentos das infraestruturas.

10.6 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PRAM
O PRAM se divide em dois subprogramas:
10.6.1 SUBPROGRAMA DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES –
SPRAV
A. Objetivos
O Subprograma tem por objetivos:


Proteger e manter sistemas florísticos da região de abrangência do
projeto e a vegetação de porte arbóreo pontualmente distribuída ao longo
da área de intervenções de obra;



Compensar os eventuais prejuízos à flora local de acordo com os
dispositivos legais vigentes e com base nos parâmetros de importância
definidos nos estudos e levantamentos, bem como às diretrizes legais em



Recompor as matas ciliares das áreas de desocupação urbana;



Implantar corredores de biodiversidade;



Implantar faixas de vegetação nativa ao longo das áreas destinadas ao
paisagismo. Se possível, realizar o plantio de espécimes nativos ao longo
das vias urbanizadas pelo projeto, acompanhando ciclovias e passeios.
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Assim o subprograma irá apoiar a integração do conjunto das obras ao meio
ambiente, como ponto de partida para a consolidação das medidas de controle
ambiental.
B. Abrangência
ADA e AID.
C. Desenvolvimento
As ações para o subprograma são:


Demarcar as árvores e a cobertura vegetal que venha a ser removida
durante o processo de execução das obras, nas margens dos rios, nos
córregos e junto às áreas críticas, evitando supressões indevidas;



Providenciar análise do solo por amostragem para verificar a necessidade
de correção anteriormente ao plantio;



Recompor áreas degradadas, com ênfase na utilização de espécies
nativas dos ambientes originais da região, obedecendo às especificações
estabelecidas pela PMC;.



Implantar vegetação densa e de rápido crescimento, visando minimizar o
impacto da poluição sonora e atmosférica e proporcionar beleza cênica
aos locais de obra;



Implementar as ações de recuperação ambiental das matas ciliares;



Monitorar os plantios e a aplicação dos tratos culturais, visando reduzir
perdas, garantir o desenvolvimento satisfatório dos sistemas naturais e
assegurar o êxito das práticas de recomposição florística das áreas de
manejo dos aspectos ambientais;



Disponibilizar ou viabilizar a produção de mudas em escala compatível
com a demanda;



Propiciar a introdução de espécies vegetais frutíferas, palatáveis e
atrativas, com produção em diferentes épocas do ano, objetivando atrair e
sustentar a ornitofauna local; e



Compatibilizar estética e ecologia, buscando a formação de pequenos
maciços florestais de acordo com as características ambientais da região.
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D. Responsável pela Execução
A implementação das medidas definidas neste subprograma será de
responsabilidade das empreiteiras contratadas para as obras com a supervisão e o
apoio técnico da UGP e da SMMA.
E. Custos
Os custos previstos para este Subprograma são de aproximadamente
R$ 1.810.000,00, incluindo mudas, plantio, tratos culturais, insumos agroflorestais e
mão de obra.
F. Cronograma
As medidas previstas no Subprograma serão iniciadas após a desocupação e
limpeza das áreas de risco e APP.

10.6.2 SUBPROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS – SPEPA
A. Objetivos
Estabelecer soluções adequadas e identificar medidas corretivas para
eliminar definitivamente os passivos constatados no local. As parcelas de passivo
ambiental nas áreas de influência do PGRC Curitiba, até o momento, associam-se
aos depósitos irregulares de resíduos, às atividades de lavra e mineração de solo e
descaracterização das tipologias vegetais nativas.
Os estudos do RAP permitirão dimensionar e quantificar as ocorrências com
maior precisão.
B. Abrangência
O subprograma abrange a ADA.
C. Desenvolvimento
Até a conclusão do RAP as ações de eliminação de passivos ambientais
serão realizadas a partir da continuidade dos trabalhos de remoção dos resíduos
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depositados ao longo da área, que até o momento já totalizou 95 ton. de resíduos
destinados ao aterro sanitário da Estre, no município de Fazenda Rio Grande.
D. Responsável pela Execução
A responsabilidade do subprograma será das empreiteiras sob a supervisão
da UGP e da SMMA.
E. Custos
Os custos deste subprograma só poderão ser calculados após a análise dos
resultados gerados pelo RAP.
F.

