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LISTA DE SIGLAS
a.P. ....................... Antes do Presente
AAA ...................... Área de Abrangência Ampliada
AAE ...................... Área de Abrangência Específica
AAH ...................... Área de Abrangência Hidrográfica
AAL ....................... Área de Abrangência Local
AAM ...................... Área de Abrangência Municipal
AAR ...................... Área de Abrangência Regional
AAS ...................... Área de Abrangência Setorial
ABNT .................... Associação Brasileira de Normas Técnicas
AC......................... Agência Curitiba
ADA ...................... Área Diretamente Afetada
AECIC .................. Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba
AER ...................... Avaliação Ecológica Rápida
AFD ...................... Agence Française de Développement (Agência Francesa de Desenvolvimento)
AGP ...................... Angiosperm Phylogeny Group
ÁGUAS PARANÁ . Instituto das Águas do Paraná
AIA ........................ Avaliação de Impactos Ambientais
AID........................ Área de Influência Direta
AIDS ..................... Acquired immunodeficiency syndrome (Síndrome da imunodeficiência
adquirida)
AIE ........................ Área de Influência Estendida
AIER ..................... Área de Interesse Especial Regional
AIERI .................... Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu
AIH........................ Área de Influência Hidrológica
AII ......................... Área de Influência Indireta
AIM ....................... Área de Influência Metropolitana
AIQA ..................... Avaliação da Qualidade Integrada da Água
AIU........................ Área de Influência Urbana
AMAS-PR ............. Associação dos Mineradores de Areia e Saibro do Paraná
ANA ...................... Agência Nacional de Águas
ANM...................... Agência Nacional de Mineração
APA ...................... Área de Proteção Ambiental
APA-SARU ........... Setor de Alta Restrição de Uso da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
APA-SMRU .......... Setor de Média Restrição de Uso da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
APA-SS ................ Setor de Serviço da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
APA-ST ................ Setor de Transição da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
APA-SUE .............. Setor de Uso Esportivo da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
APP ...................... Área de Preservação Permanente
ASS ...................... Estação Automática de Assis
BCB ...................... Banco Central do Brasil
BID........................ Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIOCLIMA ............ Programa Bioclima Paraná
BOPE ................... Batalhão de Operações Especiais
BOQ...................... Estação Automática do Boqueirão
BPChoque ............ Batalhão de Polícia de Choque
BPEC .................... Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária
BPMOA ................ Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas
BPRv .................... Batalhão de Polícia Rodoviária
BPTran ................. Batalhão de Polícia de Trânsito
BSC ...................... Bacia Sedimentar de Curitiba
CAPS .................... Centro de Atenção Psicossocial
CAU ...................... Conselho de Arquitetura e Urbanismo
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CCIDG .................. Climate Change & Infectious Diseases Group
CE ......................... Critically endangered (criticamente em perigo)
CEEBJA ................ Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
CEP....................... Código de Endereçamento Postal
CEPA-UFPR ......... Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do
Paraná
CETESB ............... Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CH2M HILL ........... CH2M Hill do Brasil Serviços de Engenharia
CIAR ..................... Cidade Industrial de Araucária
CIC ........................ Cidade Industrial de Curitiba
CIOSP ................... Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
CMEI ..................... Centro municipal de educação infantil
CMMAD ................ Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
CMU ...................... Conselho Municipal de Urbanismo
CMUM ................... Centro municipal de urgências médicas
CNA ...................... Centro Nacional de Arqueologia
CNAE .................... Código Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ..................... Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNSA .................... Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
COALIAR .............. Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira
COBRAPE ............ Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos
COCELPA ............. Companhia de Papel e Celulose do Paraná
COFIEX ................ Comissão de Financiamentos Externos
Cohab ................... Companhia de Habitação Popular de Curitiba
COHAPAR ............ Companhia de Habitação do Paraná
COMDEC .............. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
COMEC ................ Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
CONAMA .............. Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONEC ................. Setor Especial Conector
CONRESOL .......... Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
CONSILIU ............. Consiliu Projetos e Consultoria
CONSPEL ............. Consultoria e Projetos de Engenharia
CONTRAN ............ Conselho Nacional de Trânsito
COP21 .................. 21ª Conferência das Partes
COPEL .................. Companhia Paranaense de Energia
COPOM ................ Centro de Operações Policiais Militares
COV ...................... Compostos Orgânicos Voláteis
CPC ...................... Comando do Policiamento da Capital
CPC ...................... Coordenação do Patrimônio Cultural
CPRM ................... Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CR ......................... Centro de Reservação
CRAS .................... Centro de Referência da assistência social
CREA .................... Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-PR .............. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
CREAS ................. Centro de Referência Especializado da Assistência Social
CSDPC-PR ........... Conselho Superior de Defesa do Patrimônio Cultural do Paraná
CSN ...................... Companhia Siderúrgica Nacional
CTB ....................... Código de Trânsito Brasileiro
d.C. ....................... Depois de Cristo
DAP....................... Diâmetro a Altura do Peito
DBO ...................... Demanda Bioquímica de Oxigênio
DD ......................... Deficient data (dados insuficientes)
DEAP-PR .............. Departamento de Arquivo Público do Paraná
DEPAM ................. Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização
DNPM ................... Departamento Nacional de Produção Mineral
DQO ...................... Demanda Química de Oxigênio
DVD ...................... Digital versatile disc (disco digital versátil)
ECO ...................... Escutando Comunidades
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ECOTÉCNICA ...... Ecotécnica Tecnologia e Consultoria
EEE ...................... Estação elevatória
EEI ........................ Espécie Exótica Invasora
EHET .................... Consórcio Engemin, Hardt Planejamento, Ecotécnica e Tese
EIA ........................ Estudo de Impacto Ambiental
EPIA ..................... Estudo Prévio de Impacto Ambiental
EIE ........................ Environmental Insights Explorer
EIS ........................ Estudo de impacto de vizinhança
EISA ..................... Estudo de Impacto Social e Ambiental
EPIV ..................... Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
EJA ....................... Ensino de Jovens e Adultos
ELMO ................... Elmo Engenharia e Incorporações
ELO ...................... Escritório local
EMBRAPA ............ Empresa Brasileira e Pesquisa Agropecuária
EN......................... Endangered (em perigo)
ENEM ................... Exame Nacional do Ensino Médio
ESRI ..................... Environmental Systems Research Institute
ETA....................... Estação de Tratamento de Água
ETE ...................... Estação de Tratamento de Esgoto
FAS....................... Fundação de Ação Social
FCC ...................... Fundação Cultural de Curitiba
FGBPN ................. Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
FGV/PR ................ Fundação Getúlio Vargas – Seção Paraná
FIEP...................... Federação das Indústrias do Paraná
FJP ....................... Fundação João Pinheiro
FMHIS .................. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
FNHIS ................... Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
FOM...................... Floresta Ombrófila Mista
FOMA ................... Floresta Ombrófila Mista Aluvial
FOMM .................. Floresta Ombrófila Mista Montana
FPIF-V .................. Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea
GB ........................ Grupamento de Bombeiros
GEE ...................... Gases do Efeito Estufa
GGP...................... Gerenciamento Geral do Projeto
HabitaPR .............. Programa Estadual de Habitação
I/M......................... Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso
IAP ........................ Instituto Ambiental do Paraná
IAP ........................ Instituto das Águas do Paraná
IAPAR ................... Instituto Agronômico do Estado do Paraná
IAT ........................ Instituto Água e Terra
IBAMA .................. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis
IBGE ..................... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICLEI .................... Governos Locais pela Sustentabilidade
IDEB ..................... Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH ....................... Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M ................... Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IHDCA .................. Instituto Horis de Desenvolvimento e Conservação Ambiental
INEP ..................... Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INMET .................. Instituto Nacional de Meteorologia
INPS ..................... Instituto de Previdência Social
INSS ..................... Instituto Nacional do Seguro Social
IPCA ..................... Índice de Proteção das Comunidades Aquáticas
IPCC ..................... Intergovernmental Panel on Climate Change
IPDF ..................... Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
IPEA ..................... Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPHAN .................. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPPUC .................. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
IQA ....................... Índice de Qualidade da Água
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ITCG ..................... Instituto de Terras, Cartografia e Geociências
IUCN ..................... International Union for Conservation of Nature (União Internacional para
Conservação da Natureza)
JBRJ ..................... Jardim Botânico do Rio de Janeiro
LA.......................... Licenciamento Ambiental
LANDSAT ............. Land Remote Sensing Satellite
LC ......................... Least Concern (pouco preocupante)
LGBTQI+............... Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros, Queer,
Intersexuais e outros mais
LI ........................... Licença de Instalação
LNEG .................... Laboratório Nacional de Energia e Geologia
LO ......................... Licença de Operação
LP.......................... Licença Prévia
MBM...................... Museu Botânico Municipal de Curitiba
MC ........................ Ministério da Cidadania
MDR ...................... Ministério do Desenvolvimento Regional
MDS ...................... Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MDT ...................... Modelo Digital de Terreno
ME......................... Ministério da Economia
MHNCI .................. Museu de História Natural Capão da Imbuia
MINEROPAR ........ Serviço Geológico do Paraná
MMA...................... Ministério do Meio Ambiente
MME...................... Ministério de Minas e Energia
MP......................... Material Particulado
MP......................... Ministério Público
MPGD ................... Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
MS......................... Ministério da Saúde
NBR ...................... Norma Brasileira
NE ......................... Not Evaluated (não avaliada)
NI .......................... Não Identificada
NMP ...................... Número Mais Provável
NT ......................... Near Threatened (quase ameaçada)
NUC ...................... Núcleo Urbano Central
OAB ...................... Ordem dos Advogados do Brasil
OD......................... Oxigênio Dissolvido
OMM ..................... Organização Meteorológica Mundial
OMS ...................... Organização Mundial da Saúde
ONG ...................... Organização Não Governamental
ONU ...................... Organização das Nações Unidas
ONU-Habitat ......... Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
PAC....................... Programa de Aceleração do Crescimento
PAEFI ................... Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
PAIF ...................... Programa de Atendimento Integral a Família
PAIPA ................... Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
PAR....................... Estação Automática Ouvidor Pardinho
PAR....................... Plano de Ação para Reassentamento
PBF ....................... Programa Bolsa Família
PCPV .................... Planos de Controle de Poluição Veicular
PDC ...................... Plano Diretor de Curitiba
PDD ...................... Plano Diretor de Drenagem
PDH ...................... Programa de Despoluição Hídrica
PDI ........................ Plano de Desenvolvimento Integrado
PDI-RMC .............. Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
PEA ....................... População Economicamente Ativa
PETROBRÁS........ Petróleo Brasileiro
PF ......................... Padrões Finais
PGA ...................... Programa de Gestão Ambiental
PGIRS ................... Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
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PGIS ..................... Plano de Gestão de Impactos Socioambientais
PGRC ................... Projeto Gestão de Risco Climático
PGSA ................... Plano de Gestão Social e Ambiental
PHIS ..................... Política de Habitação de Interesse Social
PI .......................... Padrões Intermediários
PI-1 ....................... Padrão Intermediário 1
PI-2 ....................... Padrão Intermediário 2
PI-3 ....................... Padrão Intermediário 3
PIB ........................ Produto Interno Bruto
PLANMOB ............ Plano de Mobilidade
PM ........................ Polícia Militar
PMA ...................... Prefeitura Municipal de Araucária
PMAA ................... Plano Municipal de Abastecimento de Água
PMC...................... Prefeitura Municipal de Curitiba
PMCMV ................ Programa Minha Casa Minha Vida
PMES ................... Plano Municipal de Esgotamento Sanitário
PMGIRS ............... Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
PMHIS .................. Programa Municipal de Habitação de Interesse Social
PMMA ................... Plano Municipal de Abastecimento de Água
PMPR ................... Polícia Militar do Paraná
PMSB ................... Plano Municipal de Saneamento Básico
PNH ...................... Política Nacional de Habitação
PNMA ................... Política Nacional do Meio Ambiente
PNSB .................... Política Nacional de Saneamento Básico
PNUD ................... Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUMA ................ Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PPM ...................... Partes por Milhão
PR......................... Período de Referência
PRONAR .............. Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar
PROSAM .............. Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba
PT ......................... Plano de Trabalho
PTS....................... Partículas Totais em Suspensão
PUCPR ................. Pontifícia Universidade Católica do Paraná
QEDU ................... QEdu Academia
RAIPA ................... Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
RAP ...................... Relatório Ambiental Prévio
RDU ...................... Rede de Distribuição Urbana
REPAR ................. Refinaria Presidente Getúlio Vargas
REURB ................. Regularização Fundiária Urbana
REURB-E ............. Reurbanização de Interesse Específico
REURB-S ............. Reurbanização de Interesse Social
REVIS ................... Refúgio de Vida Silvestre
RIMA ................... Relatório de Impacto Ambiental
RIT ........................ Rede Integrada de Transporte
RMC ..................... Região Metropolitana de Curitiba
RPMON ................ Regimento de Polícia Montada
SAA ...................... Sistemas de Abastecimentos de Água
SADT .................... Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
SAIC ..................... Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba
SAIN ..................... Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais
SAME ................... Serviço de arquivo médico e estatística
SANEPAR ............ Companhia de Saneamento do Paraná
SARU ................... Setor de Alta Restrição de Uso da APA do Iguaçu
SC-SF ................... Setor Especial Comercial de Santa Felicidade
SC-UM .................. Setor Especial Comercial Umbará
SE ......................... Setor Especial Estrutural
SE-AC .................. Setor Especial da Avenida Affonso Camargo
SEACSA ............... Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental
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SE-BR-116 ............ Setor Especial da BR-116
SE-CB ................... Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros
SE-CC ................... Setor Especial Centro Cívico
SE-CF ................... Setor Especial da Avenida Comendador Franco
SEDEST ............... Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
SEE ....................... Secretaria de Educação e Esporte do Paraná
SEEC .................... Secretaria de Estado da Cultura
SEED .................... Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
SEFDS .................. Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho
SEHIS ................... Setor Especial Habitação de Interesse Social
SEI ........................ Setor Especial Institucional
SE-LE ................... Setor Especial Linhão do Emprego
SEMA .................... Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SE-MF ................... Setor Especial da Avenida Marechal Floriano Peixoto
SENAI ................... Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SE-NC ................... Setor Especial Nova Curitiba
SE-OI .................... Setor Especial de Ocupação Integrada
SE-PE ................... Setor Especial Preferencial de Pedestre
SE-PS ................... Setor Especial do Polo de Software
SESI ...................... Serviço Social da Indústria
SESP-PR .............. Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná
SEVC-PASSAÚNA. Setor Especial de Vias Coletoras da Área de Proteção Ambiental do Passaúna
SEVS-PASSAÚNA . Setor Especial de Vias Setoriais da Área de Proteção Ambiental do Passaúna
SE-WB .................. Setor Especial da Avenida Presidente Wenceslau Braz
SGB ...................... Subgrupamento de Bombeiros
SH ......................... Setor Histórico
SIG ........................ Sistema de Informações Geográficas
SIGPROM ............. Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais
SINE...................... Sistema Nacional de Emprego
SIRGAS ................ Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
SM......................... Salário Mínimo
SMDCT ................. Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
SME ...................... Secretaria Municipal de Educação
SMMA ................... Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SMOP ................... Secretaria Municipal de Obras Públicas
SMRU ................... Setor de Média Restrição de Uso da APA do Iguaçu
SMS ...................... Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
SMSAN ................. Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
SNHIS ................... Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
SNUC .................... Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
SOAS .................... Supervisão de Obras, Ambiental e Social
SOS-MA ................ Fundação SOS Mata Atlântica
SPP ....................... Serviço de prontuário de paciente
SPT ....................... Standart Penetration Test
SPVS .................... Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental
SRTM .................... Shuttle Radar Topography Mission (Missão Topográfica Radar Shuttle)
ST-29 de Outubro . Setor de Transição – Vila 29 de Outubro – da APA do Iguaçu
STA ....................... Estação Automática Santa Cândida
SUAS .................... Sistema Único de Assistência Social
SUDERHSA .......... Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental
SUREHMA ............ Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
SUS....................... Sistema Único de Saúde
TAC ....................... Termo de Ajustamento de Compromisso
TAC ....................... Termo de Ajuste de Conduta
TLSL ..................... The Linnean Society of London
TOP X ................... Top X Topografia e Engenharia
TR ......................... Termo de referência
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TSA....................... Tarifa Social de Água
TSB....................... Tratamento superficial betuminoso
TSEE .................... Tarifa Social de Energia Elétrica
UBS ...................... Unidade básica de saúde
UC ........................ Unidade de conservação
UDH ...................... Unidade de Desenvolvimento Humano
UEG ...................... Usina Elétrica a Gás de Araucária
UEXP .................... Universidade da Experiência
UFPR .................... Universidade Federal do Paraná
UFRGS ................. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UGP ...................... Unidade de Gerenciamento do Projeto
UNEP ................... United Nations Environment Program
UNESCO .............. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UP......................... Universidade Positivo
UPA ...................... Unidade de pronto atendimento
URBS ................... Urbanização de Curitiba S/A
UTM ...................... Universal Transversa de Mercator
VS ......................... Vulnerabilidade Socioespacial
VU......................... Vulnerable (vulnerável)
ZC ......................... Zona Central
ZE-D ..................... Zona Especial Desportiva
ZE-E ..................... Zona Especial Educacional
ZEI-I (CIC) ........... Zona Especial de Indústria da Cidade Industrial de Curitiba
ZEIS...................... Zona Especial de Interesse Social
ZE-M ..................... Zona Especial Militar
ZES....................... Zona Especial de Serviços
ZI .......................... Zona Industrial
ZOO ...................... Zona de Ocupação Orientada
ZR-1 .................... Zona Residencial 1
ZR-2 .................... Zona Residencial 2
ZR-3 .................... Zona Residencial 3
ZR-4...................... Zona Residencial 4
ZR-AG .................. Zona Residencial Alto da Glória
ZR-B .................... Zona Residencial Batel
ZR-M..................... Zona Residencial Mercês
ZR-OC .................. Zona Residencial de Ocupação Controlada
ZR-SF ................... Zona Residencial Santa Felicidade
ZR-U ..................... Zona Residencial Umbará
ZS-1 ...................... Zona de Serviço 1
ZS-2 ...................... Zona de Serviço 2
ZT-BR-116 ............ Zona de Transição BR-116
ZT-MF ................... Zona de Transição Avenida Marechal Floriano Peixoto
ZT-NC ................... Zona de Transição Nova Curitiba
ZUC-II ................... Zona de Urbanização Consolidada II
ZUM ...................... Zona de Uso Misto
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O presente volume compreende o segundo produto – resultante do relatório parcial 1
– de elaboração do Relatório Ambiental Prévio (RAP) do Projeto Gestão de Risco
Climático (PGRC) Bairro Novo do Caximba – Curitiba – PR, objeto de contrato
firmado entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
e o Consórcio Engemin, Hardt Planejamento, Ecotécnica e Tese (EHET), em 04 de
outubro de 2019. Resultante do processo licitatório do Edital IPPUC N° 004, de 01
de março de 2019 (IPPUC, 2019), na modalidade de concorrência pública, este
estudo corresponde à execução dos serviços do Lote 3.
Com o objetivo de orientar o desenvolvimento das atividades e a aprovação mais
eficiente do RAP, o termo de referência (TR) elaborado pelo contratante em
conjunto com as secretarias municipais de Meio Ambiente (SMMA) e de Obras
Públicas (SMOP), além da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab),
estabelece o conteúdo mínimo do trabalho, “em função do porte do
empreendimento, da área de influência e da capacidade de suporte do meio” (PMC,
2018, p.2). Como justificativa, é explicitado que:
a contratação deste trabalho é de extrema importância para a cidade e se
justifica não somente por sua complexidade, mas também pelas
interações dos aspectos urbanos e os impactos ambientais dentro de uma
Área de Proteção Ambiental (APA), contribuindo na redução de risco de
inundações e na prevenção a desastres naturais, bem como a
requalificação e recuperação das áreas adjacentes com enfoque do
desenvolvimento sustentável no âmbito do planejamento urbano (PMC,
2018, p.3).

O TR está em consonância com a legislação municipal que estabelece o RAP como
instrumento de licenciamento, cabendo destaque a:


Lei Municipal N° 7.833/1991, que dispõe sobre a política de proteção,
conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras providências
(CURITIBA, 1991);



Decreto Municipal N° 838/1997, que institui o Relatório Ambiental Prévio no
município de Curitiba (CURITIBA, 1997).

O último diploma legal define que dependerão da elaboração do RAP, a ser
submetido à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), as seguintes
atividades pertinentes ao empreendimento em questão:
I-

obras de saneamento, tais como sistemas de abastecimento de
água, sistemas de esgoto sanitário, sistemas de drenagem,
dragagem e limpeza ou desobstrução de rios, listados no Art. 3º, da
Resolução 05/88 – [Conselho Nacional do Meio Ambiente]
CONAMA [CONAMA, 1988];

[...]
III -

projetos
de
parcelamento
do
solo
(loteamentos
e
desmembramentos) com área de 500 a 100 ha (cinqüenta a cem
hectares) (CURITIBA, 1997, Artigo 2°).
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Por princípio, o RAP deve ser desenvolvido em conformidade com a situação
específica do empreendimento, contemplando a interpretação de alternativas
construtivas e tecnológicas. Nesse contexto, é considerado como instrumento de
licenciamento que, além da especificação de procedimentos metodológicos1 para
análise do ambiente e para avaliação dos impactos, envolve:
estudo técnico necessário para a análise de viabilidade ambiental de
atividades consideradas potencial ou efetivamente passíveis de impactos
significativos no meio ambiente, no sistema viário e na qualidade de vida
da comunidade lindeira, identificando as informações mais relevantes,
para a tomada de decisão por parte da equipe de análise do documento e
concessão da viabilidade ambiental (PMC, 2018, p.3).

O Decreto Municipal N° 362/2018 (CURITIBA, 2018, Artigo 3°), que estabelece
diretrizes e procedimentos para definição de condicionantes aplicáveis aos
licenciamentos ambientais, define que:
V–

Estudos Ambientais: são instrumentos de política ambiental,
formada por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar
uma análise sistemática dos impactos ambientais e urbanos
negativos e positivos, advindos de implantação e operação de um
empreendimento, cujos resultados devem apontar a viabilidade ou
não do empreendimento, bem como a proposição de medidas
mitigadoras e compensatórias.

Vale destacar, ainda, que a institucionalização da avaliação de impactos ambientais
(AIA) no Brasil foi iniciada nos anos 1980, com a edição da Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA) (Lei Federal N° 6.938/1981), que a definiu como um dos
seus instrumentos básicos (BRASIL, 1981, Artigo 9°, Inciso III). Na sequência, a
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente N° 001/1986 dispôs sobre
critérios básicos e diretrizes gerais para esses estudos (CONAMA, 1986),
reiterados pela sua incorporação no texto constitucional ao final da mesma década
(BRASIL, 1988). Mais recentemente, o Estatuto da Cidade (Lei Federal
N° 10.257/2001) também estabelece os estudos prévios de impactos ambientais
(EIA) e de vizinhança (EIV) como instrumentos gerais da Política Urbana (BRASIL,
2001, Artigo 4°, Inciso VI)2.

____________________________________________________________________________________________
1

Essas especificidades processuais são relacionadas às “características do ambiente, dos
impactos ambientais relativos às etapas do projeto (planejamento, implantação [e] operação
[...]), das propostas de medidas mitigadoras e compensatórias, dos planos e programas de
monitoramento e do controle dos impactos negativos [...]”. Em seus estágios iniciais de
desenvolvimento, o RAP deve resultar na “adequação do empreendimento ou atividade às
limitações impostas” tanto pelas condições dos meios físico, biológico e antrópico quanto
pelas normas de conservação ecológica e de valorização social (PMC, 2018, p.3-4).

2

Outros dispositivos legais pertinentes ao trabalho são detalhados na seção 4 –
Contextualização de aspectos jurídicos – deste relatório.
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Visando ao esclarecimento geral do planejamento dos serviços, programados para
o prazo total de 245 (duzentos e quarenta e cinco dias) dias, e do perfil da equipe,
assim como da descrição das atividades, o primeiro produto – plano de trabalho
(PT) – dos serviços contratados (EHET, 2019) foi baseado na previsão da
elaboração dos três relatórios parciais previstos, consolidados em um documento
final estruturado em três volumes, cujas seções principais são adiante detalhadas
(ver seção 1 – Introdução).
O presente documento corresponde ao volume 1, contemplando a introdução ao
RAP, a caracterização do empreendimento (PGRC), o diagnóstico ambiental das
áreas de abrangência dos estudos e os aspectos jurídicos pertinentes. Esses
conteúdos servem de embasamento às fases subsequentes do trabalho.
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Com caráter explicativo e apoiada em técnicas exploratórias e descritivas, esta
seção compreende as seguintes informações (Figura 1-1):


identificação geral – abordando os principais dados de reconhecimento do
objeto de estudo e outros relacionados;



estrutura geral – abrangendo a sistematização generalizada dos
procedimentos metodológicos adotados para o conjunto das diversas partes
do relatório ambiental prévio (RAP);



áreas de análise – delimitando os espaços de abrangência dos estudos e
de influência dos impactos do empreendimento.

Figura 1-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 1 – INTRODUÇÃO – DO RELATÓRIO
AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

1.1
IDENTIFICAÇÃO GERAL
O empreendimento está localizado na capital do estado do Paraná, polo da
Região Metropolitana de Curitiba (RMC) (Figura 1.1-1), que abrange
29 municípios1, em área total de 16.580,6 km2, comportando em 2019, segundo
projeções populacionais, 3.656.979 pessoas, com densidade demográfica de
220,6 hab./km2 (COMEC, 2020; IBGE, 2019; 2020).
Situado no Primeiro Planalto Paranaense, sob as coordenadas médias latitude S
Equador 25°25'40'' e longitude W Greenwich 49°16'23'', a aproximadamente
934 m de altitude, o município de Curitiba tem extensão territorial de cerca de
435,0 km², compreendendo 75 bairros e 10 regionais administrativas. Comportava
em 2019, conforme estimativas populacionais, 1.933.105 pessoas, com
densidade demográfica de 4.443,9 hab./km2 (IPPUC, 2015, 2020; IBGE, 2019;
2020).
____________________________________________________________________________________________
1

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do
Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul,
Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa,
Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio
Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná (COMEC, 2020).
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Figura 1.1-1:
MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO PAÍS, NO ESTADO, NA REGIÃO
METROPOLITANA E NO MUNICÍPIO

Fonte:
Baseada em COMEC (2020), Google Earth (2019) e IPPUC (2020).
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Localizada no bairro Caximba, na regional administrativa Tatuquara e na bacia do
Rio Barigui, a área do empreendimento equivale a cerca de 98 ha, sob as
coordenadas médias latitude S Equador 25°37'13'' e longitude W Greenwich
49°21'13'', a aproximadamente 885 m de altitude. Abrigava em 2019, de acordo
com levantamentos oficiais, cerca de 4.570 pessoas (1.693 domicílios), com
densidade demográfica de 46,6 hab./ha (IPPUC, 2019).
Como resultante de longo processo de ordenamento urbanístico, o
desenvolvimento de Curitiba é pautado no inter-relacionamento de fatores de
ordem física, biológica e antrópica (PMC, 2018), que constituem elementos
fundamentais para a avaliação de impactos ambientais do empreendimento em
questão. Mesmo perante a sua tradição em planejamento urbano, o acentuado
crescimento da capital paranaense tem gerado problemas socioespaciais, dentre
os quais cabe destaque aos relacionados, por um lado, com usos adversos de
parcelas vulneráveis do município e, por outro, com as consequências das formas
de utilização do seu território.
Voltadas ao enfrentamento dessa problemática, têm sido buscadas alternativas
adequadas de solução. Uma delas consiste justamente no Projeto Gestão de
Risco Climático (PGRC) Bairro Novo do Caximba, com foco em trecho da
bacia do Rio Barigui, englobando a Vila 29 de Outubro (Figura 1.1-1), “visando
prevenir riscos de ocupações irregulares em áreas inundáveis, melhorando as
condições de escoamento das águas pluviais e dando melhor condição de vida
para a população que vive naquela região” (PMC, 2018, p.1). O Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba é caracterizado como seu
empreendedor2 e o Consórcio Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese
(EHET) como consultor3 e responsável pelo desenvolvimento do RAP. Seu
corpo técnico correspondente é discriminado na seção de créditos da parte prétextual deste documento.
Em 2019, o IPPUC submeteu o projeto à Agence Française de Développement
(AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento), em cuja documentação constam
o Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) e o Plano de Gestão Social e
Ambiental (PGSA)4. Esse processo visa à obtenção de recursos da linha de
crédito gerada pela instituição financeira, em apoio a cidades inteligentes, para
fomentar a execução de ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável.

____________________________________________________________________________________________
2

Razão social: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
Presidente Interino: Luiz Fernando de Souza Jamur
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 76.582.337/0001-16
Endereço: Rua Bom Jesus, 669, Cabral, Curitiba, Paraná
Código de Endereçamento Postal (CEP): 80035-010

3

Razão social: Consórcio Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese (EHET)
Responsável legal: Jacídio Albini Salgado
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 79.980.413/0001-30
Endereço: Rua Rosa Macarini, 557, Vila Emiliano Perneta, Pinhais, Paraná
Código de Endereçamento Postal (CEP): 83324-420

4

Ver síntese no Apêndice 1.1-A deste relatório.
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Em síntese, o objetivo geral do PGRC consiste em:
aumentar a resiliência urbana por meio da preservação, conservação,
recuperação e melhoria da qualidade ambiental da bacia hidrográfica dos
rios Barigui e Iguaçu, promovendo sua adaptação às mudanças climáticas,
e também o desenvolvimento ambiental, social, econômico e de lazer para
população da Vila 29 de Outubro e das áreas adjacentes (IPPUC, 2019,
p.62).

Paralelamente, foi também submetido à mesma agência, o Plano de Ação para
Reassentamento (PAR) da Vila 29 de Outubro5 (COHAB, 2019), com informações
relativas aos marcos legais e às políticas habitacionais brasileiras e da AFD.
Neste documento, também são apresentados dados referentes ao norteamento
do trabalho a ser realizado no local.
Esse conjunto de informações gerais permite a estruturação genérica dos
procedimentos metodológicos adotados para o presente trabalho, os quais são
adiante apresentados. Porém, várias especificidades processuais são abordadas
nas demais seções do RAP, inclusive de acordo com cada área temática.

1.2
ESTRUTURA GERAL
Conforme o termo de referência (TR) específico para a execução dos serviços
(PMC, 2018), os mesmos tiveram início com a elaboração do plano de trabalho
(PT) (EHET, 2019). Ainda foi prevista a produção de três relatórios parciais, cujas
seções principais são ilustradas na Figura 1.2-1. Outro documento de caráter
definitivo deve reunir todo o conteúdo apresentado nas etapas precedentes à
finalização do RAP.
Além das informações introdutórias, o primeiro relatório parcial contempla a
caracterização do empreendimento6, que, sobreposta ao diagnóstico ambiental
das áreas de abrangência do estudo7 e à contextualização dos aspectos jurídicos
pertinentes8, permite, na continuidade, a avaliação das possíveis interferências do
projeto.

____________________________________________________________________________________________
5

Ver síntese no Apêndice 1.1-B deste relatório.

6

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.

7

Ver seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório.

8

Ver seção 4 – Contextualização de aspectos jurídicos – deste relatório.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
1-6

volume 1 |relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

INTRODUÇÃO

2

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

4

CONTEXTUALIZAÇÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS

RELATÓRIO FINAL: VOLUME 1

1

RELATÓRIO PARCIAL 1

Figura 1.2-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO GERAL PREVISTO PARA DESENVOLVIMENTO
DOS DOCUMENTOS PARCIAIS E FINAL DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

7

PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS

8

SÍNTESE MATRICIAL DAS MEDIDAS AMBIENTAIS

9

DETALHAMENTO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

10 ACOMPANHAMENTO DOS IMPACTOS E MEDIDAS AMBIENTAIS

11 SÍNTESE MATRICIAL DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO

12 PROGNÓSTICO AMBIENTAL

13 CONCLUSÃO

licenciamento ambiental prévio

SÍNTESE MATRICIAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO FINAL: VOLUME 2

6

RELATÓRIO FINAL: VOLUME 3

ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO PARCIAL 2

5

RELATÓRIO PARCIAL 3

RELATÓRIO PARCIAL 2

Fonte:
Baseada em PMC (2018).
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O segundo engloba desde a análise dos impactos9 até a proposição das
respectivas medidas ambientais10, com detalhamento daquelas de caráter
compensatório11 para efeitos deletérios não mitigáveis. Decorrente e interrelacionado aos anteriores, o último relatório parcial reúne os programas de
acompanhamento12, os cenários de prognóstico13 das mesmas áreas e a
conclusão14 do estudo, servindo de base ao processo de licenciamento ambiental
prévio do empreendimento.
Tendo em vista a configuração geral do trabalho, sua estrutura é multimétodos.
Nesse contexto, envolve a aplicação das seguintes técnicas principais15 (GIL,
2017; 2019; JOHNSON, 2010):


exploratórias – correspondentes ao levantamento de dados primários e/ou
secundários para compreensão da realidade local;



descritivas – pertinentes, a partir da interpretação daqueles dados, ao
detalhamento das características dos objetos e fenômenos envolvidos;



analíticas – referentes à interpretação das informações anteriores para
ordenamento e avaliação dos contextos específicos e gerais, com os
processos sinópticos possibilitando o reconhecimento de dados pouco
relevantes e a consequente determinação de foco nos aspectos mais
significativos avaliação;



sintético-relacionais – relativos a processos sinópticos, possibilitando o
reconhecimento de dados pouco relevantes e a consequente determinação
de foco nos aspectos mais significativos e suas respectivas relações16.

Como procedimentos de cartografia e geoprocessamento, as bases vetoriais
utilizadas para a delimitação das áreas de análise foram, preliminarmente, obtidas
junto ao acervo de dados geográficos do IPPUC, no datum do Sistema de
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS-2000), compilados em 2011
(bacias e sub-bacias hidrográficas de Curitiba), em agosto de 2018 (divisa de
bairros), em fevereiro de 2019 (refúgio da vida silvestre) e em novembro de 2019
(hidrografia).
____________________________________________________________________________________________
9

Ver seções 5 – Análise de impactos ambientais – e 6 – Síntese matricial dos impactos
ambientais – do plano de trabalho (EHET, 2019).

10

Ver seções 7 – Proposição de medidas ambientais – e 8 – Síntese matricial das medidas
ambientais – do plano de trabalho (EHET, 2019).

11

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – do plano de trabalho (EHET,
2019).

12

Ver seções 10 – Acompanhamento dos impactos e das medidas ambientais – e 11 –
Síntese matricial dos programas de acompanhamento – do plano de trabalho (EHET, 2019).

13

Ver seção 12 – Prognóstico ambiental – do plano de trabalho (EHET, 2019).

14

Ver seção 13 – Conclusão – do plano de trabalho (EHET, 2019).

15

Dentre outras técnicas de feição mais específica de determinado eixo temático e de acordo
com cada fase do trabalho.

16

Em determinadas situações, essas técnicas são voltadas à construção de matrizes de
síntese e ao seu relacionamento com outras estruturas matriciais e/ou entre fatores
ambientais dos meios físico, biológico e antrópico.
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O levantamento de informações para caracterização geoambiental e
socioeconômica tomou por base, em um primeiro momento, o estudo
planialtimétrico cadastral referente ao trecho onde será implantado o parque linear
e foi elaborado pela empresa TOP X Topografia e Engenharia, em julho de 2018
(TOP X, 2018), totalizando 575.835,1 m² de área levantada, com equidistância
vertical de 0,25 m para curvas de nível. Também foi considerado o levantamento
de planimetria e altimetria dos lotes adjacentes, correspondentes às indicações
fiscais 89.033.037 (25.353,49 m²), 89.033.038 (24.144,74 m²), 89.033.040
(24.602,71 m²), 89.033.041 (24.903,04 m²) e 89.033.060 (19.011,14 m²),
elaborado pelo engenheiro civil Felipe Carvalho Ribeiro (CREA-PR 102.727/D).
Em um segundo período, foi utilizado o levantamento planialtimétrico previsto no
TR do Lote 01 – Drenagem e Parque Vila 29 de Outubro, pertinente ao mesmo
processo licitatório17. Executado pela empresa Elmo Engenharia e Incorporações
(ELMO, 2020), este estudo é concernente à área do empreendimento como um
todo, datando de fevereiro de 2020 e totalizando 360.000,0 m², com equidistância
vertical de 1,0 m para curvas de nível. Após o recebimento deste produto, tornouse necessária a compatibilização das informações para construção de nova base
cartográfica. Deste material, também foram utilizadas informações referentes a
maciços vegetais, árvores isoladas, nascentes, cursos e corpos d’água,
arruamento e edificações existentes. Adicionalmente, dados relativos à drenagem
foram complementados por meio de levantamento de campo, em março de 2020.
Ortofotos correspondentes à futura área do parque linear, fornecidas pelo IPPUC,
foram utilizadas para atualizações de usos da terra e da cobertura vegetal. Para o
restante da área, foi adotada a imagem aérea do Google Earth (2019), na escala
1:5.000, referente ao ano mais recente com resolução adequada à análise. Em
situações sem necessidade de precisão cartográfica, foram utilizadas outras
vistas atuais da mesma fonte, além de imageamento oriundo do drone Phanton 3
SE, a partir de voos realizados especificamente para a elaboração do RAP.

1.3
ÁREAS DE ANÁLISE
Para o desenvolvimento do conteúdo antes arrolado e em conformidade com as
peculiaridades do empreendimento e suas respectivas fases18, são estabelecidas
duas categorias de áreas de análise. A primeira é determinada pela abrangência
dos estudos sobre os diferentes componentes ambientais abordados,
considerando as condições específicas locais e as formas de agregação das
informações disponíveis. Correspondendo à influência dos impactos, a segunda
tem limites concordantes com os da anterior, mas pode assumir contornos
diferenciados para o mesmo fator do ambiente físico, biológico ou antrópico
durante a elaboração do diagnóstico e as avaliações das ações impactantes.
____________________________________________________________________________________________
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Ver seção de apresentação deste relatório.

18

Ver seção 2 deste relatório.
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A Área de Abrangência Específica | Área Diretamente Afetada (AAE | ADA –
Figura 1.3-1 – aproximadamente 98 ha – GOOGLE EARTH, 2019) abriga os
espaços circunscritos pelo perímetro do território de inserção do projeto (IPPUC,
2019).
Figura 1.3-1:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA | ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (AAE |
ADA)

Fonte:
Baseada em ELMO (2020), Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

A Área de Abrangência Local | Área de Influência Direta (AAL | AID – Figura 1.3-2
– aproximadamente 200 ha – GOOGLE EARTH, 2019) corresponde ao entorno
imediato da anterior, envolvendo faixas de 200 m de largura (estabelecida como
entorno da ADA pela Portaria SMMA Nº 22/2018 (SMMA, 2018) no município de
Curitiba e de 50 m19 em Araucária.
____________________________________________________________________________________________
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Perante o forte umbral estabelecido pelo Rio Barigui entre os dois municípios, para
Araucária é prevista a faixa de 50 m, equivalente à largura da área de preservação
permanente (APP) neste trecho específico do curso d’água.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
1-10

volume 1 |relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 1.3-2:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL | ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AAL | AID)

Fonte:
Baseada em ELMO (2020), Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

A Área de Abrangência Hidrográfica | Área de Influência Hidrológica (AAH | AIH –
Figura 1.3-3 – aproximadamente 584 ha – GOOGLE EARTH, 2019; IPPUC, 2019;
SUDERHSA, 2000) comporta os espaços de drenagem da bacia do Rio Barigui
diretamente relacionados ao empreendimento;
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Figura 1.3-3:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA | ÁREA DE INFLUÊNCIA HIDROLÓGICA
(AAH | AIH)

Fonte:
Baseada em ELMO (2020), ESRI (2019), Google Earth (2019), IPPUC (2019), ITCG (2019) e
SUDERHSA (2000).

A Área de Abrangência Setorial | Área de Influência Indireta (AAS | AII – Figura
1.3-4 – aproximadamente 870 ha – GOOGLE EARTH, 2019; IPPUC, 2018)
coincide com o bairro sede do empreendimento em Curitiba (Caximba) e, para
Araucária, com faixa de mesma largura do Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental (SEACSA)20, que neste trecho do Rio Barigui, é
equivalente a 85 m (CURITIBA, 2000).
____________________________________________________________________________________________
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O SEACSA foi instituído pela Lei Municipal N° 9.805/2000, com a finalidade de “incentivar e
garantir o uso adequado das faixas de drenagem, bem como a manutenção das faixas de
preservação permanente, visando o bom escoamento das águas superficiais, recuperação
da mata ciliar e a minimização dos problemas de enchente” (CURITIBA, 2000, Artigo 1°).
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Figura 1.3-4:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL | ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AAS | AII)

Fonte:
Baseada em ELMO (2020), Google Earth (2019), IPPUC (2019) e SUDERHSA (2000).

A Área de Abrangência Municipal | Área de Influência Urbana (AAM | AIU –
Figura 1.3-5 – 43.504 ha – IBGE, 2020) envolve o município de Curitiba
propriamente dito, cujas divisas administrativas correspondem ao perímetro
urbanístico (Lei Municipal N° 2.584/1965 – CURITIBA, 1965).
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Figura 1.3-5:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL | ÁREA DE INFLUÊNCIA URBANA (AAM | AIU)

Fonte:
Baseada em ESRI (2019), IPPUC (2020) e SUDERHSA (2000b).

A Área de Abrangência Regional | Área de Influência Metropolitana (AAR | AIM –
Figura 1.3-6 – aproximadamente 601.930 ha – IBGE, 2020) comporta os
municípios limítrofes a Curitiba com áreas urbanizadas inseridas no Núcleo
Urbano Central (NUC)21 da RMC, que configura a cidade metropolitana
propriamente dita (COMEC, 2006).

____________________________________________________________________________________________
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Almirante Tamandaré (19.474 ha), Araucária (46.924 ha), Campina Grande do Sul,
(53.925 ha), Campo Largo (124.355 ha), Campo Magro (27.535 ha), Colombo (19.779 ha),
Curitiba (43.504 ha), Fazenda Rio Grande (11.668 ha), Itaperuçu (32.058 ha), Pinhais
(6.087 ha), Piraquara (22.704 ha), Quatro Barras (18.047 ha), Rio Branco do Sul (81.229 ha)
e São José dos Pinhais (94.644 ha) (COMEC, 2006; IBGE, 2020).
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Figura 1.3-6:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL | ÁREA DE INFLUÊNCIA METROPOLITANA
(AAR | AIM)

Fonte:
Baseada em COMEC (2006), ESRI (2019) , ITCG (2019) e SUDERHSA (2000).

Ainda é considerada a Área de Abrangência Ampliada | Área de Influência
Estendida (AAA | AIE) para situações com limites além dos anteriores, a serem
especificadas e justificadas em cada caso de sua ocorrência. O conjunto desses
procedimentos gerais orientam o desenvolvimento das demais seções do RAP,
adiante detalhadas.
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Esta seção, embasada em técnicas exploratórias e descritivas, comporta as
seguintes etapas (Figura 2-1):


descrição geral – abrangendo a síntese de aspectos genéricos do projeto
em questão;



descrição técnica – compreendendo o detalhamento específico de
componentes do empreendimento e informações relacionadas;



compatibilidade institucional – envolvendo questões de ordem normativalegal e de âmbito institucional-programático pertinentes ao estudo.

Figura 2-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

Preliminarmente, destacam-se os três componentes estruturantes do Projeto
Gestão de Risco Climático (PGRC) no Bairro Novo do Caximba considerados
neste relatório – macrodrenagem, parque e urbanização1, adiante detalhados.

2.1
DESCRIÇÃO GERAL
O PGRC, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC, 2019), tem como foco no núcleo comunitário Vila 29 de Outubro
e adjacências, inserido na Área de Abrangência Específica (AAE) e localizado nas
proximidades do encontro entre as bacias dos rios Barigui e Iguaçu.
____________________________________________________________________________________________
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Ver subseção 2.2.2 – Memorial descritivo – deste relatório.
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A ocupação da vila teve início no ano de 2010, com aumento expressivo do
número de famílias e extensão territorial até 2017. A fixação da comunidade
ocorreu em região de fragilidade ambiental, suscetível a inundações e
alagamentos, uma vez que ocupa indevidamente porções da drenagem natural do
rio Barigui (Figura 2.1-1). Resulta, assim, em um cenário de urbanização precária,
com péssimas condições de habitabilidade, associadas à degradação ambiental
(IPPUC, 2019).
Figura 2.1-1:
VISTA AÉREA PANORÂMICA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM REGIÕES VULNERÁVEIS
A RISCOS DE INUNDAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
Nota:
Imageamento por drone

A identificação dos riscos e das vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas
da AAE, bem como os impactos das propostas do PGRC, foi realizada pelo
IPPUC em documento específico2, em 2019. De acordo com o estudo, a
ocupação se situa em:
[...] área ambientalmente frágil, com pontos críticos de vulnerabilidade
ambiental e suscetibilidade a inundações e alagamentos, expondo a
população aos riscos decorrentes da degradação ambiental e da
ocupação indevida da área de drenagem natural do Rio Barigui. A
precária urbanização resulta em péssimas condições de habitabilidade
para a população, comprometendo também essa área de proteção
ambiental com relação aos aspectos da qualidade hídrica, flora e fauna
(IPPUC, 2019, p.139).
____________________________________________________________________________________________
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Documento intitulado "Avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às
mudanças climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do PGRC Curitiba” (IPPUC, 2019).
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De acordo com as características locais, o estudo divide o objeto do PGRC em
Área de Risco e Área Consolidada (Figura 2.1-2). A primeira é caracterizada tanto
pela influência direta do regime fluvial, sendo sujeita a enchentes e alagamentos3,
quanto pela presença de cavas resultantes da extração de areia4. Sua ocupação
compromete diretamente a conservação ambiental e oferece riscos aos
moradores que já possuem condições insalubres de habitação. Já a segunda
apresenta melhores condições para ocupação, sendo passível de ações de
urbanização (IPPUC, 2019).
Figura 2.1-2:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO E CONSOLIDADA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

____________________________________________________________________________________________
3

Ver item 3.1.2.1 – Hidrologia – deste relatório.

4

Ver tópico 3.1.3.4.1 – Recursos minerais – deste relatório.
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A partir do cenário exposto, o IPPUC desenvolveu o PGRC, que tem como
objetivo geral:
[...] 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 ambiental, social, econômico e de lazer para a
população da Vila 29 de Outubro e das áreas adjacentes (IPPUC, 2019,
p.62).

Visando ao alcance dessa meta, foram traçados os seguintes objetivos
específicos (IPPUC, 2019, p.63):
a)
b)
c)
d)

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

A fim de alcançar os objetivos traçados, são previstas intervenções para a AAE
nos três componentes estruturantes antes mencionados (Prancha 2-1) e
detalhados na subseção 2.2 – Descrição técnica. O componente
macrodrenagem se refere à recuperação ambiental da área de preservação
permanente (APP) do Rio Barigui e à implantação de bacias de espraiamento e
contenção de cheias associadas a um platô belvedere, promovendo o
escoamento regular das águas pluviais e prevenindo inundações locais a jusante
e a montante. O componente parque corresponde à implantação de área de lazer
em local liberado pelo reassentamento de famílias, enquanto o relativo à
urbanização é composto por uma série de ações relacionadas ao
reassentamento, a melhorias urbanas e à regularização fundiária da Área
Consolidada, bem como à produção de unidades habitacionais e de infraestrutura,
além da construção de equipamentos públicos comunitários na AAE (IPPUC,
2019). Os itens seguintes detalham esses contextos de inserção do projeto e suas
estimativas.

2.1.1
CONTEXTOS
Curitiba conquistou destaque nos cenários nacional e internacional em função da
implantação de alternativas urbanas de vanguarda originadas no Plano Preliminar
de Urbanismo de 1965 e consolidadas no Plano Diretor de 1966 (Lei Municipal
Nº 2.828/1966 – CURITIBA, 1966). A partir de 1970, sua aplicação integral guiou
um processo de modernização da cidade apoiado em intervenções urbanísticas
que integravam aspectos físicos e ambientais, usos do solo, sistema viário e
transporte público (D’ANGELIS, 2016).
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Dentre essas intervenções, destaca-se a condução do crescimento urbano de
forma linearizada, estruturada nas vias de transporte público, e a implantação de
parques urbanos e lagoas para amortecimento de cheias, preservando
remanescentes de vegetação e atuando na macrodrenagem do município
(CASTELNOU, 2006). As práticas urbanísticas desenvolvidas foram reconhecidas
por meio de prêmios internacionais, a exemplo do United Nations Environment
Program (UNEP - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA), em 1990, considerada a premiação máxima na área de meio ambiente
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além deste, pode ser citado o
Habitat Scroll of Honor, concedido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em 1996, que apontava Curitiba como modelo para
cidades de países do Terceiro Mundo (D’ANGELIS, 2016). Nessa perspectiva, o
PGRC contribui para elevar Curitiba ao patamar de cidades inteligentes, que
buscam alternativas inovadoras para o desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, o quadro global de mudanças climáticas encerra um caráter
urgente, exigindo, sobretudo dos grandes centros urbanos, adaptações e redução
de vulnerabilidades, uma vez que já se verifica o aumento da frequência de
eventos extremos. No caso das chuvas, tais fenômenos representam maior
volume em períodos de maior duração e, portanto, as cidades devem estar aptas
à gestão dos riscos decorrentes, dispondo de sistemas de micro e
macrodrenagem (LOURENÇO, 2019).
Nesse sentido, a Prefeitura de Curitiba vem desenvolvendo ações para melhoria
da drenagem no território municipal visando à redução dos riscos às inundações,
enchentes e alagamentos, sobretudo para a bacia do Rio Barigui. De acordo com
informações do IPPUC (2019), desde 2018, com a finalização das obras de
perfilamento daquele curso d’água (alargamento das margens), o volume de
retenção dentro da sua própria calha do aumentou em 120.000 m³. Além dessa
medida, foi realizado alinhamento da profundidade hídrica, limpeza das margens
e, em alguns pontos, execução de muros de contenção para evitar processos
erosivos (IPPUC, 2019).
As intervenções na AAE fazem parte da sequência de ações que tem sido
desenvolvida para a bacia hidrográfica do Rio Barigui que tem como intuito o
enfrentamento das mudanças climáticas a partir da redução da vulnerabilidade
socioambiental e da elevação da resiliência da cidade de Curitiba (IPPUC, 2019).
Destaca-se, ainda, que esta área de abrangência do presente estudo está
inserida na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) do Iguaçu e no Refúgio
de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio o que, portanto, reforça a sua importância
para a conservação dos remanescentes de vegetação, dos corpos d’água e da
vida silvestre (IPPUC, 2019).
À relevância das características naturais da AAE é confrontada a expansão da
malha urbana da capital, uma vez que a região sul do município tem sido
considerada, pelos setores público e privado, como a principal alternativa de
ocupação. Soma-se, ainda, o déficit habitacional que induz que vazios urbanos e,
em geral, áreas de fragilidade ambiental, como fundos de vale, sejam ocupadas
de maneira irregular (IPPUC, 2019).
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Sob esse contexto, o PGRC foi aprovado junto à Secretaria de Assuntos
Econômicos Internacionais (SAIN) do Ministério da Economia (ME), por meio da
Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Suas ações deverão ser
parcialmente financiadas com recursos da Agence Française de Développement
(ADF – Agência Francesa de Desenvolvimento), por meio de operação de crédito
(IPPUC, 2019).