Cronograma
As medidas para reversão/solução dos danos ambientais deverão ocorrer

durante a fase de implantação das obras.
10.7 PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES SONORAS E
ATMOSFÉRICAS – PCESA
As medidas tomadas pelo programa visam reduzir a emissão de poluentes
atmosféricos e sonoros, como também reduzir seu impacto nas comunidades
lindeiras.
Para viabilizar tais medidas o programa é composto por dois Subprogramas:
10.7.1 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES S ONORAS – SPCES
A. Objetivos
Realizar o monitoramento e avaliação periódica dos níveis sonoros,
identificando possíveis causas de poluição sonora no entorno das obras, durante o
período de implantação assim como verificar se as medidas sugeridas como controle
de ruídos apresentaram resultados satisfatórios.
B. Abrangência
A ADA e AID.
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C. Desenvolvimento
Ações de natureza preventivas


Monitoramento periódico da área; e



Adoção de avaliação subjetiva, através de entrevistas junto à comunidade
para levantamento das problemáticas ambientais existentes.

Ações de caráter corretivo e mitigador


Controle da qualidade da frota de veículos;



Controle da qualidade da pista de rodagem;



Construção de barreiras acústicas.

D. Responsável pela Execução
A implantação das medidas corretivas e mitigadoras será responsabilidade
das empreiteiras contratadas, fiscalizadas pela SMMA e supervisionadas UGP.
E. Custos
Os custos previstos para este Subprograma são de aproximadamente
R$ 45.000,00, incluindo a compra de equipamentos (decibelímetros) e logística.
F. Cronograma
O subprograma será desenvolvido sistematicamente a partir do início das
obras até a conclusão, de forma a constituir uma série histórica de dados
comparativos.

10.7.2 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR – SPCQA
A. Objetivos
Acompanhar a evolução da qualidade do ar na área de influência do Projeto
possibilitando a avaliação das condições atmosféricas, notadamente a emissão de
materiais particulados.
B. Desenvolvimento
As ações previstas são:
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Aspergir 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.

C. Abrangência
As ações de controle e monitoramento deverão ser efetuados na ADA e AID.
D. Responsável pela Execução
A implantação das medidas corretivas e mitigadoras será responsabilidade
das empreiteiras contratadas e supervisionadas pela UGP. O monitoramento será
realizado pela SMMA.
E. Custos
Os custos previstos para este Subprograma são de aproximadamente
R$ 20.000,00, que se referem à aquisição dos equipamentos e logística.
F. Cronograma
O subprograma será desenvolvido sistematicamente a partir do início das
obras até a conclusão.
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QUADRO 15 - QUADRO SÍNTESE DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
PROGRAMA

10.1
PCS

10.2
PEA

10.3
PGS

10.4
PGA

10.5
PSA

SUB
PROGRAMA

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

10.1.1
SPCIS

Cohab

10.1.2
SPCSOP

SMCS/Cohab/UGP

10.2.1
SPEAP

Cohab/SMMA

10.2.2
SPEAM

SMMA/Setran/UGP

Durante o período das obras

10.2.3
SPEATO

Empreiteira/UGP

Durante o período das obras

10.3.1
SPR

Cohab

10.3.2
SPOF

Cohab

10.3.3
SPPRR

Cohab

SGI

UGP

10.5.1
SPGACO

Empreiteira/UGP

Durante o período das obras

Incorporado nos
custos da obra

10.5.2
SPGMV

Empreiteira/UGP

Durante o período das obras

Incorporado nos
custos da obra

10.5.3
SPSST

Empreiteira/UGP

Durante o período das obras

Incorporado nos
custos da obra

10.5.4
SPSOPO

Empreiteira/UGP

Durante o período das obras

Incorporado nos
custos da obra

Durante o período das obras

Incorporado nos
custos da obra

10.7
PCESA

Início: 3 meses antes das obras
Término: 12 meses após fim das
obras
Início: 2 meses antes das obras
Término: juntamente com as
obras
Início: 3 meses antes das obras
Término: 12 meses após fim das
obras

4 etapas ao longo do período de
implementação do PGRC Curitiba
Início: juntamente com as
primeiras relocações
Término: 12 meses após as
últimas relocações
Início: juntamente com as
primeiras relocações
Término: 12 meses após as
últimas relocações
Período de vigência do Contrato
de Empréstimo

595.000,00
410.000,00
655.000,00
600.000,00
Incorporado nos
custos da obra
7.416.000,00