2.1.2
ESTIMATIVAS
Em termos gerais, o desenvolvimento das intervenções do PGRC ocorrerá ao
longo de sete anos, sendo finalizadas em 2025. O projeto se encontra na fase de
planejamento, da qual este estudo é integrante e cujo cronograma é apresentado
no Quadro 2.1.2-1. Corresponde à previsão e organização dos procedimentos a
serem desenvolvidos – ou em prosseguimento ou já realizados – em diversos
níveis de gestão (territorial, infraestrutural, socioeconômica, patrimonial,
institucional e legal, dentre outros).
Com início previsto ainda para 2020, em conformidade com o cronograma
constante do Quadro 2.1.2-2, a fase de implantação é aquela em que serão
executadas as ações dos componentes estruturantes orientadas pelos estudos e
projetos executivos elaborados, acompanhadas dos necessários processos de
gerenciamento e supervisão.
A fase de operação corresponde ao início das atividades do sistema de
macrodrenagem, parque linear e medidas relativas à urbanização, acompanhadas
por equipe da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), que atuará,
em continuidade às suas atuais diligências, junto à população, além de outras
instituições direta ou indiretamente relacionadas ao empreendimento. Ressalta-se
que a descrição técnica detalhada das etapas por componente estruturante é
abordada no item 2.2.2 – Memorial descritivo.
Com relação à vida útil do empreendimento, ressalta-se que os projetos
específicos estão sendo desenvolvidos com base nos estudos de avaliação da
vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às mudanças climáticas da Vila 29
de Outubro (IPPUC, 2019) e de “evolução da macrodrenagem de Curitiba”
(IPPUC, 2019). Esses resultados permitem verificar a previsão de cenários futuros
considerando mudanças climáticas e o nível d’água máximo para a região, como
exposto no item 2.2.5 – Alternativas locacionais e técnicas.
A partir dos estudos mencionados e dos projetos executivos previstos, o platô
belvedere será executado considerando um tempo de recorrência de 200 anos,
possibilitando a redução da vulnerabilidade às inundações das áreas urbanizadas.
Os demais projetos específicos de macrodrenagem serão executados em locais
liberados para as cheias do Rio Barigui e protegidos pela implantação do parque
linear, que visa conter as ocupações irregulares, além de prover espaços de
esporte se lazer à população.
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2025

2024

2023

2022

2021

ATIVIDADES

2020

2019

Quadro 2.1.2-1:
CRONOGRAMA PREVISTO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO SEGUNDO ATIVIDADES
GERAIS E COMPONENTES ESTRUTURANTES DO EMPREENDIMENTO

Avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica
Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) e
Plano de Gestão Social Ambiental (PGSA)
Relatório Ambiental Prévio (RAP)
Aprovações (exceto parcelamento)
Licitações
Licitações relativas a trabalho socioambiental
MACRODRENAGEM
Evolução da macrodrenagem de Curitiba
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura
PARQUE
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura
URBANIZAÇÃO
Evoluções das ações habitacionais de Curitiba
Plano de Ação para Reassentamento (PAR)
Cessão de propriedades de domínio estadual para municipal
(áreas A e B)(1)
Desapropriações para equipamentos públicos
(áreas C6 e C7)(1)
Desapropriações para produção de unidades habitacionais
(áreas C1 e C5)(1)
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura
Projetos executivos de infraestrutura viária
Aprovação
(regularização fundiária e novos parcelamentos)
Fonte:
Adaptado de Cohab (2019) e IPPUC (2019).
Nota:
(1)
= áreas integrantes dos componentes estruturantes (ver item 2.2.2 – Memorial descritivo)
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2025

2024

2023

2022

2021

ATIVIDADES

2020

2019

Quadro 2.1.2-2:
CRONOGRAMA PREVISTO PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO SEGUNDO ATIVIDADES
GERAIS E COMPONENTES ESTRUTURANTES DO EMPREENDIMENTO

Ações de pré-reassentamento
Instituição do Gerenciamento Geral do Projeto
(GGP)
Instituição da Supervisão de Obras, Ambiental e Social
(SOAS)
MACRODRENAGEM
Platô belvedere
Canal de macrodrenagem
Bacias de contenção de cheias e corredor ecológico
PARQUE
Paisagismo, iluminação e sinalização
URBANIZAÇÃO
Microdrenagem
Pavimentação
Paisagismo, iluminação e sinalização
Reassentamento – 1.037 famílias (Área A)(1)
Reassentamento – 110 famílias (Área B1)(1)
Regularização fundiária
Ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa (Área C7)(1)
Construção de unidade básica de saúde (UBS) (Área C6)(1)
Implantação de centro de referência da assistência social (CRAS)
(Área C6)(1)
Reforma de imóvel para centro municipal de educação infantil (CMEI)
(Área C8)(1)
Fonte:
Adaptado de Cohab (2019) e IPPUC (2019).
Nota:
(1)
= áreas integrantes dos componentes estruturantes (ver item 2.2.2 – Memorial descritivo)
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De acordo com informações da Cohab (2019), para mão de obra do
empreendimento, estimula-se a contratação dos próprios beneficiários para a
construção das unidades habitacionais. Essa alternativa é uma possibilidade de
aproveitamento do pessoal local, gerando renda e estímulo à noção de
pertencimento. Para tanto, o órgão estabelecerá tratativas junto as empresas
construtoras terceirizadas para a contratação dos futuros moradores.

2.2
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Nesta subseção, o empreendimento é detalhado tecnicamente, inclusive a partir
da perspectiva das áreas de abrangência Específica (AAE), Local (AAL) e
Municipal (AAM) para os aspectos socioambientais e urbanos relacionados.
Para as estimativas de custos (IPPUC, 2019; 2019) segundo as fases de
planejamento e implantação do empreendimento (Tabelas 2.1.2-1 e 2.1.2-2), os
valores originais foram estabelecidos em euros, mas convertidos para reais
segundo a cotação de 20 de fevereiro de 2020 (R$ 5,37) (BCB, 2020).

2.2.1
SITUAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
De acordo com informações constantes da seção 3 – Diagnóstico ambiental –
deste relatório, o meio físico da Área de Abrangência Regional (AAR) do
empreendimento é condicionado pelo seu tipo de clima (Cfb), ou seja, temperado
úmido, com verões e invernos bem determinados, sem estação seca definida e
com altos índices de pluviosidade e de umidade relativa do ar, além da existência
de ventos moderados. Na AAL, são considerados aceitáveis os padrões de
qualidade do ar e de pressão sonora5.
Como mencionado anteriormente, a região do empreendimento está inserida na
bacia do Rio Barigui, um dos formadores do grupo de afluentes da margem direita
do Alto Iguaçu, maior contribuinte do Rio Paraná. A primeira é a maior dentre as
cinco que abrangem o município, percorrendo-o de norte a sul, por extensão de
aproximadamente 45 km e ocupando área total de 140,8 km². Cerca de 80% dos
principais afluentes do Barigui se encontram nos limites de Curitiba; porém, em
sua grande maioria, estão retificados e desviados de seus leitos originais. Na
AAE, há significativa alteração da dinâmica natural das águas superficiais e a
qualidade hídrica é reduzida, dado o enquadramento deste curso d’água principal
na classe "muito poluída"6.
____________________________________________________________________________________________
5

Ver item 3.1.1 – Clima e ar – deste relatório.

6

Ver item 3.1.2 – Água – deste relatório.
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Tabela 2.1.2-1:
RESUMO DE METAS FINANCEIRAS PREVISTAS PARA A FASE DE PLANEJAMENTO
SEGUNDO
ATIVIDADES
GERAIS
E
COMPONENTES
ESTRUTURANTES
DO
EMPREENDIMENTO
ATIVIDADE

MEDIDAS

METAS

CUSTOS
(R$)

Avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica

unidade

1

realizado

Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) e
Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA)

unidade

1

realizado

Relatório Ambiental Prévio (RAP)

unidade

1

R$ 849.101,10

Aprovações (exceto parcelamentos)

-

-

-

Licitações

-

-

-

Licitações do trabalho socioambiental

-

-

-

unidade

1

realizado

m²

935.818

1.086.348,99

m²

935.818

1.086.348,99

MACRODRENAGEM
Evolução da macrodrenagem de Curitiba
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura(2)
PARQUE
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura(2)
URBANIZAÇÃO
Evolução das ações habitacionais de Curitiba

unidade

1

realizado

Plano de Ação para Reassentamento (PAR)

unidade

1

realizado

Cessão de propriedades de domínio estadual para
municipal (áreas A e B)(1)
Desapropriações para equipamentos públicos
(áreas C6 e C7)(1)
Desapropriações para a produção de unidades
habitações (áreas C1 e C5)(1)

m²

785.895

m²

10.605

m²

139.318

Estudos e projetos de engenharia e arquitetura(2)

m²

935.818

1.086.348,99

Projetos executivos de infraestrutura viária

m²

10.357

561.902,61

-

-

Aprovação
(regularização fundiária e novos parcelamentos)

-

9.951.933,12
2.317.540,22
18.278.095,89

33.044.921,94(3)

Total

Fonte:
Adaptado de Cohab (2019) e IPPUC (2019).
Nota:
(1)
= áreas integrantes dos componentes estruturantes (ver item 2.2.2 – Memorial descritivo)
(2)
= custo único orçado para os três componentes estruturantes do empreendimento
(3)
= valores de referência de 21 de fevereiro de 2020 – cotação do euro: R$ 4,76
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Tabela 2.1.2-2:
RESUMO DE METAS FINANCEIRAS PREVISTAS PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO
SEGUNDO
ATIVIDADES
GERAIS
E
COMPONENTES
ESTRUTURANTES
DO
EMPREENDIMENTO
ATIVIDADES

METAS

CUSTOS
(R$)

-

-

meses

60

7.055,01

meses

60 16.482.499,95

MEDIDAS

Ações de pré-assentamento

-

Instituição do Gerenciamento Geral do Projeto
(GGP)
Instituição da Supervisão de Obras, Ambiental e Social
(SOAS)
MACRODRENAGEM
Platô belvedere

m²

45.000

Canal de macrodrenagem

m²

19.650

Bacias de contenção de cheias e corredor ecológico

m²

225.999

1.899.046,24
3.942.870,28
14.394.454,35

PARQUE
Paisagismo, iluminação e sinalização

m²

86.498 R$ 1.748.270,93

Microdrenagem

m²

10.357

6.711.442,44

Pavimentação

m²

7.261

27.599.565,80

Paisagismo, iluminação e sinalização

m²

10.357

1.748.270,93

URBANIZAÇÃO

Reassentamento – 1.037 famílias (Área A)(1)

famílias
realocadas

Reassentamento – 110 famílias (Área B1)(1)

famílias
realocadas

1.037 110.064.405,50
110

12.361.878,99

Regularização fundiária

m²

83.442

5.360.558,78

Ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa
(Área C7)(1)

m²

517

2.497.347,34

Construção de unidade básica de saúde (UBS) (Área C6)(1)

m²

1.210

6.043.582,06

m²

200

374.599,95

m²

858

2.266.343,94

Implantação de centro de referência da assistência social
(CRAS) (Área C6)(1)
Reforma de imóvel para centro municipal de educação infantil
(CMEI) (Área C8)(1)

215.896.046,59(3)

Total

Fonte:
Adaptado de Cohab (2019) e IPPUC (2019).
Nota:
(1)
= custo único orçado para os componentes estruturantes parque e urbanização
(2)
= áreas integrantes dos componentes estruturantes (ver item 2.2.2 – Memorial descritivo)
(3)
= valores de referência de 21 de fevereiro de 2020 - cotação do euro: R$ 4,76
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Vinculada a condições de relevo da planície aluvionar do Rio Barigui, a variação
altimétrica da AAL é de cerca de 40 m, prevalecendo baixas declividades. Em
termos geológicos, pedológicos e geotécnicos, destacam-se depósitos
aluvionares assentados sobre rochas cristalinas, relacionados à Formação
Guabirotuba e/ou ao Complexo Atuba, com relevante presença de coberturas
inconsolidadas superficiais. Vale salientar, nas proximidades do Rio Barigui, o
potencial de parte da AAE para extração de areia e argila, cuja explotação
pretérita pode ter ocasionado variações dos níveis hidrogeológicos, vinculados ao
Sistema Aquífero Sedimentar7.
Por sua vez, o meio biológico é atrelado a região fitoecológica da Floresta
Ombrófila Mista (com Araucária), associada a Estepe Gramíneo-Lenhosa
(campos) e a Formação Pioneira de Influência Fluvial (várzeas). De modo
genérico, as formações florestais estão sujeitas a fortes efeitos de borda e as
demais formas de cobertura vegetal têm configurações resultantes da intensa
antropização, não obstante a relevante extensão de áreas naturais protegidas por
lei na AAE8.
Da mesma maneira, a fauna tem sofrido as interferências das pressões de
descaracterização dos ambientes naturais, a exemplo de répteis, anfíbios e
mamíferos, estes últimos também com determinado grau de oportunismo. Por
outro lado, apesar de também exposta a esses problemas, as aves, relevantes
bioindicadoras de qualidade ambiental, constituem o grupo faunístico de maior
representatividade. Mesmo assim, é importante destacar que a AAL abriga
ambientes propícios à entomofauna vetora de doenças e apresenta riscos à
ictiofauna pelo comprometimento da qualidade hídrica e pela redução da
vegetação ciliar, normalmente fornecedora de insumos ao meio aquático. É
provável – e em alguns casos comprovada – a existência de espécies
ameaçadas, endêmicas, cinegéticas e migratórias, as quais são submetidas à
invasão de exóticas e sinantrópicas, além das marcantes ameaças representadas
pela presença de animais domésticos, os quais têm causado alterações a hábitats
bióticos e consequências à saúde humana, dentre outras questões9.
De acordo com o Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) do PGRC (IPPUC,
2019), a bacia do Rio Barigui comporta importantes ecossistemas 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 de áreas de
preservação permanente, unidades de conservação (UCs) da natureza10 e
espaços verdes de lazer próximos às margens do curso d´água.
____________________________________________________________________________________________
7

Ver item 3.1.3 – Solo e subsolo – deste relatório.

8

Ver item 3.2.1 – Flora – deste relatório.

9

Ver item 3.2.2 – Fauna – deste relatório.

10

A AAE integra a Área de Proteção Ambiental (APA) do Iguaçu (categoria de UC de uso
sustentável – BRASIL, 2000) e abriga parte do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio
(categoria de UC de proteção integral – BRASIL, 2000), além de outras áreas naturais
protegidas, como a Área de Interesse Especial Regional (AIER) do Iguaçu e o Setor
Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental (SEACSA) – ver item 3.3.1 –
Aspectos territoriais.
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Dados daquele documento apontam que as áreas verdes da bacia perfazem um
total de 27.987.024,2 m², representando um índice de 53,9 m² de área verde por
habitante, com as de lazer correspondentes a 1.037.071 m².
Essas características do sistema natural são condicionantes do meio antrópico,
ao mesmo tempo em que este as pressiona. Em termos de aspectos territoriais,
há, na AAE, marcantes inadequações e irregularidades de usos e ocupação do
solo, as quais estão subordinadas ao não cumprimento da legislação de
ordenamento do território e de proteção ambiental, especialmente a oriunda tanto
ao Plano Diretor Municipal de Curitiba (CURITIBA, 2015), inclusive da sua
regulamentação por meio do zoneamento urbano (CURITIBA, 2019), quanto do
Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira (IAP, 2007). À
utilização predominantemente habitacional das terras na AAE são associados
pontos comerciais e de serviços, com maior concentração na Rua do Comércio na
Vila 29 de Outubro). As consequências de detração visual das situações
irregulares são, inclusive, causas de significativa proporção de regiões de baixa
qualidade da paisagem na AAL11.
Ampliando esse cenário de desordenamento territorial, depara-se com acentuada
insuficiência de infraestrutura urbana na AAE, seja com referência a condições de
circulação (estrutura viária e de transportes), seja com pertinência a sistemas de
saneamento básico, de energia e de comunicações. Assim, predomina a
precariedade de vias, de opções de mobilidade, de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário, de soluções de macro e microdrenagem, de disposição de
resíduos sólidos, de fornecimento de energia e de iluminação pública, dentre
outras, imperando a clandestinidade de ligações de alguns desses serviços12.
O quadro socioeconômico local é, pois, resultante das particularidades desses
aglomerados subnormais, representados, sobretudo, pela Vila 29 de Outubro,
originada em 2010, mas também pelas vilas Dantas, Espaço Verde e Primeiro de
Setembro, localizadas na própria AAE, além daquelas denominadas Juliana,
Milinho, dos Cruz e João Batista, situadas na AAL. Essas ocupações irregulares
abrigam expressivo contingente populacional (cerca de 4.500 pessoas), com
predominância de crianças e de mulheres, muitas destas, inclusive, responsáveis
pelos domicílios. Esses fatos, em conjunto com outros indicadores, como a
precarização habitacional e a criminalidade, por exemplo, enquadra suas famílias
em situações de alta vulnerabilidade social, à qual é adicionada a categorização
de elevada fragilidade ambiental da região. Aprofundando essa problemática,
podem ser citados os baixos índices de escolaridade de adultos, de ocupação
regularizada e com previdência, e de renda familiar, o que intensifica a quantidade
de trabalhos não qualificados, com notoriedade à presença de catadores, alguns
antes vinculados ao Aterro do Caximba (desativado no início da década anterior),
e aos barracões de materiais recicláveis, quando os resíduos não são dispostos
junto às próprias habitações13.
____________________________________________________________________________________________
11

Ver item 3.3.1 – Aspectos territoriais – deste relatório.

12

Ver item 3.3.2 – Aspectos infraestruturais – deste relatório.

13

Ver item 3.3.3 – Aspectos socioeconômicos – deste relatório.
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Segundo dados do IPPUC (2017), a região sul de Curitiba tem sua história
associada à passagem dos tropeiros em meados do século XVIII, constando, em
1854, registros de alguns sítios na antiga localidade da Caximba. No entanto, o
predomínio era de áreas desocupadas até o início dos anos 2000, quando
também havia a explotação de areia e argila, que originaram inúmeras cavas até
2018. Na primeira década do século XXI, a reduzida ocupação da região se
limitou às proximidades da antiga Estrada do Tietê (atual Rua Delegado Bruno de
Almeida), de conexão com São José dos Pinhais, e de outros acessos viários, de
menor porte, a Araucária. Por esse processo recente de adensamento humano na
AAE, inclusive sem grupos étnicos diferenciados culturalmente por costumes e
tradições, diagnostica-se a inexistência de patrimônio histórico e cultural –
material e imaterial, não tendo sido, até o momento, descobertos bens
arqueológicos naquela região14.
Vale salientar, ainda, a inserção da AAE em uma das dez regionais
administrativas de Curitiba (Tatuquara), a qual representa a presença do governo
municipal na região e tem a missão de coordenar ações destinadas ao
planejamento local, com base em expressões e anseios populares (PMC, 2020).
Também cabe especial ênfase à atuação do IPPUC, na concretização do PGRC,
e da Cohab, nos processos de regularização e reassentamento, dentre outras
incumbências, com participação direta ou indireta de várias instituições, não
somente em nível do Município, pela aderência de diversas questões antes
citadas a planos, programas e projetos governamentais15, muitas vezes
respaldados em instrumentos legais e normativos das diversas esferas
governamentais16.
Em suma, a ocupação humana na AAE ocorreu essencialmente em áreas
ambientalmente frágeis, com locais críticos de suscetibilidade a inundações e
alagamentos, além de cavas resultantes da extração mineral, ainda utilizadas
como depósitos de caliça e outros materiais, o que possibilita, com o aterro dos
terrenos, a construção de novas moradias. Assim, a crescente expansão desses
assentamentos irregulares acentua a fragilidade socioambiental e expõe a
população aos riscos decorrentes da degradação do meio e do uso indevido da
faixa de drenagem natural do Rio Barigui, comprometendo essa área de proteção,
ainda mais pela precariedade da urbanização, resultando em péssimas condições
de habitabilidade.

____________________________________________________________________________________________
14

Ver item 3.3.4 – Aspectos patrimoniais – deste relatório.

15

Ver item 3.3.5 – Aspectos institucionais e programáticos – deste relatório.

16

Ver seção 4 – Contextualização de aspectos jurídicos – deste relatório.
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2.2.2
MEMORIAL DESCRITIVO
O presente item contempla a descrição do empreendimento em suas fases de
planejamento, implantação e operação, tendo como principal fonte os documentos
oriundos do próprio IPPUC (2019). Como antes mencionado, as intervenções
propostas estão organizadas de acordo com os seguintes componentes
estruturantes (Figura 2.2.2-1):


macrodrenagem – correspondente a Área A1 e a parte da A2, ilustradas na
Figura 2.2.2-1;



parque – referente à Área A2, exposta na Figura 2.2.2-1;



urbanização – áreas B e C, evidenciadas na Figura 2.2.2-1, envolvendo,
dentre outras ações, a relocação de 1.147 famílias.

Cabe destacar que, para fins da análise dos impactos e da respectiva proposição
de medidas ambientais no âmbito deste relatório, os componentes previstos no
EISA (IPPUC, 2019) foram reagrupados nos três acima apresentados e adiante
detalhados. Esse procedimento de recombinação se fez necessário frente às
características diferenciadas das interferências diagnosticadas para cada
constituinte do empreendimento e das ações previstas para o seu
acompanhamento.

2.2.2.1
FASE DE PLANEJAMENTO
Esta fase, da qual este relatório faz parte, encontra-se em andamento e se refere
à contratação e produção de estudos que subsidiam os projetos executivos do
PGRC, também contratados nesta etapa. Esses estudos têm como objetivo
caracterizar aspectos físicos, ambientais e sociais das áreas de abrangência,
identificando deficiências e potencialidades e avaliando alternativas de viabilidade
técnica, econômica e social para a melhoria das condições locais.
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Figura 2.2.2.1-1:
MAPA DE COMPONENTES ESTRUTURANTES DO EMPREENDIMENTO E RESPECTIVAS
ÁREAS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Adaptada de Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
Notas:
COMPONENTE MACRODRENAGEM:
A1

=

A2

=

B1

=

B2

=

C1 a C5 =
C6 e C7 =
C8

=

área não edificável e destinada à recuperação e melhoria ambiental, pela implantação de bacias de espraiamento e
contenção de cheias (associadas a platô belvedere e canal de macrodrenagem representados na A2), bem como
de corredor ecológico, com cessão de propriedade da região atualmente ocupada do domínio público estadual para
o municipal para sua liberação e decorrente reassentamento de famílias para outro local

COMPONENTE PARQUE:

área não edificável e destinada à recuperação e melhoria ambiental, pela implantação de parque linear (incluindo
platô – belvedere – e canal de macrodrenagem), com cessão de propriedade da região atualmente ocupada do
domínio público estadual para o municipal para sua liberação e decorrente reassentamento de famílias para outro
local

COMPONENTE URBANIZAÇÃO:

área edificável não consolidada, prevista para reurbanização da região atualmente ocupada e reassentamento, com
implantação de microdrenagem, pavimentação, paisagismo, iluminação e sinalização
área edificável consolidada, prevista para titulação de domicílios, com implantação de microdrenagem,
pavimentação, paisagismo, iluminação e sinalização
áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro e destinadas a desapropriações para produção de unidades habitacionais e
infraestrutura
áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro e destinadas a desapropriações para equipamentos públicos e construção
de unidade básica de saúde (UBS) e ampliação da escola municipal, além da implantação de centro de referência
de assistência social (CRAS)
áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro e destinadas à reforma de imóvel para implantação do centro municipal de
educação infantil (CMEI)
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Com as finalidades precípuas antes citadas, o IPPUC vem coordenando e
desenvolvendo, desde 2017, os seguintes produtos que integram o PGRC:


avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às mudanças
climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do projeto (IPPUC, 2019);



evolução da macrodrenagem de Curitiba – Programa Municipal de Captação
de Águas Pluviais (IPPUC, 2019);



evolução das ações habitacionais no município de Curitiba (IPPUC, 2019);



Plano de Ação para Reassentamento (PAR) (COHAB, 2019);



Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) e Plano de Gestão Social e
Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019);



Relatório Ambiental Prévio (RAP – correspondente ao desenvolvimento do
presente trabalho);



projetos executivos de engenharia e arquitetura referentes aos componentes
estruturantes (em desenvolvimento).

O conjunto desses produtos orientará as fases subsequentes de implantação e
operação, a partir dos cronogramas específicos antes apresentados. Para o
componente macrodrenagem, o respectivo diagnóstico da sua evolução em
Curitiba (IPPUC, 2019) identificando a AAE como importante trecho suscetível a
inundação na bacia do Barigui. As “baixas cotas das residências situadas na
margem esquerda do rio, bem como o remanso causado pelas cheias do Iguaçu”
(IPPUC, 2019), p.21), tornam os alagamentos frequentes, sobretudo, no entorno
da Rua Francisca Beraldo Paolini.
Os estudos produzidos que analisam as condições físico-territoriais em
associação à ação antrópica possibilitam o desenvolvimento de alternativas para
a melhoria da drenagem local e redução do risco de inundações e enchentes.
Assim, no âmbito deste componente estruturante do empreendimento, são
definidos como produtos desta fase, os projetos executivos para a implantação
das bacias de espraiamento e contenção de cheias, associadas a platô belvedere
e canal de macrodrenagem, bem como à implantação de corredor ecológico.
Essas ações estão condicionadas ao projeto de reassentamento das famílias que
ocupam a Área de Risco, explicitada na subseção 2.1 – Descrição geral, e à
cessão da propriedade da área para o município (IPPUC, 2019).
O planejamento do componente parque está associado ao anterior de
macrodrenagem, uma vez que este será implantado junto ao platô. Dessa
maneira, os documentos de evolução da macrodrenagem (IPPUC, 2019) e de
avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às mudanças climáticas
(IPPUC, 2019) são fontes fundamentais para o desenvolvimento do seu projeto
executivo.
A fase de planejamento do componente urbanização teve início com a
realização de recenseamento, que incluiu mapeamento e cadastramento dos
domicílios e famílias da Vila 29 de Outubro, realizado em 2017 (COHAB, 2019).
Assim, este Plano de Ação para Reassentamento (PAR), em conjunto com os
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estudos coordenados pelo IPPUC, estabeleceu as áreas que deverão ser foco
dessas ações, possibilitando o desenvolvimento dos respectivos projetos
executivos. O PAR também levantou os equipamentos públicos da área e os
respectivos raios de abrangência, verificando a necessidade de ampliações e
novas unidades para o atendimento das novas demandas na AAE (COHAB,
2019).

2.2.2.2
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Com base nos estudos e projetos executivos realizados, a fase de implantação
corresponderá à execução das obras dos componentes estruturantes nas glebas
ocupadas pela Vila 29 de Outubro e adjacências. Essa área é conformada por
três terrenos que pertenciam, desde 2013, ao Instituto das Águas do Paraná
(ÁGUAS PARANÁ – agora cedidos ao município), quando foram incorporados ao
patrimônio do Estado do Paraná como medida compensatória de passivo
ambiental gerado por acidente da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR),
que atingiu os rios Barigui e lguaçu em julho de 2000. Para esse processo
deverão ser contratadas empresas para as funções de Gerenciamento Geral do
Projeto (GGP) e de Supervisão de Obras, Ambiental e Social (SOAS), a serem
acompanhadas pela Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), constituída por
servidores públicos de carreira da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) (IPPUC,
2019).
O GGP prestará apoio técnico à UGP na prestação de serviços especializados,
visando ao cumprimento dos requisitos técnicos e legais das obras e dos planos,
cronogramas e condições de implementação do projeto. A SOAS atuará na
elaboração de relatórios de monitoramento das atividades, e na supervisão dos
programas derivados do Plano de Gestão de Impactos Socioambientais (PGIS),
oriundos do EISA e do PGSA, bem como do presente RAP (IPPUC, 2019).
A fase de implantação do componente macrodrenagem deverá ser estruturada
em etapas, uma vez que, exige ações sequenciais. Seu início deverá ocorrer de
forma associada aos demais componentes, uma vez que, para sua consecução, é
prioritária a liberação da Área de Risco. Assim, o seu início será vinculado à
construção das novas unidades habitacionais nas áreas C1 e C5 (ver
Figura 2.2.2-1, apresentada anteriormente), dotadas de infraestrutura adequada
para receberem as 1.037 famílias retiradas das APPs e dos demais locais sujeitos
à inundação (IPPUC, 2019).
A gleba anteriormente ocupada está dividida nos mencionados três terrenos, que
somam aproximadamente 785.895 m². Assim, para a implantação do sistema de
macrodrenagem foi realizada a sua cessão em favor do Município de Curitiba,
como previsto pelo IPPUC (2019).
A Área A1 (ver Figura 2.2.2-1), localizada às margens do Rio Barigui, deverá
receber as bacias de espraiamento e contenção de cheias, em associação à
recomposição da vegetação e formação de corredor ecológico. A Área A2 (ver
Figura 2.2.2-1) será dotada de platô belvedere para contenção de cheias e canal
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de macrodrenagem, que limitarão a região de recuperação ambiental da Área B
(IPPUC, 2019).
O componente parque será implantado sobre o platô (crista) do belvedere na
Área A2 (ver Figura 2.2.2-1). Portanto, estará condicionado à execução de etapas
de urbanização e macrodrenagem, que possibilitarão a liberação da região
ocupada e posterior construção do dique e do canal de macrodrenagem (IPPUC,
2019).
Como mencionado, a implantação das soluções de macrodrenagem e do parque
linear depende das etapas iniciais do componente urbanização, uma vez que o
local de execução dos projetos (Área de Risco) se encontra hoje ocupada por
1.037 famílias (IPPUC, 2019). De acordo com dados do PAR (COHAB, 2019), dos
1.693 domicílios cadastrados, 1.147 serão objeto de reassentamento e 546 de
regularização.
Além daquelas famílias a serem objeto de reassentamento, 110 ocupam parcela
edificável não consolidada na AAE (Área B1) (IPPUC, 2019). As áreas B e C (ver
Figura 2.2.2-1) receberão infraestrutura urbana adequada, iniciando pela
reurbanização da B1, que juntamente com a C, receberá novas unidades
habitacionais.
Posteriormente, será executada a regularização fundiária dos 546 domicílios de
parcela edificável consolidada (Área B2). Em ambas as áreas (B1 e B2), serão
implantadas obras de sistema viário, microdrenagem, pavimentação, paisagismo,
iluminação e sinalização, além dos sistemas de esgotamento sanitário,
abastecimento de água e rede de distribuição urbana (RDU) (IPPUC, 2019).
As intervenções habitacionais promoverão aumento na demanda de
equipamentos públicos comunitários. Desse modo, está prevista a implantação de
uma nova unidade básica de saúde (UBS) na Área C6, a desativação e
incorporação da estrutura da UBS existente ao centro de referência da assistência
social (CMEI) que se encontra no mesmo terreno, aumentando a oferta de vagas;
a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa na Área C7 (ver
Figura 2.2.2-1); e a transferência do centro de referência de assistência social
(CRAS) para imóvel a ser desapropriado e reformado na Área C6 (IPPUC, 2019).

2.2.2.3
FASE DE OPERAÇÃO
A operação se refere ao início das atividades dos componentes estruturantes
(macrodrenagem, parque e urbanização), as quais serão acompanhadas dos
programas de monitoramento previstos pelo EISA e PGSA (IPPUC, 2019) e pelo
presente RAP para esta fase. Ressalta-se que durante a avaliação de
vulnerabilidade ambiental (IPPUC, 2019) foram considerados três cenários futuros
para a AAE frente à implantação completa do projeto PGRC.
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De acordo com o cenário A2, modelado para 50 anos, como apresentado no item
2.2.5 – Alternativas locacionais e técnicas, a região vulnerável é aquela destinada
à implantação das bacias de espraiamento e contenção, além do platô onde
existirá o Parque Linear. Assim, “[...] considerando-se apenas a questão da cota
de inundação, as áreas destinadas à regularização, reassentamento e
implantação de equipamentos sociais apresentam vulnerabilidade reduzida,
quando comparadas à situação atual” (IPPUC, 2019, p.165).
Para o componente macrodrenagem, frente à implantação das bacias de
espraiamento e contenção de cheias e a recomposição da APP do Rio Barigui,
que constituirá o corredor ecológico, prevê-se que a Área A1 (ver Figura 2.2.2-1)
aumentará sua capacidade de drenagem e reduzirá a possibilidade de inundação.
Na Área A2 (ver Figura 2.2.2-1), a finalização do canal e do platô belvedere para
contenção de cheias, considerando um tempo de recorrência de 200 anos,
reduzirá a possibilidade de alagamentos e, consequentemente, a vulnerabilidade
dos locais destinados à regularização, reassentamento e instalação de
equipamentos sociais (IPPUC, 2019).
A operação do componente parque, implantado junto ao platô belvedere,
fornecerá à população um espaço de convívio, lazer e esporte. A implantação
dessa estrutura está alinhada às políticas definidas pelo plano de vulnerabilidade
elaborado pelo IPPUC (2019), que enfatizam a drenagem urbana sustentável, a
arborização de espaços livres e o aumento da resiliência urbana.
Assim, a operação deste componente estruturante se relaciona com a melhoria
das condições socioeconômicas da população local, a partir da redução dos
riscos de alagamentos e da implantação de equipamentos de esporte e lazer,
além da criação de alternativas de geração de renda, previstas para a zona de
transição.
A fase de operação do componente urbanização corresponde à finalização das
ações de: construção de novas unidades habitacionais com infraestrutura
adequada; reassentamento das 1.147 famílias; reurbanização da área
consolidada; ampliação e implantação dos equipamentos públicos previstos; e
acompanhamento das famílias pós-reassentamento e reabilitação.
Dessa forma, verifica-se, nessa etapa, a melhoria das condições de habitabilidade
da AAE, fornecendo condições de moradia, infraestrutura urbana e serviços
públicos adequados, reduzindo, assim, a vulnerabilidade da comunidade. De
acordo com o estudo de avaliação da vulnerabilidade das infraestruturas
executado pelo IPPUC (2019), que avaliou três diferentes cenários para a AAE, a
localização atual e proposta dos equipamentos públicos não é vulnerável a
inundações em nenhum dos cenários. Prevê-se, ainda nesta fase, o
acompanhamento dos moradores pelas equipes da Cohab, visando fortalecer o
sentimento de pertencimento e a valorização dos imóveis, incentivando, assim, a
sua fixação na AAE.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
2-24

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

2.2.3
INSERÇÃO URBANA
Como citado, a área de intervenção do PGRC (Área de Abrangência Específica –
AAE) está localizada na porção sul do município (Área de Abrangência Municipal
– AAM), inserida na bacia do Barigui (Área de Abrangência Hidrográfica – AAH)
(Figura 2.2.3-1) e no bairro Caximba (Área de Abrangência Setorial – AAS)
(Figura 2.2.3-2), um dos 75 da capital paranaense, que integra a Regional
Tatuquara (Figura 2.2.3-3), em conjunto com o bairro homônimo e com o Campo
de Santana.
A AAE possui ocupação recente, uma vez que é considerada, pelos setores
público e privado, como principal alternativa de expansão urbana de Curitiba, ao
mesmo tempo que guarda remanescentes de vegetação. Essa complexidade gera
conflitos sobre os aspectos de uso e ocupação do solo, uma vez que a extensão
da malha urbana impacta diretamente algumas áreas de relevância ambiental
(IPPUC, 2019).
Seu uso e ocupação do solo são regulamentados por diversos instrumentos
normativos e legais em âmbito federal, estadual e municipal17, envolvendo desde
áreas naturais protegidas, como exposto no item 2.2.1 – Situação socioambiental,
até zonas urbanísticas. Em relação às primeiras, têm-se, além das APPs, a APA
do Iguaçu, o REVIS do Bugio, a AIER do Iguaçu e o SEACSA.
Com referência às segundas, a AAE está inserida nos setores de Alta Restrição
de Uso (SARU), de Média Restrição de Uso (SMRU) e de Transição – Vila 29 de
Outubro (ST-29 de Outubro) da APA do Iguaçu. Ressalte-se, ainda, que essa
regulamentação se encontra em processo de revisão18.

____________________________________________________________________________________________
17

Ver item 3.3.1.1 – Uso e ocupação do solo – deste relatório.

18

Ver tópico 3.3.1.1.2 – Zoneamento, uso e ocupação do solo – deste relatório.
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Figura 2.2.3-1:
MAPA DE INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM PARTE DA BACIA DO RIO BARIGUI (ÁREA
DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA – AAH)

Fonte:
Baseada em ESRI (2020), IPPUC (2020) e SUDERHSA (2000).
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Figura 2.2.3-2:
MAPA DE INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO
ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAL)

NO

BAIRRO

CAXIMBA

(ÁREA

DE

Fonte:
Baseada em ESRI (2020), IPPUC (2020) e SUDERHSA (2000).
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Figura 2.2.3-3:
MAPA DE INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA REGIONAL TATUQUARA

Fonte:
Baseada em ESRI (2020), IPPUC (2020) e SUDERHSA (2000).
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A Política de Habitação de Interesse Social (PHIS) é uma das diretrizes gerais do
Plano Diretor de Curitiba (CURITIBA, 2015). De acordo com seu Artigo 80, visa
promover a regularização fundiária nos assentamentos irregulares, estimular a
produção habitacional, implantar programas de subsídios municipais para a
população de baixa renda e diversificar formas de acesso à habitação de
interesse social.
Com relação à estrutura urbana da área, destaca-se que a região sul de Curitiba
(AAM), que atualmente se encontra afastada da malha consolidada, apresenta
elevado potencial de ocupação. Assim, há previsão de extensão do transporte
público de massa e da via de caráter metropolitano chamada “Linha Verde”,
aliada à localização estratégica próxima aos municípios de Araucária, Fazenda
Rio Grande e São José dos Pinhais, sendo o primeiro e o último configurados
como polos industriais (IPPUC, 2019).
Hoje, constata-se a falta de vias estruturantes que estabeleçam conexão mais
direta da malha urbana existente, sendo poucos os eixos viários que fazem a
transposição intermunicipal, o que muito provavelmente contribuiu para a
ocupação mais lenta da área em questão. O Contorno Sul, juntamente com a BR116, a ferrovia e os rios que definem as divisas municipais, representam barreiras
a serem transpostas para possibilitar maior integração da região. De acordo com
o IPPUC (2019), além das intervenções que são objeto deste RAP, está
programada uma série de melhorias que afetarão não só AAS diretamente, mas a
AAM indiretamente. A Figura 2.2.3-4 apresenta algumas das intervenções
previstas.
Destacam-se as melhorias viárias, como intervenções estruturantes e aumento de
capacidade em importantes estruturas viárias da região, como a Estrada
Delegado Bruno de Almeida e a complementação do eixo viário de integração.
Também está prevista a implantação de novas ruas com a função de aumentar a
permeabilidade viária entre as vias estruturantes a oeste da BR-116, conectando
os loteamentos ali estabelecidos e a nova ocupação projetada. Também está
programado o prolongamento da canaleta exclusiva de transporte coletivo da
Linha Verde ao município vizinho de Fazenda Rio Grande, com implantação de
estações intermediárias em Curitiba (IPPUC, 2019).
Prevê-se, ainda, investimentos em equipamentos públicos pela perspectiva de
crescimento da região e a implantação de painéis solares no antigo Aterro
Sanitário do Caximba, transformando-o em uma usina fotovoltaica.
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Figura 2.2.3-4:
MAPA DE PRINCIPAIS COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA PROGRAMADA PARA A
REGIÃO SUL DE CURITIBA (PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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2.2.4
PROJETOS ESPECÍFICOS
Os projetos específicos e os equipamentos a serem implantados na AAE a partir
do PGRC (Figura 2.2.4-1) são descritos neste item com base nos componentes
estruturantes da proposta, considerando como objetos de abrangência os
produtos pertinentes seguintes lotes (IPPUC, 2019, p.71), correspondentes à
elaboração de:


1 – estudos e projetos de engenharia e arquitetura, visando à gestão de
águas pluviais, microdrenagem e macrodrenagem e a implantação do
parque linear às margens do Rio Barigui, também especificados no item
2.3.2 – Programas governamentais;



2 – projetos executivos de infraestrutura viária, igualmente especificados no
item 2.3.2 – Programas governamentais;



3 – relatório ambiental prévio (RAP), correspondente ao presente trabalho.

2.2.4.1
MACRODRENAGEM
Como comentado, este componente visa controlar as inundações locais, a jusante
e a montante, a partir de projetos específicos de bacias de espraiamento e
contenção de cheias, platô belvedere e canal de macrodrenagem, além da
conformação de corredor ecológico. Essas medidas serão implantadas em áreas
de risco de inundação, que somam 785.895 m², liberadas após o reassentamento
1.047 famílias residentes em novas unidades habitacionais a serem construídas
(IPPUC, 2019).
As bacias de espraiamento e contenção de cheias, bem como o corredor
ecológico (Figura 2.2.4.1-1), serão implantados no trecho da Área A (ver
Figura 2.2.2-1, apresentada anteriormente) contíguo ao Rio Barigui. Essa região
às margens do curso d’água é apropriada ao seu espraiamento no caso de
ocorrência de cheias, sendo as bacias projetadas para receber um volume de
cerca de 226.000 m³ (IPPUC, 2019).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

2-31

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 2.2.4.1-1:
MODELO TRIDIMENSIONAL E CORTE GENÉRICO DE COMPONENTES ESTRUTURANTES
DO EMPREENDIMENTO: MACRODRENAGEM E PARQUE

Fonte:
IPPUC (2019)

O corredor ecológico será conformado a partir da recomposição da APP do Rio
Barigui, com extensão aproximada de 2 km e área de quase 10 ha. Esta medida
atua na recuperação ambiental, conservação e ampliação de espaços verdes e,
consequentemente, no sistema de macrodrenagem da região (IPPUC, 2019).
O platô belvedere e o canal de macrodrenagem limitam a região de recuperação
ambiental da Área B, a qual será urbanizada (ver Figura 2.2.2-1). O projeto
executivo deverá estabelecer a cota do dique, que receberá o parque linear,
considerando um tempo de recorrência de 200 anos. A localização da proposta do
platô considera o nível d’água máximo, a montante e a jusante, no cenário 2, para
50 anos, segundo o estudo de avaliação de vulnerabilidade ambiental realizado
pelo IPPUC (2019).

2.2.4.2
PARQUE
O projeto específico do parque linear, (Figura 2.2.4.2-1) com área aproximada de
86.500 m², será implantado sobre o platô belvedere, integrando o sistema de
macrodrenagem proposto e estabelecendo o limite entre a região ocupada e a de
recuperação ambiental, caracterizando-se como equipamento regional, o parque
promoverá o convívio social e a realização de atividades de esporte e lazer.
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Figura 2.2.4.2-1:
MODELO TRIDIMENSIONAL DE COMPONENTE ESTRUTURANTE DO EMPREENDIMENTO:
PARQUE

Fonte:
IPPUC (2019)

Nas cotas mais altas, contará com ciclovia, quadras poliesportivas, espaços de
lazer e área reservada para a implantação futura de um centro de capacitação e
convívio para a comunidade. Vale destacar que nas cotas mais baixas da zona de
transição, as áreas serão destinadas ao plantio de flores e hortas comunitárias
como alternativas econômicas para os moradores, por meio de parceria entre a
Prefeitura Municipal de Curitiba e a comunidade local. Prevê-se, ainda, a reserva
de terreno para a futura instalação de um centro de capacitação e convívio para a
comunidade (IPPUC, 2019).

2.2.4.3
URBANIZAÇÃO
Este componente estruturante envolve as áreas B e C (ver Figura 2.2.2-1,
apresentada anteriormente) e está relacionado aos projetos específicos de
construção de novas unidades habitacionais, reassentamento, urbanização,
regularização fundiária e adequação de equipamentos públicos. De acordo com
dados do PAR (COHAB, 2019), 1.147 famílias da AAE, que atualmente ocupam
áreas suscetíveis à inundação ou em condições precárias, serão reassentadas
em local próximo – a menos de 600 m da origem. Os terrenos de destino se
encontram desocupados e pertencem a particulares, passando por procedimentos
de desapropriação para construção das novas unidades habitacionais. O
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processo de reassentamento será realizado em quatro etapas principais (Figura
2.2.4.3-1). Todas as unidades contarão com sistema de compensação de energia
(on grid), sendo prevista a instalação de módulos fotovoltaicos com
microinversores bifásicos (Figura 2.2.4.3-2) (COHAB, 2019).
As novas unidades habitacionais seguirão a tipologia denominada “casa
sobreposta” (Figura 2.2.4.3-3), as quais serão construídas em blocos com quatro
unidades sobrepostas e com entradas independentes. Cada unidade possuirá,
aproximadamente, 45 m² de área útil, com dois dormitórios, sala, cozinha,
banheiro e área de serviços. As térreas contarão com 22 m² de quintal, que
poderá ser ocupado futuramente com ampliações. Visando atender os cerca de
120 estabelecimentos comerciais identificados na AAE foram previstas duas
tipologias: “casa sobreposta mista”, composta por dois módulos independentes
com aproximadamente 110 m², compreendendo duas unidades comerciais no
térreo e uma habitacional no segundo pavimento (ver Figura 2.2.4.3-4); e
“sobrados”, com cerca de 86 m², que seguem o mesmo padrão de uso (térreo
comercial e superior habitacional – Figura 2.2.4.3-5) (COHAB, 2019).
O projeto específico de urbanização e regularização atenderá 546 imóveis,
localizados na área edificada consolidada B2. Os lotes receberão a implantação
de infraestrutura urbana com sistemas de macro e microdrenagem, esgotamento
sanitário, abastecimento de água, rede de distribuição urbana e sistema viário. A
regularização fundiária será realizada tendo como princípios a sustentabilidade
econômica e socioambiental, bem como a ordenação territorial, garantindo o
direito à moradia e às condições de vida adequada (COHAB, 2019).
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Figura 2.2.4.3-1:
REPRESENTAÇÕES ESQUEMÁTICAS DAS ETAPAS DO PROCESSO DE REASSENTAMENTO
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

ÁREA 1:
construção de 380 unidades habitacionais

ETAPA 1:

OCUPAÇÃO 1:
realocação de 110 famílias

OCUPAÇÃO 2:
realocação de 270 famílias

ÁREA 2:
ETAPA 2:

construção de 305 unidades habitacionais

OCUPAÇÃO 3:
realocação de 305 famílias

ÁREA 3:
ETAPA 3:

construção de 262 unidades habitacionais

OCUPAÇÃO 4:
realocação de 262 famílias

ÁREA 4:
ETAPA 4:

construção de 200 unidades habitacionais

OCUPAÇÃO 5:
realocação de 200 famílias

Fonte:
Adaptada de IPPUC (2019).
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Figura 2.2.4.3-2:
MODELO TRIDIMENSIONAL DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS COM MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS NAS TIPOLOGIAS CASA SOBREPOSTA E CASA SOBREPOSTA MISTA A
SEREM IMPLANTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
IPPUC (2019)

O componente urbanização contempla, ainda, a adequação de equipamentos
públicos para a nova demanda da área, segundo projetos específicos. Desse
modo, têm-se: a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, em
517 m²; a construção de UBS, com 1.210 m²; a transferência do CRAS para
imóvel a ser desapropriado, com 200 m²; e a adequação de imóvel de
propriedade da PMC para CMEI, em 858 m2.
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Figura 2.2.4.3-3:
PLANTAS DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS DA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA A
SEREM IMPLANTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

térreo

segundo pavimento

Fonte:
Adaptada de IPPUC (2019).
Figura 2.2.4.3-4:
PLANTAS DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS DA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA
MISTA A SEREM IMPLANTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

térreo

segundo pavimento

Fonte:
Adaptada de IPPUC (2019).
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Figura 2.2.4.3-5:
PLANTAS DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS DA TIPOLOGIA SOBRADO A SEREM
IMPLANTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

térreo

segundo pavimento

Fonte:
IPPUC (2019)

2.2.5

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TÉCNICAS
De acordo com os contextos e descrições do empreendimento antes
apresentados, pode-se afirmar que a não implantação da proposta do PGRC tem
reflexos nas diferentes áreas de abrangência, uma vez que traria impactos
negativos para a AAM como um todo, para a drenagem da bacia do Rio Barigui
(AAH), indiretamente para o bairro Caximba (AAS) e diretamente para a AAE. O
alcance municipal desses problemas é relacionado à tendência global de
mudanças climáticas em associação com a pressão de expansão da malha
urbana, afetando o sistema de macrodrenagem do município e reduzindo a
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cobertura vegetal. Diretamente na ocupação em estudo, contribuiria para o
agravamento das inundações locais e das condições de insalubridade das
habitações, gerando piora das condições socioambientais locais.
Dessa maneira, o presente item justifica a AAE como alternativa locacional do
PGRC visando ao aumento da resiliência urbana de Curitiba, por meio da
conservação e recuperação da qualidade dos ambientes da bacia hidrográfica dos
rios Barigui e Iguaçu, em associação com a promoção do desenvolvimento
socioambiental da população local.
Os projetos executivos das ações específicas dos componentes estruturantes
estão em fase de execução. No entanto, os locais de intervenção foram definidos
preliminarmente a partir de levantamentos in loco e planialtimétrico e dos estudos
desenvolvidos para o PGRC (IPPUC, 2019).
A área de intervenção propriamente dita do PGRC foi avaliada do ponto de vista
da vulnerabilidade das infraestruturas e impactos das intervenções em relação a
inundações (IPPUC, 2019). Para isso, foram considerados os seguintes cenários:


na cota de enchente de 100 anos (informada pelo IPPUC);



dois períodos de referência (PR), sem considerar as mudanças climáticas –
PR 25 anos e PR 50 anos;



dois cenários considerando as mudanças climáticas para os tempos de
recorrência de 25 e 50 anos.