1.400.000,00

4.444.000,00

5.256.000,00

10.6.1
SPRAV
10.6.2
SPEPA

Empreiteira/Cohab/
UGP

Durante o período das obras

10.7.1
SPCES

SMMA/UGP

Durante o período das obras

45.000,00

10.7.2
SPCQA

SMMA/UGP

Durante o período das obras

20.000,00

Durante o período das obras

CUSTO TOTAL ESTIMADO
Fonte: IPPUC, 2019.
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CUSTO ESTIMADO
R$

PMC/Concessionária
s/
Defesa Civil
Empreiteira/Cohab/
UGP

10.5.5
SPCAA
10.6
PRAM

CRONOGRAMA

1.810.000,00
Incorporado nos
custos da obra

22.651.000,00

11 SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL DO PROGRAMA
A Prefeitura de Curitiba, desde a década de 1970, vem atuando na melhoria
da qualidade das bacias hidrográficas da cidade, na preservação ambiental, bem
como nas condições de macrodrenagem do município. A criação de diversos
parques, a exemplo do Parque Barigui em 1972, em área próxima a região central,
faz parte de uma política municipal de preservação de fundos de vale, cujo objetivo é
evitar o assoreamento e a poluição dos rios. Além disso, são realizadas ações de
monitoramento visando a proteção da mata ciliar, servindo como áreas de contenção
de cheias, bem como impedindo a ocupação irregular das margens, tornando estas
áreas abertas à população na forma de parques
As intervenções propostas no PGRC - Curitiba somam-se a essas ações e à
outras, em especial ao projeto Viva Barigui, desenvolvido pela PMC com
financiamento da AFD, pelo qual foram implantados quatro parques públicos lineares
ao longo do Rio Barigui, com áreas de lazer, áreas reflorestadas e áreas verdes
protegidas, e ao reperfilamento do Rio Barigui, com recursos Federais. São ações
relevantes que integram também ao Programa de Despoluição Hídrica (PDH),
desenvolvido desde março de 2014, pelo qual já foram feitas milhares de vistorias de
imóveis na cidade de Curitiba para a eliminação do despejo de efluentes em cursos
d'água.
As ações previstas no PGRC - Curitiba, que envolvem o reassentamento das
famílias, a implantação do sistema de macrodrenagem (bacias de espraiamento e
contenção de cheias, dique e canal de macrodrenagem) e do parque linear,
impactam positivamente para: a minimização de desastres ambientais na região; a
redução dos riscos de inundações e alagamentos; a recomposição da vegetação e
fauna existentes; a proteção das áreas destinadas à habitação; o acesso a
condições adequadas de moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos; e a
inclusão social, econômica e ambiental da população da área do projeto.
A elaboração do RAP vai estimar o sequestro / estoque de carbono, vinculado
à recomposição da vegetação das áreas de remoção.
No contexto da priorização da gestão dos riscos climáticos em Curitiba, o
PGRC - Curitiba propõe potencializar a recuperação e a melhoria da qualidade
ambiental dessa porção da bacia hidrográfica do Rio Barigui, e das condições de
habitabilidade da população.
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Além da correlação entre os objetivos do projeto, buscou-se uma
correspondência imediata entre estes e os componentes estruturadores das ações
pretendidas e das intervenções propostas.
A partir dos objetivos foram identificados indicadores de qualidade passíveis
de mensuração, quanto aos resultados esperados.
Reconhecida a complexidade envolvendo a correlação entre componentes,
objetivos e indicadores, cumpre notar que para fins de representação desta
correspondência e de cômputo do índice sintético, atribuiu-se a cada indicador a
vinculação com um componente. Ao final desse exercício, chegou-se à seguinte
relação:
Componente
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
Objetivos
a)

corrigir o passivo ambiental, recuperando a paisagem da planície de
inundação, dos ecossistemas envolvidos e das áreas denominadas
várzea e matas de galeria.

b)

minimizar os desastres ambientais na região e ao longo do Rio Barigui,
reduzindo

os

riscos

de

inundações,

alagamentos,

erosão

e

assoreamentos acelerados.
Indicadores


Percentual de resíduos sólidos urbanos coletados da área de risco de
inundação;



Percentual de cobertura vegetal nativa do corredor ecológico;



Percentual de domicílios em área de risco de inundação;



Média anual de ocorrências de alagamentos, inundações, erosões e
assoreamentos.
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Componente
INFRAESTRUTURA SOCIAL - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.
Objetivo
c)

promover a inclusão social, econômica e ambiental das famílias
contempladas pelo projeto.