A comparação entre a situação atual e a proposta do PGRC demonstra os
resultados das intervenções para esses momentos (Figura 2.2.5-1). Verifica-se
que no primeiro, a Área de Risco é a mais vulnerável a inundações em todos os
cenários, atingindo famílias que ocupam a AAE. Com a proposição, os moradores
dessa área serão reassentados e a mesma passará a compor o componente
macrodrenagem, por meio de um sistema de lagoas de espraiamento e
contenção de cheias, associadas a platô belvedere e parque linear (IPPUC,
2019).
A localização do platô é justificada pelo nível d’água máximo (IPPUC, 2019), uma
vez que estabelece barreira para a inundação, reduzindo a vulnerabilidade das
habitações. Na proposta, sua porção norte se encontra, aproximadamente, na
cota 869 m e a sul, aproximadamente na cota 867 m, enquanto que aquele nível
varia de 869,23 a 866,98 m, a montante e a jusante.
Vale lembrar, porém, que a cota máxima do platô ainda será definida pelo
respectivo projeto executivo, considerando o tempo de recorrência de 200 anos.
Dessa forma, estima-se a redução da vulnerabilidade para as áreas que serão
urbanizadas.
A opção pelas bacias de espraiamento e contenção associadas ao platô foram
eleitas como as soluções mais adequadas para o amortecimento das cheias, em
função das cotas da área e das cavas existentes, resultantes da anterior extração
de areia e argila. Conforme o estudo mencionado, a localização dos componentes
de macrodrenagem se justifica pela análise de cenários apresentada, uma vez
que é esta região a que apresenta maior suscetibilidade a inundações.
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Figura 2.2.5-1:
MAPA DE CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Eartn (2019) e IPPUC (2019).

A presença do componente parque sobre o platô é justificada em função do seu
futuro uso. Vista a vulnerabilidade da Área de Risco em relação a cheias e,
consequentemente, as ameaças às habitações, ocupará esses locais
determinados para reduzir a possiblidade de novas ocupações irregulares e para
atender a comunidade local como equipamento de lazer.
Com relação ao componente urbanização, foram desenvolvidas duas propostas
preliminares de implantação do reassentamento de famílias e da urbanização da
AAE (Figura 2.2.5-2). A primeira apresentava a realocação em terrenos vagos
com implantação do parcelamento e sistema viário com desenho retilíneo,
sobretudo, no entorno do bosque central. Essa configuração visou à manutenção
de áreas de vegetação e as novas quadras, confrontantes ao bosque, possuíam
traçado retangular e eram extensas em seu sentido longitudinal.
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A segunda proposta de implantação preliminar, desenvolvida posteriormente,
indica algumas modificações em função do mapeamento de nova nascente na
área do bosque e da intenção de reduzir a supressão de vegetação nativa. Esse
novo desenho é baseado em traçado mais orgânico, respeitando a APP daquela
nascente, localizada na porção centro norte do remanescente florestal,
preservando trechos de cobertura vegetal nas suas bordas sul e nordeste.
As novas quadras de recepção dos moradores reassentados sofreram alterações
em seu desenho, buscando, quando possível, a redução dos comprimentos em
um traçado quase quadrangular. Pelo exposto, a proposta 2 contempla soluções
mais adequadas para a AAE, atendendo a requisitos legais e promovendo
espaços mais próximos à escala humana, o que fortalece a vitalidade urbana
(LIMA, HARDT, 2019).
Figura 2.2.5-2:
MAPAS DE PROPOSTAS PRELIMINARES DE IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTES DO
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO (PGRC) NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

2-41

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

2.3
COMPATIBILIDADE INSTITUCIONAL
Esta subseção apresenta as principais questões referentes aos programas e
instituições envolvidas no PGRC. Em um primeiro momento, é abordada a
legislação existente, que estabelece as ações governamentais com interações no
projeto, seguida das relações institucionais envolvidas.

2.3.1
LEGISLAÇÃO
Neste item, são expostas, de maneira resumida, as principais questões legais
instituídas pelas esferas competentes que apresentam relações estreitas com o
PGRC, as quais são complementadas pelo conteúdo da apresentação deste
relatório e pelo teor da seção 4 – Contextualização dos aspectos jurídicos. De
modo abrangente, a legislação envolvida na elaboração do projeto engloba
normativas de escalas federal, estadual e municipal, as quais versam sobre temas
de cunho ambiental e territorial, complementadas por normas relacionadas aos
processos de desapropriação, reassentamento e regularização fundiária, dentre
outras.
No âmbito legislativo federal, o Estatuto da Cidade (Lei Federal
N° 10.257/2001) configura uma das normas mais relevantes, ao instituir
instrumentos de regulação da propriedade urbana, “em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(BRASIL, 2001, Artigo 1°, Parágrafo Único). Ao definir diretrizes para a política
urbana, evidencia a função social da cidade e da propriedade, que devem garantir
o direito dos cidadãos a uma cidade sustentável, entendida como aquela que
fornece moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte,
trabalho e lazer para seus cidadãos de agora e das próximas gerações.
O arcabouço legal estadual é mais voltado para questões socioambientais
atinentes a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A bacia do Rio Iguaçu,
importante ativo ambiental do estado e onde o empreendimento está inserido, é
definida AIER do Iguaçu, pelo Decreto Estadual Nº 3.742/2008, compreendendo
os espaços próximos ao leito daquele curso d’água desde as barragens dos rios
Iraí e Piraquara, do rio Palmital, a jusante, até o início da APA da Escarpa
Devoniana (PARANÁ, 2008).
Este decreto estipula a necessidade de realização de Plano Diretor da AIERI, o
qual deve estabelecer a compartimentação da área e as diretrizes de uso e
ocupação do território, as quais devem estar em consonância com as definidas
para as unidades de conservação existentes em seu perímetro. Dentre estas,
incluem-se a APA do Iguaçu instituída pelo Decreto Municipal Nº 410/1991
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(CURITIBA, 1991) e o REVIS do Bugio, na região de confluência dos rios Barigui
e Iguaçu, formalizado pelo Decreto Municipal Nº 327/2015 (CURITIBA, 2015).
É importante destacar que esta APA municipal passou a ser regida pelo Decreto
Municipal Nº 192/2000 (CURITIBA, 2000) e posteriormente pelo Nº 174/2008
(CURITIBA, 2008), ambos revogados. Hoje, é orientada pelo Nº 26/2015
(CURITIBA, 2015), complementado pelos Nos 839/2015, 430/2018 e 688/2018
(CURITIBA, 2015; 2018). Com a nova lei de zoneamento e uso e ocupação do
solo Lei Municipal N° 15.511/2019 – CURITIBA, 2019), esses decretos vigentes
estão sendo revistos e, possivelmente, serão unificados.
Na escala municipal, o instrumento de planejamento e ordenamento territorial é
o plano diretor, auxiliado pelas suas leis correlatas. Como já mencionado, a última
revisão do Plano Diretor de Curitiba é oficializada pela Lei Municipal
Nº 14.771/2015 (CURITIBA, 2015). Os parâmetros urbanísticos específicos são
definidos pelo zoneamento de uso e ocupação do solo (Lei Municipal
Nº 15.511/2019), a qual, no entanto, delimita a AAE como integrante da APA do
Iguaçu, portanto fazendo valer as diretrizes de ocupação estabelecidas neste
instrumento legal (CURITIBA, 2019).
Os parâmetros, bem como a descrição mais minuciosa da legislação pertinente a
este trabalho nas esferas federal, estadual e municipal, estão apresentados na
seção 4 – Contextualização dos aspectos jurídicos.

2.3.2
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Este item é detalhado na seção 3 – Diagnóstico ambiental, notadamente no tópico
3.3.6 – Aspectos institucionais e programáticos, no qual são diferenciados pelas
esferas federal, estadual e municipal. O principal programa governamental a
ser destacado consiste justamente no próprio PGRC. Os projetos executivos
específicos para sua implementação se encontram em andamento, vinculados
aos outros dois lotes do mesmo processo licitatório do qual o presente relatório
também foi objeto (IPPUC, 2019)19, correspondentes a:


Lote 1 – elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura
objetivando a gestão das águas pluviais, micro e macrodrenagem e
implantação de parque linear às margens do Rio Barigui ao longo da Vila 29
de Outubro (Bairro Novo da Caximba).



Lote 2 – elaboração de projetos executivos de infraestrutura viária para AAE.

____________________________________________________________________________________________
19

Edital IPPUC N° 004, na modalidade de concorrência pública, do tipo técnica e preço por
lote, datado de 01 de março de 2019.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

2-43

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Segundo a documentação da citada licitação, os trabalhos do primeiro lote são
caracterizados como:
Projetos de Engenharia e Arquitetura, contemplando, levantamentos de
campo e elaboração de projetos básico e executivo das intervenções
propostas.
Projeto Básico: a contratada complementará o estudo preliminar
elaborado pelo IPPUC, considerando os serviços e estudos previstos no
cronograma. O detalhamento se dará a nível de projeto básico para a
alternativa selecionada. O estudo preliminar, elaborado pelo IPPUC,
prevê a implantação de um Dique para Contenção de Cheias com Canal
de Macrodrenagem, Microdrenagem Urbana e Parque Ambiental
paralelo ao Rio Barigui no trecho da Vila 29 de Outubro que conterá,
áreas de esporte e lazer, pista de caminhada e ciclovia, áreas de
contemplação entre outros elementos (IPPUC, 2019, Anexo B, p.13).

O produto relativo a esses projetos deverá contemplar (IPPUC, 2019, Anexo B,
Lote 1, p.14-15):









Levantamentos Topográficos20 com cadastro de interferências da
área de intervenção e longitudinal ao traçado do Dique,
levantamentos batimétricos e seções transversais em número
suficiente para o desenvolvimento dos estudos hidráulico e
hidrológicos;
Sondagens geológicas, estudos e ensaios geotécnicos
representativos;
Estudos hidrológicos e hidráulicos para o nível de cheias
considerando o Tempo de Recorrência de 25, 50, 100 e 200 anos;
Estudos de alternativas de traçado do dique, priorizando a
alternativa sem necessidade de estação de bombeamento. Para
tal, o dique poderá ser estendido para jusante até que o nível da
cheia não retorne até a área ocupada protegida pelo dique.
Projetos de microdrenagem considerando o sistema viário prédefinido da área protegida do Dique;
Para implantação do Parque: Projeto de Arquitetura e Paisagismo,
estrutural e fundação, iluminação pública, paisagismo, geométrico,
pavimentação e comunicação visual.

Por sua vez, os serviços do segundo lote – infraestrutura viária – envolvem
(IPPUC, 2019, Anexo B, Lote 2):


estudos geotécnicos;



projetos – geométrico, de drenagem, de terraplenagem, de contenções, de
pavimentação, de paisagismo, de sinalização viária, eletromecânico de rede
de distribuição urbana, de iluminação pública e de infraestrutura para rede
de fibra ótica.

____________________________________________________________________________________________
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Ver Anexo 2.3.2-A.
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Conforme mencionado no item 2.2.2.1 – Fase de planejamento, o PGRC é
atrelado ao Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) (IPPUC, 2019), ao
Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019) e ao Plano de Ação
para Reassentamento (PAR) da Vila 29 de Outubro21 (COHAB, 2019). Esses
documentos programáticos governamentais foram elaborados em atendimento às
demandas contratuais do empréstimo solicitado junto à Agence Française de
Développement
(AFD
–
Agência
Francesa
de
Desenvolvimento),
consubstanciadas por meio dos seguintes trabalhos: Avaliação da Vulnerabilidade
Ambiental e Socioeconômica às Mudanças Climáticas da Vila 29 de Outubro e da
área do projeto (IPPUC, 2019); Evolução da Macrodrenagem de Curitiba –
Programa Municipal de Captação de Águas Pluviais (IPPUC, 2019) e Evolução
das Ações Habitacionais no Município de Curitiba (IPPUC, 2019).
As informações neles contidas contemplam o diagnóstico dos aspectos
ambientais e socioeconômicos, a identificação e avaliação dos impactos
potenciais decorrentes das intervenções de obra e a proposição de medidas de
controle, minimização ou potencialização das interferências ao meio das áreas de
influência do empreendimento.
Além desses estudos, são prestadas informações junto à população, pelo IPPUC
em parceria com a Cohab, com os objetivos de esclarecer os moradores sobre os
trabalhos em desenvolvimento, dirimir dúvidas e prestar auxílio para o
enfrentamento de adversidades. Nesse contexto, foram realizadas reuniões ao
longo dos últimos anos com as comunidades envolvidas e cadastradas as famílias
que serão beneficiadas com as obras.
Ainda hoje, essas entidades, além de outras municipais, mantêm técnicos na AAE
para apoio a problemas diários de âmbito social e ambiental. Vale lembrar que
outras instituições são – direta ou indiretamente – relacionadas com o
empreendimento, como elucida o teor do item 3.3.6 – Aspectos programáticos –
deste relatório.

____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 1 – Introdução – e Apêndices 1.1-A e 1.1-B deste relatório.
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Esta seção também é especialmente baseada em técnicas exploratórias e
descritivas, às quais são associadas outras de feição sintético-analítica e
relacional1. Pautada na caracterização ambiental das áreas de abrangência dos
estudos2, considera a situação atual dos seus fatores, bem como as suas interrelações, com fundamento na observação holística do ambiente anteriormente à
implantação do empreendimento, com abordagem dos seguintes meios (Figura
3.1-1):


físico – compreendendo condições dos fatores abióticos, ou seja,
relacionados a clima, ar, água, solo e subsolo;



biológico – envolvendo características dos fatores bióticos, ou seja,
referentes à flora e à fauna;



antrópico – englobando questões concernentes às atividades humanas, ou
seja, relativas a aspectos territoriais, infraestruturais, socioeconômicos,
patrimoniais e programáticos.

Com vistas à síntese integrada desses fatores, a última subseção trata da
qualidade ambiental, identificando o cenário atual das áreas de abrangência dos
estudos.

3.1
MEIO FÍSICO
Para este meio, formado pelos fatores clima e ar, água, solo e subsolo, a
elaboração do diagnóstico envolveu, preliminarmente, o levantamento de dados
em fontes secundárias, notadamente na busca de relatórios técnicos realizados
por empresas de extração de areia no local. Para o desenvolvimento
propriamente dito, foram realizadas incursões em campo para reconhecimentos
detalhados das feições locais. Na primeira investigação, foi realizado um voo com
drone Phanton 3 SE, visando à obtenção de imageamento detalhado da situação
atual do local. Também foram usados recursos de geoprocessamento, com o uso
de imagens de satélite, plantas topográficas e mapas disponíveis, com geração
de banco de dados de base ao mapeamento temático do estudo.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 1 deste relatório.

2

Ver seção 1 deste relatório.
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Figura 3.1-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 3 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – DO
RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

3.1.1
CLIMA E AR
Neste item, são diagnosticados aspectos climatológicos, de qualidade do ar e
de pressão sonora, com base em fontes de dados primários e secundários. Os
primeiros incluem a análise em campo de possíveis fontes de emissão de
poluentes atmosféricos, que impactam a qualidade do ar local, assim como a
caracterização dos ruídos na Área de Abrangência Específica (AAE), com a
identificação de fragilidades e potenciais incômodos. Por sua vez, os segundos
buscam caracterizar o clima e a qualidade do ar com apoio em informações
bibliográficas de fontes oficiais.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-4

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

3.1.1.1
CLIMATOLOGIA
As condições topográficas, a localização em relação ao Trópico de Capricórnio e
a barreira geográfica natural da Serra do Mar são fatores que interferem
diretamente nas características climáticas do município. De acordo com a
classificação de Köppen-Geiger (ou simplesmente de Köppen), Curitiba está
situada no contexto do clima Cfb. Portanto, é temperado, com verões e invernos
bem definidos, sendo os primeiros amenos, com a média do mês mais quente
inferior a 22°C, e os segundos com geadas frequentes e ocasionais precipitações
de neve. Registra-se, ainda, a inexistência de estação seca definida, sendo
úmido, e com a ocorrência de precipitação em todos os meses do ano (CCIDG,
2019; IAPAR, 20-; CURITIBA, 2012).
Para a análise mais detalhada do clima regional, foram utilizadas as Normais
Climatológicas do Brasil de 1981 a 2010, com base na estação meteorológica de
Curitiba (Figura 3.1.1.1-1), código 83842, do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET, 2018). Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM, 1988),
essas normais se referem às médias das variáveis atmosféricas registradas em
períodos de 30 anos, possibilitando verificar valores que representem os padrões
característicos de uma variável específica no clima do local em estudo, além de
permitir a análise de condições atmosféricas momentâneas e de previsões futuras
e, principalmente, caracterizando o clima da região.
Portanto, os dados extraídos das normais climatológicas servem diretamente para
a gestão de riscos climáticos, pois fornecem informações acerca do histórico do
comportamento do clima na região, incluindo as principais ameaças e a
frequência e severidade de eventuais eventos. Ainda, destaca-se que neste
diagnóstico ambiental foram considerados os dados médios mensais das
variáveis meteorológicas, que possibilitam adequada visualização das variações
ao longo do ano.
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Figura 3.1.1.1-1:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE CURITIBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e INMET (2018).

Em termos de temperatura, as médias mensais obtidas das citadas normais são
apresentadas na Figura 3.1.1.1-2, na unidade de graus Celsius (°C), revelando
variação uniforme, com valores máximos nos meses de janeiro e fevereiro (20,9ºC
e 21,0ºC, respectivamente), até atingir um mínimo em julho (13,5ºC), e a partir de
então aumentando gradativamente até dezembro (20,2ºC). Esse comportamento
é característico da Região Sul do Brasil, que tem estações do ano bem definidas.
A média anual é igual a 17,4ºC.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-6

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.1.1.1-2:
GRÁFICO DE TEMPERATURA MÉDIA MENSAL E ANUAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
REGIONAL (AAR) COM BASE EM NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010

Fonte:
Adaptada de INMET (2018).

Os dados de pressão atmosférica, em termos de médias mensais, obtidos das
mesmas normais, são apresentados na Figura 3.1.1.1-3, na unidade de
hectopascal (hPa). Observa-se que não há grandes variações ao longo dos
meses, registrando valor médio anual de 912,8 hPa.
Figura 3.1.1.1-3:
GRÁFICO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÉDIA MENSAL E ANUAL AO NÍVEL DO
BARÔMETRO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) COM BASE EM NORMAIS
CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010

Fonte:
Adaptada de INMET (2018).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-7

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

O registro da precipitação pluviométrica é apresentado na Figura 3.1.1.1-4, em
unidade milímetros (mm), com dados de acúmulo mensal. Nota-se que as chuvas
são bem distribuídas ao longo do ano, sendo os meses de verão aqueles com
maiores volumes acumulados mensais, com o pico em janeiro (218,3 mm). Os de
inverno registram os menores valores, sendo agosto o mais seco (74,0 mm). A
precipitação média anual na área do projeto é de 1.575,8 mm/ano.
Figura 3.1.1.1-4
GRÁFICO DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADA MENSAL E ANUAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
REGIONAL (AAR) COM BASE EM NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010

Fonte:
Adaptada de INMET (2018).

É interessante ressaltar que a precipitação é um fenômeno meteorológico
importante para análise de impactos ambientais. No caso da qualidade do ar, por
exemplo, é a principal responsável pelo processo de deposição úmida, que é a
remoção de poluentes do ar devido à sua aglutinação pela água pluvial. Além
disso, a chuva umedece o solo, o que dificulta a ressuspensão de partículas nele
depositadas, funcionando, dessa forma, como mecanismo natural desses
processos.
Os dados de umidade relativa do ar, em termos de médias mensais, obtidos das
mesmas normais são apresentados na Figura 3.1.1.1-5, na unidade de
porcentagem (%). Verifica-se que não há grandes variações ao longo dos meses,
com médias elevadas ao longo do ano e valor médio anual de 81,0%.
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Figura 3.1.1.1-5
GRÁFICO DE UMIDADE RELATIVA DO AR MÉDIA MENSAL E ANUAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) COM BASE EM NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010

Fonte:
Adaptada de INMET (2018).

As médias mensais de velocidade do vento, obtidas das mencionadas normais,
são apresentados na Figura 3.1.1.1-6 em m/s. Constata-se que não há variações
expressivas ao longo dos meses, com valores entre 1,5 e 2,5 m/s. A velocidade
média anual é de 2,2 m/s.
Figura 3.1.1.1-6:
GRÁFICO DE VELOCIDADE DO VENTO MÉDIA MENSAL E ANUAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) COM BASE EM NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010

Fonte:
Adaptada de INMET (2018).

Assim como a precipitação, a velocidade do vento tem um papel importante na
dispersão de poluentes na atmosfera e é responsável pela advecção da pluma.
Quanto maior for a sua intensidade, menores as concentrações esperadas no
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entorno de fontes de poluição. Por outro lado, períodos de calmarias,
caracterizados por velocidades inferiores a 0,5 m/s, prejudicam o transporte
horizontal de poluentes e fazem aumentar suas concentrações. A direção para
onde a poluição é transportada depende, principalmente, do sentido do vento.
O Quadro 3.1.1.1-1 mostra que a direção predominante do vento é Nordeste (NE)
na região de Curitiba, ao longo dos meses. Isso significa que as áreas mais
impactadas pelo transporte de poluentes, em geral, tendem a estar a Sudoeste
das fontes emissoras.
Quadro 3.1.1.1-1:
DIREÇÃO PREDOMINANTE DO VENTO MENSAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL
(AAR) COM BASE EM NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – 1981 a 2010
MESES

DIREÇÃO PREDOMINANTE

MESES

DIREÇÃO PREDOMINANTE

Janeiro

Nordeste

Julho

Nordeste

Fevereiro

Nordeste

Agosto

Nordeste

Março

Nordeste

Setembro

Nordeste

Abril

Nordeste

Outubro

Nordeste

Maio

Nordeste

Novembro

Nordeste

Junho

Nordeste

Dezembro

Nordeste

Fonte:
Adaptado de INMET (2018).