Indicadores


Percentual de famílias participantes nas ações de desenvolvimento social,
econômico e ambiental.



Percentual de Mulheres atendidas pelo Programa, considerando idade,
deficiência e raça.



Percentual de Homens atendidos pelo Programa, considerando idade,
deficiências e raça.



Percentual de LGBT´s atendidos pelo Programa, considerando idade,
deficiências e raça.

Componente
INFRAESTRUTURA URBANA.
Objetivo
d)

melhorar a urbanização, promovendo condições adequadas de moradia,
infraestrutura urbana e serviços públicos.

Indicadores


Percentual de domicílios atendidos simultaneamente por rede de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, energia
elétrica e coleta de resíduos sólidos;
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Percentual de vias com pavimentação.

12 EVENTOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS
O processo participativo significa o envolvimento comunitário no projeto
desde a sua concepção, propiciando espaços de discussão e informação, a partir do
que, é possível rever conceitos e incrementar ações propostas, dentro dos limites
técnicos que envolvem a proposta de intervenção.
Neste sentido, desde o ano de 2017, a PMC, através do IPPUC e Cohab,
vem realizando ações objetivando a apresentação da proposta primeiramente para
as lideranças, o que possibilitou a transparência, informação e pactuação inicial do
processo a ser implementado.
Também foi realizada uma grande reunião comunitária para a apresentação
inicial da concepção do projeto e iniciou a partir de então, reuniões menores com
cerca de 60 famílias, uma vez por semana, em espaço público próximo à
comunidade. Esses encontros oportunizam espaço de diálogo e esclarecimento de
dúvidas sobre a dinâmica legal que envolve o reassentamento.
Com

foco

na

questão

de

gênero

e,

considerando

os

aspectos

socioeconômicos da comunidade (descritos no item 5.1.3 do presente documento),
no ano de 2019 foram realizados 6 encontros específicos para as mulheres únicas
provedoras e mulheres sozinhas com a metodologia de rodas de conversa. O
objetivo dos encontros foi discutir a dinâmica da comunidade, elencando os
principais problemas da Vila 29 de Outubro, quais os pontos positivos da
comunidade e expectativas para o futuro, com destaque para o papel da mulher.
Além das mulheres, também vem sendo desenvolvido um trabalho com a
comunidade LGBTQI+, a qual possui necessidades específicas, que serão alvo de
planejamento conjunto com a rede de proteção social envolvida no projeto, para
proposição de ações voltadas a este público.
A participação popular legitima as ações propostas pelo poder público junto
à comunidade, permitindo que as famílias reflitam sobre os seus direitos e
responsabilidades para com o projeto, ampliando a aceitação e a sustentabilidade
da intervenção.
Diante deste contexto, anexo a este documento, elencamos as evidências
das ações de cunho participativo já realizadas.
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13 CONSULTA PÚBLICA
O processo de Consulta Pública da Vila 29 de Outubro foi realizado no dia 25 de
setembro de 2019, no espaço do CRAS Caximba, localizado nas imediações da
comunidade, sendo desta forma, de fácil acesso às famílias.
Para a consulta, foi definida amostra de 80 famílias espacialmente distribuída,
representando os diversos setores que compõem a Vila. A mobilização foi realizada
nos dias 19 e 20 de setembro através da entrega de convite nominal para cada
família, contando com o apoio das lideranças locais e representantes da Regional
Tatuquara. O convite foi reforçado via ligação telefônica a véspera do evento.
A consulta teve duração de três horas, com início às 14h00, contando com a
presença de 80 pessoas que representaram 65 famílias. No primeiro momento,
houve a apresentação do processo metodológico da consulta, bem como a
pactuação das regras para o desenvolvimento da reunião. Na sequência houve a
apresentação do PGRC – Curitiba, com ênfase nas questões ambientais, perfil
socioeconômico, processo de reassentamento e elegibilidade das famílias.
No segundo momento deu-se início aos diálogos participativos, através da
dinâmica “chuva de ideias”, a partir da manifestação individual dos participantes
quanto as suas preocupações, dúvidas e sugestões relativas ao Projeto.
As manifestações foram registradas e fixadas em mural para visualização do
grupo, sendo elas:
1. Compensação dos investimentos realizados;
2. Atividades produtivas não compatíveis com o projeto (porcos);
3. Situação de infraestrutura da Vila até execução do projeto;
4. A Unidade Habitacional tem espaço para os ANIMAIS domésticos?;
5. Manutenção da vizinhança atual;
6. Manter a proximidade do núcleo familiar no reassentamento
7. Dúvidas sobre limites das áreas de remoção;
8. Garagem para as unidades habitacionais;
9. Informações precisas sobre as datas da obra e mudança;
10. Critérios para atendimento nos módulos comerciais;
11. Atendimento em outro conjunto habitacional;
12. Pessoa que foi atendida no MCMV;
13. Valor da casa e das prestações;
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14. Qualidade da construção/isolamento acústico;
15. Tamanho da família como critério de destinação das casas;
16. Morador poderá comprar uma segunda casa de cima?;
17. Qual o tipo do acabamento das casas?;
18. Utilização da mão de local nas obras;
19. Transporte público/linha de ônibus no Bairro;
20. Se vão construir escolas;
21. Situação com relação a SPC/SERASA;
22. Acessibilidade nos imóveis destinados;
23. Ampliação da casa de cima, qual possibilidade?
24. Utilização de placas solares;
25. Dúvidas sobre remoção dos comércios na quadra do comércio;
26. Áreas de lazer;
27. Coleta de lixo no Bairro;
28. Seguro Habitacional;
29. Quando terei que me mudar?;
30. Existirá a construção de Corpo de Bombeiros?;
31. Haverá caminhões para ajudar nas mudanças gratuitamente?.

Concluindo o período de diálogos, a reunião foi encerrada. No Anexo B
encontram-se, a lista de presença, a ata da consulta e a apresentação realizada.
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A Figura 37 a seguir apresenta registros fotográficos do evento.
Figura 37 – Consulta Pública

Fonte: Cohab, 2019.

Fonte: Cohab, 2019.

Fonte: Cohab, 2019.
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ANEXO A
Planilhas Orçamentárias dos Programas e Subprogramas do PGSA

PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUBPROGRAMAS
ITEM
10.1
10.1.1

10.1.2

10.2
10.2.1

DESCRIÇÃO

PREÇO
(R$ 1.000,00)
UNITÁRIO
TOTAL

SPCIS
Contratação da equipe social

mês

60

6,80

408,00

Contratação de serviços
(equipe de apoio técnico
administrativo)

mês

60

2,87

172,20

Material para divulgação

vb

1

14,80

14,80

SUBTOTAL

595,00

SPCSO
Produção e Veiculação

vb

1

387,15

387,15

Material de divulgação

vb

1

22,85

22,85

SUBTOTAL

410,00

TOTAL

1.005,00

PEA - Programa de Educação Ambiental
SPEAP

Material didático e de
divulgação

mês

60

6,75

405,00

vb

1

250,00

250,00

SUBTOTAL

655,00

SPEAM
Contratação de pessoal (equipe
social)
Materiais e insumos

10.2.3

QUANTIDADE

PCSA - Programa de Comunicação Social

Contratação de pessoal (equipe
social)

10.2.2

UNIDADE

mês

60

5,83

350,00

vb

1

250,00

250,00

SUBTOTAL

600,00

SPEATO
Os custos constarão das planilhas orçamentárias do projeto executivo
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TOTAL

1.255,00

TOTAL PCS E PEA

2.260,00

PROGRAMA DE GESTÃO SOCIAL E SUBPROGRAMAS
ITEM

DESCRIÇÃO

10.3
10.3.1

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
(R$ 1.000,00)
UNITÁRIO
TOTAL

PGS - Programa de Gestão Social
SPR
Contratação de pessoal
(equipe social)

mês

60

25,00

1.500,00

Contratação de serviços
(equipe de apoio técnico
administrativo)

mês

60

66,10

3.966,00

Materiais e equipamentos

vb

1

1.950,00

1.950,00

SUBTOTAL
10.3.2

7.416,00

SPOF
Contratação de pessoal
(equipe social)

mês

36

25,00

900,00

Contratação de serviços
(equipe de apoio técnico
administrativo)

mês

36

13,61

490,00

Materiais e equipamentos

vb

1

10,00

10,00

SUBTOTAL
10.3.3
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1.400,00

SPPRR
Contratação de pessoal
(equipe social)

mês

48

25,00

1.200,00

Contratação de serviços
(equipe de apoio técnico
administrativo)

mês

48

60,10

2.884,00

Materiais e equipamentos

vb

1

360,00

360,00

SUBTOTAL

4.444,00

TOTAL PGS

13.260,00

PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SUBPROGRAMAS
ITEM
10.4

10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5

10.6
10.6.1

10.6.2

10.7
10.7.1

10.7.2
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DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
(R$ 1.000,00)
UNITÁRIO
TOTAL