3.1.1.2
QUALIDADE ATMOSFÉRICA
O projeto em estudo pode, especialmente durante a fase de implantação, emitir
poluentes para a atmosfera. Por isso, deve-se conhecer, controlar, minimizar e
tratar as possíveis emissões, antes de descarregá-las no ar. As concentrações
ambientais geradas pela atividade em estudo, somadas ao que já existe em seu
entorno, devem ser mantidas em níveis inferiores aos padrões de qualidade do ar
impostos pelas organizações de saúde e pela legislação ambiental.
Segundo a Lei Estadual N° 13.806/2002, “nenhuma fonte ou conjunto de fontes
potencialmente poluidoras do ar poderá emitir matéria ou energia para a
atmosfera em quantidades e condições que possam resultar em concentrações
médias superiores aos padrões de qualidade do ar estabelecidos” (PARANÁ,
2002, Artigo 13).
De acordo com a mesma norma legal, é competência do poder público estadual,
por meio do órgão estadual de meio ambiente, implementar um sistema de
monitoramento que permita acompanhar a evolução da qualidade atmosférica no
estado. Esse sistema, entretanto, deve ser implementado prioritariamente nas
regiões ou localidades com maior concentração de fontes, móveis ou
estacionárias, desse tipo de poluição, com avaliação das concentrações dos
poluentes cujos efeitos potenciais possam afetar significativamente a qualidade
do ar.
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Pode-se considerar que as áreas de abrangência específica (AAE) e local (AAL),
que englobam, dominantemente, a Vila 29 de Outubro, não apresentam
concentração de atividade industrial de grande porte, nem fluxo muito elevado de
veículos automotores que afetem, significativamente, a qualidade do ar. São,
apenas, influenciadas pela ação antrópica, estando a emissão de poluentes
atmosféricos basicamente atrelada aos veículos leves (carros e motos) dos
moradores, incluindo gases do escapamento e ressuspensão de material
particulado das vias pavimentadas ou não (Figura 3.1.1.2-1).
Figura 3.1.1.2-1:
VISTAS DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS COM POTENCIAL À EMISSÃO DE POLUENTES
ATMOSFÉRICOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

À luz do antes referido, é de se esperar que as concentrações de gases e
partículas sejam inferiores aos níveis estabelecidos pela legislação nacional e
estadual, e que também estejam abaixo de níveis atingidos por grandes centros
urbanos e industriais. Por isso, não há dados primários e secundários de medição
de poluentes nas AAE e AAL.
No entanto, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) mantém uma rede de
monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana de Curitiba, onde são
esperadas concentrações mais elevadas devido à maior ocupação urbana e ao
nível de industrialização, com estações em Araucária, Colombo e em Curitiba. Na
ausência de dados nas áreas AAE e AAL, são apresentados, para fins de
inspeção, alguns resultados do monitoramento em Curitiba (que contempla a Área
de Abrangência Municipal – AAM) e em Araucária (que abrange parte da Área de
Abrangência Regional – AAR). Todavia, deve-se considerar que o local em estudo
deve apresentar concentrações menores, por se tratar, atualmente, de região de
baixa atividade humana impactante e suficientemente longe de fontes industriais
relevantes.
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Sendo a atmosfera a fonte do ar necessário para os seres vivos, sua qualidade
deve atender aos preceitos legais em âmbito federal, estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Resolução CONAMA N° 491/2018 (CONAMA, 2018).
No estado do Paraná, normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Resolução SEMA N° 016/2014 – SEMA, 2014)
também devem ser atendidas nos quesitos de padrões qualitativos de emissão
atmosférica e de condicionamento de fontes.
De acordo com a resolução federal, “entende-se como poluente atmosférico
qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e quantidade,
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis
estabelecidos” (CONAMA, 2018, Artigo 2°). Estes padrões (Tabela 3.1.1.2-1) são
definidos para garantir que essas substâncias não “tornem ou possam tornar o ar:
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público;
danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da
propriedade e às atividades normais da comunidade” (CONAMA, 2018, Artigo 2°).
Destaca-se que os padrões de qualidade do ar são indicados por padrões
intermediários (PIs) e finais (PFs). Dessa forma, os primeiros são aqueles
estabelecidos como temporários a serem cumpridos em etapas e os segundos se
referem aos valores de guia estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS, 2005).
A Resolução CONAMA N° 491/2018 também estabelece níveis para episódios
críticos de poluição do ar (Tabela 3.1.1.2-2), que são situações caracterizadas
pela presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em um curto
período de tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas
desfavoráveis.
Além da verificação de atendimento dos limites de degradação de qualidade do ar
acima apresentados, para fontes móveis, existem padrões de emissão para
veículos. Neste caso, podem ser utilizadas as diretrizes do Conselho Nacional de
Trânsito, em que se destaca a Resolução CONTRAN N° 452/2013, que dispõe
sobre a circulação e fiscalização de veículos automotores (CONTRAN, 2013) e a
Resolução CONAMA N° 418/2009, que aborda sobre critérios para a elaboração
de planos de controle de poluição veicular e de programas de inspeção e
manutenção de veículos em uso, além de determinar limites de emissão e
procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso
(CONAMA, 2009).
As partículas totais em suspensão (PTS) correspondem a todas aquelas
encontradas no ar, incluindo poeira, fuligem, fumo e gotas líquidas. Seus
principais processos de remoção são as deposições gravitacional e úmida – ou
“lavagem” pela chuva. Suas fontes principais são: veículos leves e pesados,
tráfego em estradas não pavimentadas e obras de terraplanagem, além das
outras naturais, como erosão do vento (transporte de partículas finas por ação
dinâmica do vento).
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Tabela 3.1.1.2-1:
PADRÕES DE QUALIDADE DO AR SEGUNDO REGULAMENTAÇÃO FEDERAL
POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Material Particulado
inferior a 10 µm – MP10
Material Particulado
inferior a 2,5 µm – MP2,5

Dióxido de Enxofre – SO2

Dióxido de Nitrogênio – NO2
Ozônio – O3
Fumaça
Monóxido de Carbono – CO
Partículas Totais em Suspensão
– PTS
Chumbo – Pb (5)

PERÍODOS
DE
REFERÊNCIA

PI-1

PI-2

PI-3

PF

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

ppm

24 horas

120

100

75

50

-

Anual (1)

40

35

30

20

-

24 horas

60

50

37

25

-

Anual (1)

20

17

15

10

-

24 horas

125

50

30

20

-

Anual (1)

40

30

20

-

-

1 hora (2)

260

240

220

200

-

Anual (1)

60

50

45

40

-

8 horas (3)

140

130

120

100

-

24 horas

120

100

75

50

-

Anual (1)

40

35

30

20

-

8 horas (3)

-

-

-

-

9

24 horas

-

-

-

240

-

Anual (4)

-

-

-

80

-

Anual (1)

-

-

-

0,5

-

Fonte:
CONAMA (2018)
Notas:
PF
= padrão final
PI-1
= padrão intermediário 1
PI-2
= padrão intermediário 2
PI-3
= padrão intermediário 3
PPM = partes por milhão
µg/m³ = micrograma por metro cúbico
(1)
= média aritmética anual
(2)
= média horária
(3)
= máxima média móvel obtida no dia
(4)
= média geométrica anual
(5)
= medido nas partículas totais em suspensão;
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Tabela 3.1.1.2-2:
NÍVEIS DE ATENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA PARA
CONCENTRAÇÕES SEGUNDO REGULAMENTAÇÃO FEDERAL

POLUENTES

E

SUAS

NÍVEIS

SO2
Média de
24 h
(µg/m³)

MP10
Média de
24 h
(µg/m³)

MP2,5
Média de
24 h
(µg/m³)

CO
Média
móvel de
8h
(ppm)

O3
Média
móvel de
8h
(µg/m³)

NO2
Média de
1h
(µg/m³)

Atenção

800

250

125

15

200

1.130

Alerta

1.600

420

210

30

400

2.260

Emergência

2.100

500

250

40

600

3.000

Fonte:
CONAMA (2018)
Notas:
CO
= Monóxido de Carbono
MP2,5 = Material Particulado com diâmetro inferior a 2,5 µm
MP10 = Material Particulado com diâmetro inferior a 10 µm
NO2
Dióxido de Nitrogênio
=
Pb
= Chumbo
O3
= Ozônio
PTS
= Partículas Totais em Suspensão
SO2
Dióxido de Enxofre
=
h
= hora
µg/m³ = micrograma por metro cúbico

Dentre os problemas causados pelas PTS estão: redução da visibilidade,
problemas respiratórios, redução da fotossíntese nos vegetais (por deposição de
poeira sobre as folhas) etc. O material particulado MP10 e o MP2,5 podem causar
mais danos à saúde, uma vez que podem afetar mais os pulmões e seus
alvéolos, em razão de seu tamanho reduzido, que permite sua inalação.
Por ocasião de queima de combustíveis por veículos, também há emissão de
gases. Dentre as substâncias importantes emitidas, destacam-se: óxidos de
enxofre (SOx), produzidos na queima do óleo diesel e um dos responsáveis pela
formação da chuva ácida e danos à respiração; óxidos de nitrogênio (NOx),
resultantes de processos de combustão a altas temperaturas (motores de
caminhões), também com potencial para causar chuva ácida, além de afetar a
saúde dos seres vivos; e monóxido de carbono (CO), originado principalmente
nos processos de combustão incompleta de combustíveis fósseis e prejudicial ao
sistema respiratório por reduzir a oxigenação do pulmão.
No caso de locais com pouca ou nenhuma atividade industrial, as fontes naturais
de material particulado se tornam importante, como, por exemplo, no caso da
suspensão de partículas por ação do vento, provenientes de superfícies como
vias não pavimentadas, tais como pó, minúsculas partículas de solo, pólen etc.
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Nas AAE e AAL, os acessos são realizados por algumas vias não pavimentadas,
sendo, neste caso, seu potencial de emissão de material particulado proporcional
ao tráfego, principalmente em condições meteorológicas secas e de vento forte.
Por outro lado, não há concentração de atividade industrial de grande porte e nem
fluxo elevado de automóveis no seu entorno imediato. Dessa forma, pode-se
prever que o poluente mais relevante a afetar a qualidade do ar local é o material
particulado, que pode alterar o nível das partículas em suspensão.
Quanto aos gases, suas principais fontes são antropogênicas, principalmente pela
queima de combustíveis em motores de veículos. Dentre as principais
substâncias, conforme já mencionado, destacam-se SOx, NOx, CO, além de
dióxido de carbono (CO2) e compostos orgânicos voláteis (COV). Esses gases
primários podem ser transformados na atmosfera, gerando poluentes
secundários, como o O3 e a chuva ácida. Entretanto, naquelas áreas de
abrangência dos estudos, atualmente os gases não são os poluentes mais
importantes.
A concentração de poluentes na região, entretanto, não deve ser alta, se
comparada a outras mais alteradas por ocupação urbana e industrial. A AAE está
a aproximadamente 20 km do centro de Curitiba, a 7 km da Cidade Industrial de
Curitiba (CIC) e a 5 km do centro de Araucária. A Figura 3.1.1.2-2 apresenta a
localização das estações de monitoramento da qualidade do ar do IAP.
Para fins de comparação, a Tabela 3.1.1.2-3 expõe dados do último Relatório
Anual da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba, para as estações
automáticas e para o ano de 2013, último divulgado pelo IAP (2014).
Segundo os dados do IAP (2014), todas as estações de monitoramento da
qualidade do ar dos municípios de Curitiba e Araucária apresentam médias que
atendem aos padrões da Resolução CONAMA N° 491/2018, para os parâmetros
PTS, MP10, SO2, NO2 e CO.
No caso do O3, o resultado apresentado está adequado para média horária,
enquanto a Resolução CONAMA N° 491/2018 estabelece padrões apenas para
média móvel de 8 h. Deve-se destacar que, no ano de 2013, a legislação válida
era a Resolução CONAMA N° 003/1990 (CONAMA, 1990), que estabelecia um
padrão para a média horária do parâmetro O3 de 160 µg/m³ e que foi revogada,
em novembro de 2018, pela Resolução CONAMA N° 491/2018. Portanto, apenas
no caso do O3, típico de regiões urbanas, há registro de ultrapassagens do
padrão, em uma estação do município de Araucária (Assis). Com exceção deste
caso, em termos médios não há violações dos padrões de qualidade do ar de
longo prazo (média anual).
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Figura 3.1.1.2-2:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM
PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) SOB ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP)

Fonte:
Baseada em ESRI (2020); IAP (2014) e SUDERHSA (2000).
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Tabela 3.1.1.2-3:
CONCENTRAÇÕES MÉDIAS DE LONGO PRAZO DAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS
MONITORADAS PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) NAS ESTAÇÕES
AUTOMÁTICAS EM CURITIBA E ARAUCÁRIA – 2013

ESTAÇÕES

MUNICÍPIOS

PTS
Média
anual
(µg/m³)

PARÂMETROS MONITORADOS
MP10
SO2
NO2
CO
O3
Média
Média
Média
Média de Média de
anual
anual
anual
8h
1h
(µg/m³)
(µg/m³)
(µg/m³)
(µg/m³)
(µg/m³)

Assis
Araucária
35,67 (1)
6,09
23,15
171
(ASS)
Companhia
Siderúrgica
Araucária
53,13 (1)
40,26
31,50
90 (1)
Nacional
(CSN)
Refinaria
Presidente
Getúlio
Araucária
40,63
30,74
0,66
19,49
2.320
144
Vargas
(REPAR)
Usina
Elétrica a
Gás de
Araucária
20,97
1,83
16,90
2.673 (1)
121
Araucária
(UEG)
Boqueirão
Curitiba
26,97
18,04
1,06
4.127
116
(BOQ)
Cidade
Industrial de
Curitiba
41,08
27,54 (1)
3,29 (1)
24,01
4.276
143 (1)
Curitiba
(CIC)
Ouvidor
Pardinho
Curitiba
20,58
16,91
2,98 (1)
33,55
3.574
124
(PAR)
Santa
Cândida
Curitiba
2,62
15,25
150 (1)
(STA)
PI-1
(conforme
Resolução
240 (2)
40
40
60
10.000
N.A. (3)
CONAMA
N° 491/2018)
Fonte:
Adaptado de IAP (2014).
Notas:
CO
= Monóxido de Carbono
MP10 = Material Particulado com diâmetro inferior a 10 µm
NO2
Dióxido de Nitrogênio
=
O3
= Ozônio
PTS
= Partículas Totais em Suspensão
SO2
Dióxido de Enxofre
=
h
= hora
N.A.
= não aplicável
µg/m³ = micrograma por metro cúbico
(1)
= não atende ao critério de representatividade
(2)
= refere-se ao padrão final (PF) da Resolução CONAMA N° 491/2018
(3)
= a Resolução CONAMA N° 491/2018 não estabelece padrão para média de 1 h, apenas
para média móvel de 8 h. Entretanto, na Resolução CONAMA N° 003/1990 (revogada
em novembro de 2018), o padrão para média horária para o parâmetro O3 era igual a
160 µg/m³.
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Deve-se destacar que, segundo os Boletins da Qualidade do Ar da Região
Metropolitana de Curitiba do ano de 2016 (IAP, 2016) para as estações Cidade
Industrial de Curitiba (CIC) e Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR),
localizadas na bacia hidrográfica do Rio Barigui e mais próximas à AAE, não
foram observadas violações dos padrões de qualidade do ar de curto e de longo
prazo, estipulados pela legislação vigente, para todos os parâmetros monitorados
(SO2, O3, NO2, CO, PTS e MP10). Considerando que nas AAE e AAL, a poluição
esperada é bem menor do que nos pontos de monitoramento das estações do
IAP, não deve haver comprometimento do padrão de qualidade do ar. Muito
provavelmente, medições contínuas desses parâmetros, que fossem realizadas
na região em estudo, demonstrariam valores inferiores aos médios anteriormente
apresentados.
As normais climatológicas do INMET demonstram que a direção predominante do
vento na região de Curitiba ao longo dos meses é Nordeste (NE). Alguns outros
estudos também demonstram grande influência da direção Leste (E). Portanto,
analisando esta condição, espera-se que a pluma de odor da Companhia de
Papel e Celulose do Paraná (COCELPA), localizada em Araucária, seja
transportada predominantemente para as direções Sudoeste (SW) e Oeste (W),
não impactando, pelo menos na maior parte do tempo, a AAE, situada a
aproximadamente 7 km na direção Sul (S). A dispersão da pluma de odor
depende de uma série de fatores, como características do processo e da fonte de
emissão, topografia e demais condições meteorológicas, dentre outros.
Entretanto, a direção predominante do vento é um dos principais, a qual,
eventualmente, pode sofrer alterações. Porém, para determinar as interferências
na AAE, seriam necessários estudos mais detalhados, como avaliação das
potenciais fontes de emissão de odor na região, execução de monitoramento em
campo e modelagem de dispersão atmosférica.
Ainda em relação à emissão de gases para atmosfera, torna-se importante, ao
falar do PGRC, tratar das emissões de gases de efeito estufa (GEE), como, por
exemplo, o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). Ao
voltar os olhos para a AAE, observa-se, assim como para os poluentes que
podem vir a alterar a qualidade do ar, que as emissões de GEE são pouco
significativas, visto que a área está situada em região sem elevada circulação de
veículos ou presença de fontes fixas, como indústrias. A própria Vila 29 de
Outubro conta com um bosque, que atua como sumidouro das mesmas. Logo,
devido à reduzida significância dessas emissões, não foram realizados
monitoramentos específicos para obtenção de seus dados quantitativos.
Destaca-se, ainda, que são desconhecidas as consequências em longo prazo da
emissão de GEE. Entretanto, são prováveis a associação entre o seu aumento da
concentração na atmosfera, devido principalmente a queima de combustíveis
fósseis por atividades antrópicas, e a ocorrência de desastres climáticos de
caráter planetário, visto que a externalidade da emissão desses gases acontece
de forma global e não de maneira local como para maioria dos poluentes (IPCC,
2007).
Como comentado, uma das principais fontes antrópicas de emissão de GEE nas
grandes cidades é a queima de combustíveis fósseis em veículos automotores.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-18

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Segundo o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade de
Curitiba, no ano base de 2016, o setor de transporte foi o que mais contribuiu para
essas emissões, com aproximadamente 67% das mesmas, seguido pelo de
energia estacionária, com 23%, e pelo de resíduos, com 11% (CURITIBA, 2019).
Com as intenções de tentar reduzir a emissão de GEE e de estabilizar sua
concentração na atmosfera, estão sendo realizadas discussões e acordos em
níveis nacional e internacional, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto, o
Acordo de Copenhagen, a Cúpula do Rio+20 e, mais recentemente, o Acordo de
Paris, assinado em 2015, na 21ª Conferência das Partes (COP21) da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Em Curitiba, o Decreto Municipal Nº 1.186/2009 (CURITIBA, 2009), instituiu o
Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas, elaborado como base para preparar a
cidade para alterações futuras do clima, por meio de um processo de
planejamento em médio e longo prazos. A iniciativa também é decorrente da
necessidade de desenvolvimento de debates sobre o tema com a sociedade civil
organizada. Fazem parte do Fórum, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMMA), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a
Urbanização de Curitiba S.A. (URBS), a Universidade da Experiência (UEXP), a
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza (FGBPN), a Fundação Getúlio
Vargas – Seção Paraná (FGV/PR), a Sociedade Paranaense de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), a Universidade Positivo (UP), a
Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR) e a Federação das Indústrias no Estado do Paraná (FIEP).
Cabe destacar ainda que o referido decreto também aprovou um plano de ação,
com o objetivo de estabelecer etapas dos trabalhos da Prefeitura Municipal de
Curitiba (PMC) em relação às mudanças climáticas e de acompanhamento do
fórum. Esse fato resultou na elaboração de uma série de documentos sobre o
tema, como o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, para os anosbase de 2008, 2012 e 2013; o Programa de Avaliação e Quantificação do
Potencial de Absorção de Carbono por Florestas Nativas em Curitiba, em 2009,
2011 e 2019; e a Avaliação de Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica para
o Município de Curitiba, concluída em 2013 (CURITIBA, 2019).
O inventário de fontes de absorção (sumidouros) tem como objetivo principal
verificar o quanto de carbono já está estocado nas florestas municipais e
estabelecer a capacidade anual de sua absorção. Já o inventário das fontes visa
contabilizar, por ramos de atividade, as emissões totais do município. Com essas
informações, torna-se possível realizar o balanço da cidade para subsidiar a
elaboração de ações, planos e programas futuros. Além disso, o estudo de
vulnerabilidade permite indicar as áreas em que a PMC deverá incrementar suas
atividades. Por fim, esses estudos permitem, ainda, contextualizar o papel dos
cidadãos curitibanos no processo de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas (CURITIBA, 2009).
O Decreto Municipal Nº 498/2016 (CURITIBA, 2016), que revoga o anterior de
2009, estabelece a estratégia de Curitiba para as ações sobre a mudança do
clima e resiliência, que utiliza como diretrizes principais, o desenvolvimento
sustentável e a busca pela harmonia entre as ações antrópicas e o meio,
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privilegiando a valorização de unidades de conservação; a redução, o reuso e a
reciclagem de resíduos; a adoção de fontes alternativas e limpas de energia; a
recuperação de áreas degradadas; e a renaturalização de rios.
Além dos citados decretos, há diversas outras frentes referentes ao tema, como a
participação municipal no C40 (Grupo de Grandes Cidades para Liderança
Climática), no qual a PMC assinou a Meta 2020, em que se compromete com o
desenvolvimento do Plano de Ação Climática alinhado com o Acordo de Paris,
com foco em se tornar um município resiliente ao clima e neutro em carbono até
2050. Outras ações são a instalação de painéis fotovoltaicos no Palácio 29 de
Março e o desenvolvimento de projetos para sua implantação em terminais de
ônibus e no antigo aterro sanitário da Caximba, além da Central Hidrelétrica
Nicolau Klüppel no Parque Barigui (CURITIBA, 2020).
Curitiba também integra a iniciativa Environmental Insights Explorer (EIE) Action
Fund, uma parceria entre a entidade Governos Locais pela Sustentabilidade
(ICLEI) e o Google.org, que tem como missão apoiar projetos para mitigação de
mudanças climáticas, de organizações sem fins lucrativos, por meio da
ferramenta EIE, que conta com dados do Google sobre emissões de GEE
(CURITIBA, 2020). Além disso, desde 2012, Curitiba faz parte do projeto Urban
Leds, uma parceria do ICLEI com o Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), que tem como objetivo prestar apoio às
cidades na condução de estratégias climáticas alinhadas ao Acordo de Paris
(CURITIBA, 2018). Por fim, ressalta-se que o próprio PGRC é uma das ações que
visa minimizar as mudanças climáticas, por meio da intervenção socioambiental
na região do empreendimento (IPPUC, 2019).

3.1.1.3
PRESSÃO SONORA
O ruído tem sido definido como um som indesejado (BERRIEN, 1946;
LIMPSCOMB, 1974; RODDA 1967), destrutivo (BARON, 1970) e desagradável
(CONES; HAYES, 1984). Também tem sido interpretado normalmente como um
incômodo, ao invés de uma fonte de poluição.
Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora é um
novo agravante para as grandes cidades, devido ao crescimento desordenado de
núcleos urbanos e a novas tecnologias da construção civil, atingindo elevado
número de pessoas ao redor do mundo, depois da poluição do ar e da água
(OMS, 2003). Segundo a Lei Municipal N° 10.625/2002, “é proibido perturbar o
sossego e o bem-estar público com sons, ruídos e vibrações que causem
incômodo de qualquer natureza ou que ultrapassem os limites fixados” na lei
(CURITIBA, 2002, Artigo 1°). Logo, assim como para o caso das partículas e
gases, é preciso conhecer, controlar e minimizar os impactos relacionados à
pressão sonora.
No caso de Curitiba, a própria Lei Municipal N° 10.625/2002 determina os níveis
sonoros máximos permitidos durante os períodos diurno (das 07h01 às 19h00);
vespertino (das 19h01 às 22h00) e noturno (das 22h01 às 07h00) (CURITIBA,
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2002). Ademais, a emissão de ruídos por quaisquer atividades não pode exceder
os níveis de pressão sonora, estabelecidos para a respectiva zona de uso,
conforme apresentado na Tabela 3.1.1.3-1. Por sua vez, a norma brasileira NBR
10.151 estabelece o procedimento e as diretrizes para a avaliação dos níveis de
pressão sonora em ambientes habitados (ABNT, 2019).
Tabela 3.1.1.3-1:
LIMITES MÁXIMOS PERMISSÍVEIS
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL

DE

RUÍDO

ZONAS URBANÍSTICAS

CONFORME

PERÍODOS

SEGUNDO

DIURNO
VESPERTINO NOTURNO
(das 07h01 às (das 19h01 às (das 22h01 às
19h00)
22h00)
07h00)

ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-B, ZR-AG, ZR-M, APASARU, APA-SMRU

55 dB (A)

50 dB (A)

45 dB (A)

ZR-OC, ZR-SF, ZR-U, ZUC-II, ZT-MF, ZT-NC, ZEE, ZE-M, ZOO, SE-CC, SE-PS, SE-OI, APA-ST

60 dB (A)

55 dB (A)

50 dB (A)

ZR-4, ZC, ZT-BR-116, ZUM, ZE-D, SE, SH, SEBR-116, SE-MF, SE-CF, SE-WB, SE-AC, SE-CB,
CONEC, SE-PE, SC-SF, SC-UM, SE-NC, SEI,
SEHIS, SE-LE, SEVC-PASSAÚNA, SEVSPASSAÚNA, APA-SS, Vias prioritárias 1 e 2,
Vias setoriais, Vias coletoras 1, 2 e 3

65 dB (A)

60 dB (A)

55 dB (A)

ZS-1, ZS-2, ZES, ZI, ZEI-I (CIC), APA-SUE

70 dB (A)

60 dB (A)

60 dB (A)

Fonte:
CURITIBA (2002)
Notas:
APA-SARU = Setor de Alta Restrição de Uso da APA do Iguaçu; APA-SMRU = Setor de Média
Restrição de Uso da APA do Iguaçu; APA-SS = Setor de Serviço da APA do Iguaçu; APA-ST =
Setor de Transição da APA do Iguaçu; APA-SUE = Setor de Uso Esportivo da APA do Iguaçu;
CONEC = Setor Especial Conector; SC-SF = Setor Especial Comercial de Santa Felicidade; SCUM = Setor Especial Comercial Umbará; SE = Setor Especial Estrutural; SE-AC = Setor Especial
da Avenida Affonso Camargo; SE-BR-116 = Setor Especial da BR-116; SE-CB = Setor Especial da
Rua Engenheiro Costa Barros; SE-CC = Setor Especial Centro Cívico; SE-CF = Setor Especial da
Avenida Comendador Franco; SEHIS = Setor Especial Habitação de Interesse Social; SEI = Setor
Especial Institucional; SE-LE = Setor Especial Linhão do Emprego; SE-MF = Setor Especial da
Avenida Marechal Floriano Peixoto; SE-NC = Setor Especial Nova Curitiba; SE-OI = Setor
Especial de Ocupação Integrada; SE-PS = Setor Especial do Polo de Software; SE-PE = Setor
Especial Preferencial de Pedestre; SEVC-PASSAÚNA = Setor Especial de Vias Coletoras; SEVSPASSAÚNA = Setor Especial de Vias Setoriais; SE-WB = Setor Especial da Avenida Presidente
Wenceslau Braz; SH = Setor Histórico; ZC = Zona Central; ZE-D = Zona Especial Desportiva; ZEE = Zona Especial Educacional; ZEI-I (CIC) = Zona Especial de Indústria da Cidade Industrial de
Curitiba; ZE-M = Zona Especial Militar; ZES = Zona Especial de Serviços; ZI = Zona Industrial;
ZOO = Zona de Ocupação Orientada; ZR-1 = Zona Residencial 1; ZR-2 = Zona Residencial 2; ZR3 = Zona Residencial 3; ZR-4 = Zona Residencial 4; ZR-AG = Zona Residencial Alto da Glória;
ZR-B = Zona Residencial Batel; ZR-M = Zona Residencial Mercês; ZR-OC = Zona Residencial de
Ocupação Controlada; ZR-SF = Zona Residencial Santa Felicidade; ZR-U = Zona Residencial
Umbará; ZS-1 = Zona de Serviço 1; ZS-2 = Zona de Serviço 2; ZT-BR-116 = Zona de Transição
BR-116; ZT-MF = Zona de Transição Avenida Marechal Floriano Peixoto; ZT-NC = Zona de
Transição Nova Curitiba; ZUC-II = Zona de Urbanização Consolidada; ZUM = Zona de Uso Misto
dB (A) = curva de avaliação normalizada e adaptada à capacidade de recepção da audição
humana
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De acordo com a Lei Municipal N° 15.511/2019 (CURITIBA, 2019), a Área de
Abrangência Específica (AAE) do estudo está alocada na Área de Proteção
Ambiental (APA) do Iguaçu, enquanto a Área de Abrangência Local (AAL) é
classificada, a partir da Rua Francisca Beralde Paolini, como APA do Iguaçu e,
em sua parte norte, como Zona Residencial de Ocupação Controlada (ZR-OC).
Logo, essas áreas apresentam limites máximos permissíveis de ruído mais
restritivos.
No caso da ZR-OC, os limites são 60 dB no período diurno, 55 dB no vespertino e
50 dB no noturno; para a APA, dependem das zonas internas da APA, que podem
ser os setores: de Alta Restrição de Uso (APA-SARU); de Média Restrição de Uso
(APA-SMRU), de Transição (APA-ST), de Uso Esportivo (APA-SUE) e de Serviço
(APA-SS).
Nas AAE e AAL, os níveis de pressão sonora encontrados são baixos,
característicos de uma zona urbana de baixa intensidade, sendo a principal fonte
de ruído, o tráfego de veículos e motocicletas dos moradores da região
(Figura 3.1.1.3-1). Ademais, pode-se citar, como fonte de ruído, a execução de
pequenas obras nas moradias e eventuais ruídos provenientes das próprias
habitações (rádios, eletrodomésticos, entre outros). Pode-se, portanto, afirmar
que, nessas áreas, não há um grande potencial de incômodo relacionado ao
ruído.
Figura 3.1.1.3-1:
VISTA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Destaca-se que em estudo realizado por Zannin, Diniz e Barbosa (2002), o
tráfego de veículos automotores foi apontado como a principal fonte de incômodo
no município de Curitiba. Em regiões de núcleos populacionais de alta densidade
é um dos principais problemas ambientais da atualidade, pois o ruído não pode
ser visto, mas está presente, diariamente, na vida da população, ocasionando
estresse, desconforto e degradação ambiental.

3.1.2
ÁGUA
Durante a primeira incursão de trabalhos in loco e após o imageamento da região
com drone, foram analisados os aspectos hidrológicos da área antropizada por
meio das imagens obtidas. Essa interpretação orientou nova etapa de campo,
para a qual foram conferidas as observações anteriores pela caracterização dos
recursos hídricos locais e suas faixas de áreas de preservação permanente
(APPs), o respectivo estado de conservação e sua utilização, além da indicação
de áreas inundáveis considerando os aterros existentes, os quais impactam na
distribuição das águas no sistema atual local. As cavas existentes, oriundas da
atividade de explotação de areia também foram investigadas. Em paralelo, foram
diagnosticadas a qualidade da água e o potencial hídrico de abastecimento
local.
3.1.2.1
HIDROLOGIA
O município de Curitiba está inserido no contexto da bacia hidrográfica do Alto
Iguaçu, a qual abrange também parte da Região Metropolitana de Curitiba (RMC)
e está localizada em zona intermediária entre a Serra do Mar e a Escarpa
Devoniana, com área total de 6.036,0 km². A Área de Abrangência Hidrográfica
(AAH) compreende a bacia do Rio Barigui, sub-bacia da anterior.
O Rio Barigui nasce na Serra da Betara, próximo à divisa dos municípios de
Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul em cota aproximada de 1.080 m.
Possui extensão aproximada de 60 km entre sua nascente e sua foz no Rio
Iguaçu, a 870 m altitude, interceptando o município de Curitiba por
aproximadamente 45 km. Sua bacia hidrográfica apresenta forma alongada e
estreita, com largura variando entre quatro e nove quilômetros e padrão de
drenagem predominantemente dendrítico. Sua área de drenagem é de 279,1 km²,
sendo 140,8 km² em território curitibano (Figura 3.1.2.1-1).
Em Curitiba, o Rio Barigui tem início no bairro Abranches, passando pelos outros
cinco (Taboão, Pilarzinho, Vista Alegre, Cascatinha e Santo Inácio), até formar os
parques Tanguá, Tingui e Barigui. Depois percorre a Cidade Industrial de Curitiba
(CIC) e, finalmente, alcança o Rio Iguaçu, na divisa com o município de Araucária.
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Figura 3.1.2.1-1:
MAPA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA (AAH – BACIA DO RIO BARIGUI) E DAS
BACIAS LIMÍTROFES EM PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e SUDERHSA (2002).

Nas cabeceiras da bacia, encontra-se parte da formação geológica que constitui o
Aquífero Karst, um dos mananciais subterrâneos abastecedores de água potável
da RMC. No município de Curitiba, os principais afluentes da margem oeste são
os rios Tanguá, Cascatinha, Uvú, Mossunguê, Campo Comprido e o Ribeirão dos
Müller. Na margem esquerda os principais afluentes são os rios Vila Formosa,
Capão Raso, Passo do França e os arroios do Andrada, da Ordem e Pulador.
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Atualmente na região norte da bacia, pertencente a Almirante Tamandaré, o uso
do solo é predominantemente rural com a ocorrência de alguns núcleos urbanos
dispersos, entre eles a sede urbana daquele município. Na porção média, que
compreende o território curitibano, a ocupação urbana é preponderante, com
predominância de usos residencial, comercial e serviços. Ao sul, em áreas
correspondentes a Curitiba, ao longo da margem leste, e a Araucária, ao longo da
margem oeste, predomina o uso industrial, localizando-se, nesta região, a Cidade
Industrial de Curitiba (CIC), parte da Cidade Industrial de Araucária (CIAR) e a
Refinaria Getúlio Vargas (REPAR), administrada pela Petróleo Brasileiro
(PETROBRÁS), dentre outras áreas industriais.
A extremidade jusante da bacia possuía, em 2002, utilização predominantemente
rural (CH2M HILL, 2002); entretanto, de 2002 a 2020, esta região passou a ter
uso marcado pela explotação das jazidas de areia existentes na várzea do Rio
Barigui, constituindo cavas, entremeadas pelas invasões onde a ocupação
irregular decorrente resultou nos aglomerados urbanos estabelecidos nesses
locais (ver subseção 3.3 – Meio antrópico).
A bacia hidrográfica do Rio Barigui, caracterizada como urbana, apresenta várias
alterações de seus aspectos físico-naturais, especialmente em consequência de
fatores como: infraestrutura de esgotamento sanitário precária, ocupações
irregulares nas margens dos rios, presença de lixo, desmatamento, alteração da
faixa original do curso d’água (retificação do canal), confinamento do seu leito e,
mais recentemente, explotação de areia constituindo cavas em suas várzeas e
impermeabilização do solo devido ao processo de urbanização, dentre outras
causas.
Em relação as áreas de inundação do Rio Barigui, foi estabelecida a cota de
867 m (CH2M HILL, 2002) como a referência para o citado risco. Em análise
integrada com o trabalho, foi gerada a Figura 3.1.2.1-2. Nesse mapa, foram
apresentadas as drenagens que originalmente cortavam a Área de Abrangência
Específica (AAE), para configurar o registro da drenagem original nesse contexto
antes das alterações impostas ao local. Foram também inseridas as cavas
resultantes da extração de areia em 2003, que, a partir da análise temporal de
imagens de satélite, compreendeu o ano do ápice da atividade de explotação na
AAE.
A hidrologia da AAH e da AAE pode ser explicada a partir da reinterpretação dos
limites das sub-bacias, a qual foi baseada no novo levantamento planialtimétrico
desenvolvido no Lote 1 (ELMO, 2020). Assim, foram definidas oito sub-bacias,
nomeadas de A a H (Figura 3.1.2.1-3), sendo que a AAE compreende apenas as
B, C e D.
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Figura 3.1.2.1-2:
MAPA DE DRENAGEM ORIGINAL, COTA DE INUNDAÇÃO EM 2002 E CAVAS EM 2003 NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), CH2M HILL (2002) e SUDERSHA (2002).
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Figura 3.1.2.1-3:
MAPA DE SUB-BACIAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA (AAH)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), CH2M HILL (2002) e SUDERSHA (2002).

A sub-bacia A possui uma nascente e poucos cursos d’água, predominantemente
intermitentes, próximos à ocupação urbana e com padrão retilíneo. Adjacentes ao
Rio Barigui, ocorrem cavas resultantes da atividade de mineração, as quais não
foram aterradas em sua maioria. A sub-bacia B está compreendida, quase em sua
totalidade, pela AAE com a presença de cursos d’água retilíneos naturais, os
quais se tornam canalizados e inferidos quando adentram a região ocupada, e de
outros definidos originados pela dinâmica natural de ligação entre cavas e das
mesmas com o Rio Barigui. Cabe destacar, na região a montante dessa subbacia, as duas nascentes e, próximo a este rio, a presença de cavas resultantes
da extração mineral, que foram aterradas total ou parcialmente.
A sub-bacia C compreende parte da AAE e nela predominam cursos d’água
naturais definidos e uma nascente na região montante. A sub-bacia D engloba,
em sua maior parte, uma cava resultante da extração mineral e demais cursos
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naturais e nascente preservados devido à reduzida ocupação e que desaguam
nesta cava.
A sub-bacia E, já na foz do Rio Barigui com o Iguaçu, também é composta
predominantemente por antigas cavas de extração de areia, as quais modificaram
a dinâmica natural e cursos naturais preservados que nelas desembocam.
A margem oeste do Rio Barigui compreende as demais sub-bacias – F, G e H, as
quais somente estão inseridas no contexto da AAH. A primeira (F), próxima a foz
com o Rio Iguaçu, tem a presença de curso d’água inferido, além de meando
abandonado. A segunda (G), devido à acentuada diferença topográfica, possui
maior proporção de cursos naturais, os quais são intermitentes em regiões de
várzea e inferidos nas zonas urbanizadas. Já a terceira (H), possui o mesmo
padrão de drenagem que a G, porém em área proporcionalmente menor.
Para a caracterização atual da situação de inundação da AAE, foi utilizada a base
planialtimétrica de detalhe, elaborada em 2018 na escala 1:3.000 (TOP X, 2018),
a qual gerou curvas de nível com equidistância de 0,25 m. Nesse mapa, foi
possível traçar as áreas de inundação, conforme a topografia atual, que
permanece sofrendo constantes mudanças frente ao processo contínuo de
aterramento indiscriminado da área. Nesse contexto, a maioria das cavas de 2003
não existem mais, pois foram aterradas e causaram modificação dos caminhos
das drenagens naturais. Entretanto, percebe-se a interligação entre as cavas
remanescentes e as linhas modificadas dessas drenagens, que acabam formando
o sistema de escoamento atual das águas pluviais do local. Algumas dessas
linhas de drenagem foram canalizadas em alguns trechos em 2019, com
tubulações de concreto (Figura 3.1.2.1-4).
Figura 3.1.2.1-4:
VISTA DE CANALIZAÇÃO DE LINHAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-28

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Também é notória a permanência do nível freático variavelmente próximo a
superfície. Essa é uma característica das áreas de várzea, observada nas
inúmeras canaletas abertas, seja ao longo das ruas existentes ou mesmo
cruzando as porções das áreas que ainda não possuem aterro (Figura 3.1.2.1-5).
Figura 3.1.2.1-5:
VISTA DE PROXIMIDADE DO LENÇOL FREÁTICO À SUPERFÍCIE EM LINHA DE DRENAGEM
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Considerando a cota 867 como a de risco de inundação (CH2M HILL, 2002) e a
configuração planialtimétrica do levantamento de 2018, que não só aterrou cavas
como sobrelevou consideravelmente várias porções da AAE, evidencia-se que as
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inundações atuais acontecem a partir dessas cavas remanescentes,
especificamente naquelas que possuem ligação com as linhas de drenagem de
escoamento para o Rio Barigui.
Nos períodos de cheia, essas drenagens fazem o retorno das águas para as
cavas, que, somadas às cargas pluviométricas provenientes das porções A
montante, transformam as respectivas cavas em células de transbordamento, por
onde a inundação passa a acontecer no interior da AAE. O mapa atual de
inundações (Figura 3.1.2.1-6) apresenta a configuração da área de abrangência
específica em relação a essas cavas remanescentes, estabelecendo as principais
zonas de risco de inundação, inferindo as linhas da configuração atual de
escoamento de drenagem. A Prancha 3.1.2.1-1 ilustra as informações anteriores.
Figura 3.1.2.1-6:
MAPA DE DRENAGEM ATUAL, COTA DE INUNDAÇÃO EM 2019 E RESPECTIVAS CAVAS
REMANESCENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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3.1.2.2
QUALIDADE HÍDRICA
Preliminarmente, vale destacar que as informações deste subitem são
complementadas pelo conteúdo do item 3.3.2 – Aspectos infraestruturais (ver
subitem 3.3.2.2 – Saneamento). O crescimento demográfico e a expansão das
atividades econômicas, tanto no meio urbano quanto no rural, podem causar o
aumento no consumo e na deterioração dos recursos hídricos. Processos de
ocupação irregular em áreas de conservação ambiental se tornam fontes de
poluição, com potencial de alteração da qualidade hídrica. Esses pressupostos
são aplicáveis à ocupação da AAE, que, como já citado, aconteceu em área de
várzea e de antigas cavas.
As vistorias e levantamentos de campo mostraram que as vilas da AAE
contribuem para a contaminação dos recursos hídricos da região com o
lançamento de esgotos a céu aberto e nas galerias de drenagem que chegam até
os corpos d’água (Figura 3.1.2.2-1). Sabe-se, por outro lado, que alterações na
quantidade, distribuição e qualidade dos recursos hídricos ameaçam a
sobrevivência do homem e dos demais seres vivos (BORGES; GALBIATTI;
FERRAUDO, 2003).
Figura 3.1.2.2-1
VISTA DE LANÇAMENTO DE ESGOTO A CÉU ABERTO EM CORPO D’ÁGUA DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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No Paraná, é mantido um programa de acompanhamento de qualidade ambiental
dos principais rios do estado, que conta com a medição de parâmetros, incluindo
cursos d’água em áreas de abrangência do presente estudo. De acordo com o
Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas dos Rios da Região
Metropolitana de Curitiba (IAP, 2009), os dados utilizados naquele diagnóstico
são baseados no monitoramento semestral do Programa de Monitoramento do
Altíssimo Iguaçu, no qual está incluído o Rio Barigui.
Na região do Caximba, este rio é monitorado na estação AI10 – localizada na
ponte homônima, na divisa entre Curitiba e Araucária (Figura 3.1.2.2-2) – que
recebeu a classificação “muito poluída” (Tabela 3.1.2.2-1), de acordo com a
Avaliação da Qualidade Integrada da Água (AIQA).
Figura 3.1.2.2-2:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE HÍDRICA (AI10)
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
Baseada em ANA (2020) e Google Earth (2019).
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Tabela 3.1.2.2-1
VALORES DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE INTEGRADA DA ÁGUA (AIQA) NO PONTO AI10
NO RIO BARIGUI – ABRIL DE 2005 A FEVEREIRO DE 2009
MÊS

AIQA

CLASSE

Abril / 2005

0,95

Muito poluída

Junho / 2005

1,12

Poluída

Setembro / 2005

0,95

Muito poluída

Fevereiro / 2006

1,22

Poluída

Abril / 2006

0,95

Extremamente poluída

Outubro / 2006

1,12

Poluída

Dezembro / 2006

1,12

Muito poluída

Abril / 2007

0,95

Muito poluída

Julho / 2007

1,12

Poluída

Outubro / 2007

0,95

Muito poluída

Março / 2008

1,12

Poluída

Setembro / 2008

1,12

Muito poluída

Fevereiro / 2009

1,12

Muito poluída

Percentil do AIQA

1,12

Muito poluída

Fonte:
Baseada em ANA (2020).

Como o ponto de monitoramento AI10 está localizado a montante da AAE, esta
não é a responsável pela medida de poluição do Rio Barigui. Porém, os
lançamentos inadequados de esgotos após este ponto contribuem para a
contaminação que chega até o rio Iguaçu em níveis ainda piores.
O Instituto das Águas do Paraná (ÁGUAS PARANÁ) também monitora o mesmo
ponto com o código da Estação Fluviométrica Ponte da Caximba 65019700, da
Agência Nacional de Águas (ANA, 2020), e apresenta informações sobre alguns
parâmetros de qualidade da água este ponto. O Rio Barigui é considerado Classe
4 para o trecho do vertedouro do lago do parque homônimo até sua foz no Rio
Iguaçu, segundo informações do Anexo 1 da Resolução do Comitê das Bacias do
Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira N° 4/2013 (COALIAR, 2013).
Considerando usos e qualidade da água, esta classificação é a de menor padrão
e pode ser destinada apenas para a navegação e harmonia paisagística. A Tabela
3.1.2.2-2 representa como a qualidade da água neste trecho está comprometida.
O parâmetro Oxigênio Dissolvido (OD) apresentou, de março de 2010 a maio de
2017, 9 das 15 amostras analisadas fora do padrão para a Classe 4
(Figura 3.1.2.2-2), que deve ser superior a 2,0 mg/L, segundo a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente N 357/2005 (CONAMA, 2005).
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Data da
Campanha

pH

OD
(mg/L)

DBO/5 20ºC
(mg/L)

DQO
(mg/L)

Coliformes Fecais
(NMP/100 ml)

Coliformes Totais
(NMP/100 ml)

Fósforo Total
(mg/L)

Fosfatos Totais
(mg/L)

Nitratos
(mg/L)

Nitritos
(mg/L)

Nitrogênio Amoniacal
(mg/L)

IQA

Tabela 3.1.2.2-2:
PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA MEDIDAS NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA PONTE
DA CAXIMBA – MARÇO DE 2010 A MAIO DE 2017

15/03/2010

7,2

4,3

11,0

26

1.700.000

–

0,6

0,0

1,0

0,2

3,5

34

16/06/2010

7,3

1,3

20,0

42

–

0,9

0,0

0,5

0,3

7,6

22

20/10/2010

7,4

1,0

19,0

50

490.000
–

–

2,2
–

5

–

79.000

0,2
–

–

33.000

–

–

–

–

3
–

22
–

11,0

27
–

0,5
–

13/04/2011

7,3
–

0,0
–

8,1

31/03/2011

0,8
–

15/06/2011

–

–

9,1

–

–

17.000

–

–

–

–

–

–

03/08/2011

5,6
–

15,0

79.000

–

–

–

–

–

11.000

–

–

–

–

1,6
–

–

10,0

35
–

–

14/09/2011

7,1
–

08/11/2011

–

–

8,2

–

–

49.000

–

–

–

–

–

–

09/11/2011

7,3

1,2

8,6

32

–

24.000

–

–

–

–

9,2

–

14/08/2013

7,2

1,5

32,0

109

–

54.000

–

–

–

–

8,9

–

20/08/2013

7,3

0,9

32,0

49

–

22.000

–

–

–

–

12

–

13/03/2015

7,3

2,0

11,0

31

–

49.000

–

–

–

–

3

–

14/03/2016

8,4

1,6

6

63,3

10.000

15.800

–

–

–

–

5,0

–

06/06/2016

7,9

3,4

12,0 26,2

21.100

15.200

–

–

–

–

4,9

–

06/10/2016

7,3

1,2

68,0

195

–

–

–

–

–

–

7,1

–

21/11/2016

7,7

3,3

12,6

22

34.400
–

–

–

–

–

13,5

–

–

–

–

–

4,2

–

–

–

–

–

–

6,5

–

15/02/2017

6,6

3,3

10,0

22

75.000
–

31/05/2017

7,1

1,6

6

22

–

–

–

Fonte:
Baseada em ANA (2020).
Notas:
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio
DQO = Demanda Química de Oxigênio
IQA = Índice de Qualidade da Água
NMP = número mais provável
OD = Oxigênio Dissolvido
pH
= Potencial Hidrogeniônico
–
= sem registro
X,X = valores fora de padrão
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Figura 3.1.2.2-3:
GRÁFICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA PONTE DA
CAXIMBA – 2010 A 2017

Fonte:
Baseada em ANA (2020).
Notas:
= OD
= limite classe 4

Já o parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) corresponde ao oxigênio
necessário para degradar a matéria orgânica da amostra a uma temperatura de
20°C durante cinco dias. Para a estação fluviométrica Ponte da Caximba, a
Figura 3.1.2.2-4 ilustra os dados medidos com o limite para a Classe 3, pois para
a classificação 4, não existe limite especificado. Para aquela classe, o máximo
para DBO 5 dias a 20°C é de até 10 mg/L (CONAMA, 2005). Das 19 amostras
registradas de 2010 a 2017, apenas seis estavam abaixo deste limite, sendo que
a superior chegou a 68 mg/L. Já o Potencial Hidrogeniônico (pH) não apresentou
nenhum resultado de amostra fora dos padrões estabelecidos na legislação para
a Classe 4.
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Figura 3.1.2.2-4:
GRÁFICO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA
PONTE DA CAXIMBA – 2010 A 2017

Fonte:
Baseada em ANA (2020).
Notas:
= DBO
= limite classe 3

Para os coliformes fecais ou termotolerantes, não há limite especificado na
Resolução CONAMA 357/2005 para a Classe 4. Para a 3, a restrição mínima é de
4.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros (CONAMA, 2005). Para as
cinco amostras apresentadas, os valores são superiores ao limite estabelecido,
chegando a 1.700.000, o que representa 425 vezes maior que o valor de
referência.
O Índice de Qualidade da Água (IQA) foi determinado apenas para três datas e
em duas os valores estavam na faixa abaixo de 25 que é considerada muito ruim
e mesmo na terceira, enquadrada entre 25 e 50, é enquadrada como ruim
(CONAMA, 2005). Além disso, para valores abaixo de 50, as águas são
impróprias para tratamento convencional para abastecimento público, sendo
necessários tratamentos mais avançados.
O potencial hidrogeniônico (pH) apresenta os resultados dentro dos limites
estabelecidos para a Classe 4, que varia de 6,0 a 9,0 (CONAMA, 2005), como
critério de proteção à vida aquática (CETESB, 2016).
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A Demanda Química de Oxigênio (DQO) não revela padrões fora dos limites
especificados na Resolução CONAMA 357/2005. Como já citado, esta variável se
refere à quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica de
uma amostra por meio de um agente químico (CETESB, 2016).
No que se refere ao fósforo total, a mesma resolução do CONAMA não possui
especificação para a Classe 4. Já para a Classe 3, existe a diferenciação entre
ambiente lêntico, intermediário e lótico, sendo o limite para este último, que é o
caso da estação Ponte da Caximba, de 0,15 mg/l. Assim, as três medições
publicadas possuem valor acima do limite estabelecido.
Segundo informações da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB, 2016), o fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às
descargas de esgotos sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó
empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns
efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas
em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, produzem
fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e
urbanas também podem provocar a presença excessiva deste elemento em
corpos hídricos naturais.
O fósforo pode ocorrer na água sob três formas diferentes. Os fosfatos orgânicos
são aqueles que compõem moléculas orgânicas, como a de um detergente, por
exemplo. Os ortofosfatos são representados pelos radicais, que se combinam
com cátions, formando sais inorgânicos nas águas, e os polifosfatos ou fosfatos
condensados, polímeros de ortofosfatos. Esta terceira forma não é muito
importante nos estudos de controle de qualidade das águas, porque sofre
hidrólise, convertendo-se rapidamente em ortofosfatos (CETESB, 2016).
Para fosfatos totais, não há na legislação padrões estabelecidos de qualidade
hídrica. Os resultados para a estação Ponte da Caximba no período analisado
registram valores de zero nas três amostras publicadas.
Já o nitrato não apresenta especificação na Resolução CONAMA 357/2005 para a
Classe 4, apenas para a Classe 3, na qual o limite é de 10 mg/l. Para as três
medições apresentadas na estação Ponte da Caximba, nenhuma extrapolou este
valor.
Os nitratos são tóxicos, causando uma doença chamada metahemoglobinemia
infantil, que é letal para crianças (o nitrato se reduz a nitrito na corrente
sanguínea, competindo com o oxigênio livre, tornando o sangue azul). Por isso, é
padrão de potabilidade, sendo 10 mg/L o valor máximo permitido pela Portaria do
Ministério da Saúde N° 518/2004 (MS, 2004).
Assim como o nitrato, o nitrito também não apresenta especificação naquela
resolução para a Classe 4, mas também somente para a Classe 3, cujo limite é de
1 mg/l. As três medições na estação Ponte da Caximba não extrapolaram este
valor.
Para o nitrogênio amoniacal, a resolução do CONAMA não tem especificação
para a Classe 4, entretanto, para a Classe 3 existem, os limites que variam
conforme os seguintes valores de pH: 13,3 mg/l de N, para pH ≤ 7,5; 5,6 mg/l de
N, para a variação de 7,5 < pH ≤ 8,0; 2,2 mg/ de N, para a variação de 8,0 < pH ≤
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8,5; e de 1,0 mg/l de N, para pH > 8. Para a estação Ponte da Caximba, duas das
15 amostras têm valores acima dos padrões estabelecidos.