PGA
Contratação de equipe de
gerenciamento e supervisão
mês
60
87,60
ambiental - UGP
PSA
SGACO
Os custos serão previstos em projeto e de responsabilidade da empreiteira
SGMV
Os custos serão previstos em projeto e de responsabilidade da empreiteira
SSST
Os custos serão previstos em projeto e de responsabilidade da empreiteira
SSOPO
Os custos serão previstos em projeto e de responsabilidade da empreiteira
SCAA
Os custos serão previstos em projeto e de responsabilidade da empreiteira
TOTAL
PRAM
SPRAV
Limpeza e preparo do solo
m2
19.000
0,056
Fornecimento e plantio de árvores
unidade
2.400
0,013
Replantio e tratos culturais
unidade
2.150
0,02
SUBTOTAL
SEPA
Os custos constarão das planilhas orçamentárias do RAP
TOTAL
PCESA
SCES
Aquisição de medidores de
unidade
2
22,50
pressão sonora
SUBTOTAL
SCQA
Aquisição de monitor de gases
unidade
1
20,00
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL PGA
TOTAL GERAL ( PCS + PEA+ PGS + PGA)

5.256,00

5.256,00

1.070,00
310,00
430,00
1.810,00

1.810,00

45,00
45,00
20,00
20,00
65,00
7.131,00
22.651,00

ANEXO B – Consulta Pública
Ata – CONSULTA PÚBLICA – VILA 29 DE OUTUBRO - Caximba
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2019 ocorreu no Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS a Consulta Pública junto a
aproximadamente 80 moradores da Vila 29 de Outubro, com o objetivo de conhecer
as expectativas das famílias em relação ao Projeto Gestão de Risco Climático
Bairro Novo do Caximba. A ação teve como facilitador o Consultor da Agência
Francesa Nelson Simões, com o apoio direto do Coordenador do Projeto Mauro
Magnabosco, da Diretora de Relações Comunitárias Rosemeiri Morezzi, e equipe de
apoio da Cohab, IPPUC e Regional Tatuquara. O Encontro teve início às 14h00 com
a apresentação da proposta de trabalho pelo Coordenador do Projeto, neste
momento foi explicado às famílias como se daria o trabalho durante a tarde e
realizada a apresentação da equipe. Na sequencia o facilitador explicou sobre o
investimento da AFD, bem como explicou a dinâmica de trabalho, ressaltando a
importância de ouvir os moradores e beneficiários direto do projeto nesta etapa.
Para isso o trabalho será dividido em dois momentos: 1) apresentação da Proposta
do Projeto e 2) Diálogo Participativo. Neste momento foram pactuadas as regras
para o bom andamento da reunião. Na sequência o Coordenador apresentou o
Projeto para as famílias, desde o planejamento em 2017, quando a Prefeitura
percebeu a ocupação crescendo de forma desorganizada e com pouca estrutura.
Durante a apresentação falou do Trabalho contínuo desde 2017 em área, do plantão
social como canal de comunicação direta com a comunidade. Apresentou as
características físicas da área, as Vilas que compõe o entorno e sobre a proposta de
integração do Caximba com as demais áreas e com a Cidade. Falou do
reassentamento e da proximidade das novas moradias para as famílias que serão
removidas, sendo no máximo a 700 metros do local em que residem hoje, falou
ainda da regularização fundiária e sobre a infraestrutura que beneficiará todos os
moradores. Apresentou a proposta ilustrativa das unidades, da planta das
residências, bem como de toda Vila após a intervenção. Explicou sobre as etapas de
reassentamentos, pontuando que as mudanças ocorrerão em momentos diferentes.
Falou sobre a importância da recuperação ambiental. Explicou para a comunidade o
momento em que o projeto está e os próximos passos, falou também sobre a
importância do investimento da agencia francesa para a viabilização do projeto. Na
sequência a Diretora de Relações Comunitárias apresentou o resumo do perfil
socioeconômico das famílias. Falou quem são as famílias elegíveis, sendo aquelas
identificadas no mapeamento de 2017 e da importância da própria comunidade em
auxiliar no controle do aumento de moradores da Vila. Na sequência o facilitador
retomou a palavra, fez um breve resgate da apresentação e concluiu o primeiro
momento, abrindo a segunda etapa de trabalho: Diálogo Participativo. Iniciou dando
a fala aos moradores para exporem suas expectativas. A primeira pergunta foi feita
pelo morador Isaias que trouxe a dúvida se mesmo as casas que tiveram
investimento não vão poder permanecer na área passível de reassentamento,
explicou que hoje realiza uma atividade econômica não compatível com a nova
unidade, criação de porcos. Na sequência o morador Valdo trouxe a dúvida de como
fica a infraestrutura até a execução do projeto. Depois Catarina perguntou sobre os
animais domésticos e se terá espaço na nova moradia para eles. Givonete
perguntou sobre a manutenção da proximidade com os familiares na escolha da
unidade habitacional. Josiane perguntou sobre a tipologia, se em todas as unidades
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será a mesma, casas sobrepostas e se será mantida as relações de vizinhança.
Josiele perguntou se sua rua está em área de corte, o que foi confirmado pela
equipe. O morador Evandro trouxe dúvidas sobre garagens na unidade habitacional
e se as casas de fundos da rua do comércio serão reassentadas, o que foi
informado pela equipe que as casas neste perímetro serão reassentadas, e também
foi realizada a orientação para que o morador procure o plantão para avaliar o caso
de forma individual. Alessandra perguntou quando será o início das obras e foi
respondida que a previsão é 2021, também trouxe dúvidas sobre o critério para
atendimento nos módulos comerciais. A moradora Isabel perguntou sobre a
possibilidade de receber unidade habitacional em outro projeto habitacional do
município, e foi informada que se houver unidades em outros projetos será possível.
Elisangela perguntou qual a fonte de recurso e se quem já foi atendida em outro
projeto habitacional pode ser atendida novamente. Foi explicado que é uma regra
nacional que impede que pessoas beneficiadas em Programa de Habitação de
Interesse Social sejam atendidas novamente, foi orientada a procurar o plantão para
avaliar a situação de forma individual. Na sequência Ederson perguntou quando as
famílias que moram na Beira – Rio serão reassentadas, e foi informado que serão os
primeiros moradores a sair. João Manoel perguntou quanto vai custar as parcelas e
o valor integral da unidade. Neste momento a Diretora da Cohab falou sobre os
critérios para composição da parcela, levando em consideração a renda, a idade e o
parecer de vendas emitido pela Cohab, e também sobre o contrato não oneroso, por
tempo determinado para as famílias que não possam pagar até que seja superada a
situação de vulnerabilidade. Tiago perguntou sobre a desvantagem de morar na
casa superior, pois o fundo do terreno ficará para quem reside embaixo, sugeriu que
a casa seja dividida no meio ao invés de ser sobreposta, e foi explicado que não é
possível, pois a legislação não permite. A moradora Mara perguntou sobre os
terrenos para as igrejas e foi informada que não há espaços destinados para esse
fim. Ariane perguntou sobre isolamento acústico e critérios para disposição nas
unidades habitacionais. Lia perguntou se pode adquirir duas unidades habitacionais,
foi explicado sobre os critérios da habitação de interesse social que não é possível.
Simone perguntou sobre o acabamento das casas e foi informada que estão
previstos todos os acabamentos. Neste momento o morador Isaias perguntou se há
possibilidade de trabalhar na construção das obras e foi informado que no Projeto de
Trabalho Social está prevista a pactuação com as empresas que trabalharão na obra
para que tenha um percentual de moradores interessados em seu quadro funcional.
Aliele perguntou sobre o transporte público e foi informada que o projeto prevê uma
linha e ônibus que entrará na Vila e irá até o terminal do Tatuquara, de onde é
possível de deslocar para diversos pontos da cidade. Simone perguntou sobre mais
vagas em escolas públicas. Ederson perguntou se a restrição no nome impede a
participação no projeto, e foi orientado pela equipe que não é impeditivo. Mara
perguntou sobre o prazo do projeto, pois precisam investir na casa para conseguir
permanecer nela até que realizem as mudanças. Após todos se manifestarem o
facilitador agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. A lista de
presença, a qual por motivos de dados pessoais para a finalidade de cadastro, está
armazenada e preservada pela autoridade, de acordo com a LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados – 13.709/2018.
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