3.1.2.3
POTENCIAL HÍDRICO
Cabe destacar que as informações deste subitem também são complementadas
pelo conteúdo do item 3.3.2 – Aspectos infraestruturais (ver subitem 3.3.2.2 –
Saneamento). O balanço hídrico de uma bacia permite avaliar a variação no
tempo da quantidade de água armazenada (superficial e subterrânea) e, dentre
outras variáveis, diagnosticar as possibilidades de utilização dos recursos hídricos
(FILL et al., 2005). De acordo com informações da Organização das Nações
Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2002), para uma correta
avaliação da disponibilidade de água de uma região, os balanços hídricos da
bacia constituem valiosos instrumentos, do ponto de vista tanto teórico como
prático.
Para analisar a situação da quantidade de água disponível na região, em especial
para abastecimento público, torna-se importante a análise tanto da disponibilidade
dos possíveis mananciais quanto do sistema de tratamento hídrico. Curitiba tem a
prestação de serviços de água e esgoto realizada pela concessionária Companhia
de Saneamento do Paraná (SANEPAR), responsável pela garantia de
fornecimento de água tratada em quantidade e qualidade adequada.
Em estudo sobre o balanço hídrico da bacia do Rio Barigui, Fill et al. (2005) avalia
que a sua capacidade de armazenamento é limitada. Este fato se deve tanto aos
problemas de recarga dos mananciais superficiais quanto à qualidade da água
dos rios, o que obriga à busca do recurso em outras bacias.
Para o abastecimento de água da AAE, os sistemas de abastecimentos de água
(SAA) mais próximos são: Miringuava (Figura 3.1.2.3-1) e Passaúna
(Figura 3.1.2.3-2). De acordo com dados do Plano Municipal de Abastecimento de
Água de Curitiba (PMAA – PMC, 2017), esses sistemas abastecem o Centro de
Reservação (CR) Campo de Santana, relacionado à AAE.
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Figura 3.1.2.3-1:
MAPA DE COMPONENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HÍDRICO MIRINGUAVA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e PMC (2017).
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Figura 3.1.2.3-2:
MAPA DE COMPONENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HÍDRICO PASSAÚNA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e PMC (2017).

A partir do CR Campo de Santana, que recebe a contribuição tanto do Sistema
Passaúna quanto do Sistema Miringuava, o abastecimento pode ser realizado na
AAE (Figura 3.1.2.3-3).
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Figura 3.1.2.3-3:
MAPA DE COMPONENTES DO CENTRO DE RESERVAÇÃO (CR) CAMPO DE SANTANA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e PMC (2017).

Atualmente, o Reservatório Campo de Santana possui demanda de 2.168 m³ e
uma capacidade de reservação de 5.000 m³ (PMC, 2017). Dessa forma, a
prestadora dos serviços deverá realizar estudos de demanda e disponibilidade
para atendimento da AAE. Esta área também necessita da destinação correta do
esgoto sanitário gerado, para não haver contaminação dos corpos hídricos.
A AAE não conta com rede de coleta, sendo seus efluentes domésticos lançados, muitas vezes,
de forma inadequada. A estação de tratamento de esgoto (ETE) mais próxima é a CIC-Xisto
(Figura 3.1.2.3-4), que possui capacidade de 490 l/s (PMC, 2017). O ofício da SANEPAR exposto
no Anexo 3.1.2.3-A) informa que o sistema de esgotamento sanitário coletará e transportará os
efluentes até a ETE CIC-Xisto (Figura 3.1.2.3-6), com valor de implantação estimado em onze
milhões de reais. Ainda, de acordo com as informações da SANEPAR, o projeto básico para a
rede coletora de esgoto está concluído e os projetos de engenharia (hidráulico e complementares)
para a estação elevatória e linha de recalque tem previsão de conclusão em março de 2020.
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Figura 3.1.2.3-4:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CIC-XISTO E
DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS PROXIMIDADES DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e PMC (2017).

3.1.3
SOLO E SUBSOLO
Em primeira instância, foi estudada a geomorfologia do local, com levantamento
das unidades geomorfológicas. Como suporte para a execução do mapeamento,
foram utilizadas cartas topográficas e levantamento planialtimétrico, e
confeccionada a evolução das alterações não só morfológicas, mas também
antrópicas na rede de drenagem, com base nas imagens de Google Earth. Por
fim, foi analisada a rede de drenagem com mapas geológicos e de solos.
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No âmbito dos estudos acerca da geologia e geotecnia, foi realizado o
levantamento cartográfico das unidades geológicas e estruturas por meio de
estudos anteriores, com dados e mapas de diversas escalas, consultados a partir
de fontes bibliográficas e de relatórios técnicos de atividades de extração e
exploração de areia do local, dentre outros.
A interpretação geológica final do diagnóstico ocorreu por meio de atividade de
campo e análise de imagens aéreas (considerando tanto o imageamento
detalhado realizado por drone, como a confecção do histórico da evolução da
ocupação da área, elaborada a partir de imagens temporais de satélite do Google
Earth). Salienta-se que a análise das cavas de areia existentes, sua profundidade
e perfil estratigráfico relacionado constitui a base da geologia local diagnosticada,
que contou apenas com as informações de sondagens existentes de outros
trabalhos realizados. Também foi identificada a relação de contato desses
aluviões com os sedimentos inconsolidados da Formação Guabirotuba ou das
rochas alteradas do Embasamento Cristalino de Curitiba.
Essas informações geológicas de detalhe e a identificação dos tipos de aterros
executados no local durante o processo de ocupação também contribuíram para a
base de informações a ser usada nos projetos subsequentes de corte e aterro,
reconfiguração de cavas em lagoas de passagem e no próprio talude a ser
construído.
A caracterização da hidrogeologia foi realizada a partir de consulta bibliográfica,
na qual foram levantados dados de poços tubulares profundos das outorgas
concedidas por órgãos públicos. As informações dos trabalhos de campo
procuraram reconhecer a existência de cacimbas nas cercanias e no interior da
AAE, com o intuito de estabelecer a altura do nível freático local, não tendo sido
identificados pontos significativos desse elemento de captação. As sondagens
existentes de outros trabalhos realizados tão pouco contribuíram para
identificação do nível freático local. Sendo que a direção preferencial do seu fluxo
tende a seguir o caimento natural do terreno para oeste.

3.1.3.1
GEOMORFOLOGIA
Segundo informações do Serviço Geológico do Paraná (Minerais do Paraná –
MINEROPAR, 2006), a região de Curitiba está inserida na Unidade
Morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico. Sua gênese é vinculada a
vários ciclos geotectônicos, acompanhados de sedimentação, metamorfismo
regional, falhamentos, dobramentos e extensas intrusões, composto por faixas
que se dispõem na direção NE-SW.
Neste contexto do Cinturão Orogênico do Atlântico, no município de Curitiba se
destaca a Unidade Morfoescultural do Primeiro Planalto Paranaense com as
subunidades morfoesculturais denominadas de Planalto de Curitiba e Planalto do
Alto Iguaçu.
Segundo a carta geomorfológica de Curitiba (SG-22-X-D), escala 1:500.000, o
Planalto de Curitiba apresenta dissecação média e ocupa área de 2664,1 km². As
PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-45

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

formas predominantes correspondem a topos alongados e aplainados, vertentes
convexas com dissecação generalizada e vales em “V”. A direção geral da
morfologia varia entre N-S e NW-SE, modelada em rochas do Complexo
Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR, 2006).
O Planalto do Alto Iguaçu apresenta dissecação baixa e abrange área de
1138,2 km². As formas predominantes são topos alongados e aplainados,
vertentes convexas articuladas às planícies fluviais mediante rampas suaves,
vales em “V”, modeladas em sedimentos da Formação Guabirotuba e litologias do
Complexo Gnáissico Migmatítico.
Ainda neste contexto geomorfológico (MINEROPAR, 2006), destaca-se, em
Curitiba, a Unidade Morfoescultural das Bacias Sedimentares Cenozoicas e
Depressões Tectônicas, representada pela Subunidade Morfoescultural das
Planícies Fluviais compostas por sedimentos inconsolidados do Período
Quaternário (Figura 3.1.3.1-1).
Em relação aos aspectos geomorfológicos locais, a Área de Abrangência
Específica (AAE) está localizada em um compartimento, na porção mais a jusante
da planície aluvionar do Rio Barigui. A rede de drenagem que recobre esta área é
densa, sendo que este curso d’água flui no sentido sul. As principais falhas e
diaclases controlam a drenagem onde está encaixado o rio, conferindo-lhe um
padrão paralelo a subparalelo, enquanto que nas cabeceiras de seus afluentes de
primeira ordem, o padrão é subdendrítico.
O Rio Barigui apresenta extensa área de várzea a partir do local onde está
situado o parque homônimo em Curitiba, até a sua foz na confluência com o Rio
Iguaçu. Apesar de seu curso original, a partir desse local, ter sido meandriforme,
seu vale é controlado por falhas. Como característica marcante da região,
destaca-se a planície aluvionar por onde corre o curso d’água, que hoje está
totalmente urbanizada até o trecho em que cruza a rodovia do Contorno Sul.
A partir deste ponto de cruzamento do Rio Barigui com a rodovia, a planície
aluvionardo lado leste, correspondente ao município de Curitiba, mostra-se ainda
preservada em uma faixa que varia de 100 a 200 m de extensão, limitada por
ocupação urbana intensa até a região do Campo de Santana, mais
especificamente junto aos limites da Rua Tiago Rafael Mickosz Dallegrave que
marca o final da área urbanizada regular sobreposta à várzea do Rio Barigui pela
margem esquerda.
Deste ponto até a sua foz, junto ao Rio Iguaçu, a planície aluvionar do Barigui
possui uma faixa com cerca de 600 m de extensão em média, marcada por cavas
oriundas da atividade mineral de extração de areia, salvo no trecho marcado pela
Vila 29 de Outubro, que compõe a AAE, onde a ocupação irregular aterrou cavas,
ocupando até as margens do Rio Barigui. Toda essa área é ladeada por um
relevo com formas onduladas e declividades acentuadas pela sua margem direita
a suavemente onduladas e declividades medianas pela sua margem esquerda,
características do Embasamento Cristalino e da Formação Guabirotuba.
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Figura 3.1.3.1-1:
MAPA DE COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), MINEROPAR (2006) e SUDERHSA (2000).

Este relevo ondulado compõe, com a planície aluvionar do Rio Barigui, a feição
morfológica onde está situada a AAE. Para melhor visualização desse contexto
em âmbito regional, são apresentados mapas de hipsometria da AAH e da AAR
(Figura 3.1.3.1-2). A configuração topográfica de uma área de drenagem está
estritamente relacionada com os fenômenos de erosão que se processam em sua
superfície. Também por meio da hipsometria é possível detectar o índice de
dissecação do relevo.
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Figura 3.1.3.1-2:
MAPAS DE HIPSOMETRIA DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA (AAH) E
REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e SUDERHSA (2002).

Esse mapa foi elaborado para permitir a visualização desta última área no
contexto da bacia do Alto Iguaçu. Assim, a partir da base planialtimétrica de
detalhe, constata-se que, na AAH, há variação de cota altimétrica de 51 m, sendo
as altitudes máxima e mínima respectivamente 916 e 865 m s.n.m. Já na AAE,
essa variação de cota altimétrica é de 41 m, sendo a altitude máxima 906 m
s.n.m. e a mínima 865 m s.n.m (Prancha 3.1.3.1-1).
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O estudo da declividade é de suma importância para trabalhos de planejamento
territorial, sendo possível, por meio dessa análise, estabelecer áreas com maior
potencial para certas atividades e obras civis, assim como identificar regiões
impróprias para determinados usos. Quando essa informação é cruzada com a
geologia e com a caracterização de solos, é viável a interpretação geotécnica do
local.
A partir dos dados de declividade de determinada área, pode-se também
correlacionar a existência de processos que favoreçam a infiltração e recarga dos
aquíferos ou o escoamento superficial. A velocidade desses processos
superficiais e subsuperficiais de uma bacia fluvial é determinada pelas
declividades do terreno. O mapa de declividades do terreno da AAH e de parte da
AAR é apresentado na Figura 3.1.3.1-3, com classes estabelecidas conforme o
Quadro 3.1.3.1-1, as quais têm maior representatividade em nível regional.
Quadro 3.1.3.1-1:
CLASSES DE DECLIVIDADE ADOTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA (AAH)
E DE PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)
INTERVALOS

INCLINAÇÕES

0 – 5%

Abaixo de 2°51’

5 – 10%

De 2°51’ a 5°42’

10 – 15%

De 5°42’ a 8°31’

15 – 20%

De 8°31’ a 11°18’

20 – 30%

De 11°18’ a 18°26’

Acima de 30,0%

Acima de 18°26’

Fonte:
Baseada em Zuquette (1987).

Essas classes de declividade foram definidas com base em trabalho sobre
proposta metodológica para cartografia geotécnica para as condições brasileiras,
produzido por Zuquette (1987) e possibilitam uma visualização ampla em nível
regional sobre esses intervalos de declividades e a posição da área de estudo.
Nesse contexto as declividades abaixo de 5,0% ocupam áreas planas de fundo de
vale do Rio Barigui e ocorrem também no topo achatado das elevações e
interflúvios das encostas da AAH, assim como na AAE. Essas encostas são
relativamente abruptas na porção oeste do Rio Barigui, no contexto dominado
pelas rochas do Complexo Atuba, que geralmente apresentam perfil convexo,
com declividades que variam de 5,0 a 20,0%, com algumas áreas de 20,0 a
30,0%, excepcionalmente culminando em porções acima de 30,0%. Já no
contexto dominado pelos sedimentos inconsolidados da Formação Guabirotuba,
as encostas são menos abruptas e, em geral, também configuram perfil convexo,
com declividades que variam de 5,0 a 20,0%, sendo que vários locais nessa
região apresentam de 0,0 a 5,0%.
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Figura 3.1.3.1-3:
MAPAS DE DECLIVIDADES DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA HIDROGRÁFICA (AAH) E
REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e SUDERHSA (2002).

Entretanto, visando maior aproximação à realidade da AAE, foram adotadas as
classes expostas na Prancha 3.1.3.1-2, de acordo com o disposto no
Quadro 3.1.3.1-2. O contexto desses outros intervalos foi analisado em relação a
divisão das sub-bacias hidrográficas definidas neste trabalho.
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Quadro 3.1.3.1-2:
CLASSES DE DECLIVIDADE ADOTADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
INTERVALOS

INCLINAÇÕES OBSERVAÇÕES

Abaixo de 3,0%

Abaixo de 2°51’

máximo considerado para redes
coletoras de esgoto sanitário(1)

próximo ao máximo considerado
De 2°51’ a 5°42’ para circulação de pedestres com
acessibilidade universal(2)
máximo considerado para
De 5°42’ a 8°31’ circulação de veículos automotores
em vias locais(3)

3,0 a 10,0%

10,1 a 15,0%

15,1 a 20,0%

De 8°31’ a 11°18’

20,1 a 30,0%

De 11°18’ a 18°26’

máximo considerado para
mecanização no uso das terras (4)

máximo considerado para
parcelamento do solo urbano(5)
Acima de 30,0%

Acima de 18°26’

Fonte:
Baseada em ABNT (1986; 2015)(1)(2), Brasil (1979)(5), EMBRAPA (2004)(4) e UFRGS (2020)(3).

Assim a região compreendida pela sub-bacia A mostra declividades com dois
intervalos predominantes: abaixo de 3,0%, ocupando áreas planas ao longo do
vale do Rio Barigui e também no topo achatado das elevações e interflúvios das
encostas, até o limite da AAH; e de 3,0 a 10,0%, ocupando a maior porção de
topo achatado até o restante da sub-bacia, a qual apresenta ainda pequena
porção com declividade de 10,0 a 15,0% em interflúvios próximos aos limites do
divisor. Esta sub-bacia não compreende especificamente a AAE, mas está dentro
dos limites da AAL.
A sub-bacia B representa quase a totalidade da AAE e possui a mesma
característica que a anterior, ou seja, declividades abaixo de 3,0% ocupando as
áreas planas da várzea e em boa parte no topo achatado das elevações e
encostas. A classe de 3,0 a 10,0% ocupa o restante dessa área até os limites da
sub-bacia, sendo que a entre 10,1 a 15% é irrisória nesse contexto.
A sub-bacia C compõe parte da AAE e a classe com declividades abaixo de 3,0 %
representa a menor porção das áreas planas da várzea em relação às demais
sub-bacias. Apenas uma pequena parte desse intervalo ocorre no topo achatado
das elevações e encostas. No restante desta sub-bacia, o domínio é de intervalos
de 3,0 a 10,0%, havendo também uma pequena parcela, próxima ao divisor, com
intervalos de 10,1 a 15,0%, onde se situa um local, coincidente com interflúvio,
onde a declividade atinge pontualmente o intervalo de 15,1 a 20,0%.
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A sub-bacia D ocupa a menor parte da AAE, onde o intervalo com declividades
abaixo de 3,0% representa a única porção de área plana de várzea com
características ainda originais. Nas demais porções desta sub-bacia, essa classe
é irrisória no topo achatado das elevações e encostas, onde predominam
intervalos de 3,0 a 10,0% e, em menor parte, os de 10,1 a 15,0%, onde,
coincidente com interflúvios, a declividade atinge pontualmente o intervalo de 15,1
a 20,0%, semelhante ao observado na sub-bacia C.

3.1.3.2
GEOLOGIA
Em termos de geologia regional, litotipos, incluindo os sedimentos aluvionares
depositados pela ação do Rio Barigui, assim como as rochas gnáissico
migmatíticas e os materiais inconsolidados da Formação Guabirotuba, que
formam o subsolo tanto da AAL como da AAE, como da Área de Abrangência
Setorial (AAS) e da AAH, fazem parte de um grande contexto tectônico
denominado Bacia Sedimentar de Curitiba (BSC). Esta bacia é tectonicamente
classificada como intracratônica e compreende um conjunto de entidades
geomorfológicas similares, sumariamente paralelas a Serra do Mar e
posicionadas, dominantemente, em uma faixa de direção N30-60E, denominada
“Faixa Móvel Ribeira” ou “Faixa de Cisalhamento Ribeira”, que se estende desde
o litoral do Rio de Janeiro até Curitiba.
A bacia sedimentar tectônica de Curitiba apresenta profundidade máxima de 80 m
na calha principal, enquanto que nas porções central e centro-sudeste, a média é
de 40 m (SALAMUNI, 1998). Utilizando a superfície de tendência da profundidade
dos sedimentos, proveniente de dados de poços, Salamuni et al. (1997)
descrevem esta calha como de formato alongado, direção NE-SW, de pequena
profundidade, sendo que, na porção centro-sul, ocorre a área mais rebaixada na
topografia, a 870 m de altitude.
Salamuni, Salamuni e Eberth (1999) observaram, nas porções centrais da Bacia
Sedimentar de Curitiba, a predominância de argilitos e lamitos cinza-esverdeados
a esbranquiçados, com granulometria muito fina, textura maciça e estratificação
incipiente. Os processos de laterização reduzida, ou plintificação, evidenciam as
mudanças climáticas durante a evolução dessa bacia.
Nesse sentido, é importante mencionar que na Era Cenozóica Superior houve
finalização de importantes períodos de sedimentação, passando para uma fase
de acentuada erosão e formação da superfície atual (MAACK, 1947). Os terrenos
pretéritos, de clima úmido, forneceram o aporte sedimentar à bacia. Épocas de
condições semiáridas a áridas restringiram a vegetação a refúgios, expondo os
paleossolos e favorecendo os processos erosivos pela ação de intempéries. As
chuvas torrenciais implantaram o sistema de deposição do tipo playa-lake (praialago), associado a rios anastomosados, dando origem à Formação Guabirotuba,
preenchendo, dessa maneira, a Bacia Sedimentar de Curitiba (BIGARELLA;
SALAMUNI, 1962). As unidades litológicas presentes nas áreas de abrangência
conformam a coluna estratigráfica representada no Quadro 3.1.3.2-1.
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Quadro 3.1.3.2-1:
COLUNA ESTRATIGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM)
IDADE

UNIDADE
GEOLÓGICA

LITOLOGIA PRINCIPAL

Quaternário (superior)
Holoceno

Aluviões e
depósitos
Coluvionares
secundários

Depósitos arenosos pouco selecionados a
selecionados, friáveis e, em parte, com
matriz argilosa

Quaternário (inferior)
Pleistoceno a Holoceno

Formação Tinguis

Colúvios argilosos, cascalheiras e lentes de
areias Arcosianas (Formação Guabirotuba
retrabalhada)

Terciário (médio a superior)
Oligomioceno – Mioceno a
Plioceno

Formação
Guabirotuba

Argilitos, arenitos arcosianos,
conglomerados com matriz areno-argilosa,
lentes de arenitos quartzosos e depósitos
carbonáticos restritos (calcretes e caliches)

Jurássico-Cretáceo

Formação Serra
Geral

Diques de diabásio e dioritos (lamprófiros)

Proterozóico superior

Grupo Açungui
(Formação Capiru)

Quartzitos, filitos, mármores dolomíticos e
calcíticos

Proterozóico inferior a
arqueano

Complexo Atuba

Migmatitos, ortognaisses, xistos, quartzitos
restritos e granitos orogênicos deformados

Fonte:
Baseado em Salamuni (2005).

O Complexo Atuba compõe a superfície sobre a qual estão depositadas todas as
outras formações citadas, representando, assim, o Embasamento Cristalino, onde
se acomodou a Bacia Sedimentar de Curitiba. Essas rochas formam o litotipo que
compõe o subsolo de toda a Área de Abrangência Regional (AAR) e, também, da
AAE, correspondendo a rochas cristalinas que ocupam área de cerca de
3.000 Km².
Segundo Siga Júnior. et al. (1995), compõe-se de gnaisses bandados, gnaisses
graníticos e migmatitos. Os migmatitos do Complexo Atuba foram gerados no
Paleoproterozóico (2.000±200 Ma) e remigmatizados no Neoproterozóico (600±20
Ma). Trata-se de uma unidade gerada em ambiente profundo, com metamorfismo
na fácies anfibolito, acrescida à borda do Domínio Luís Alves durante o
Neoproterozóico, decorrente de processos globais que envolveram aglutinações
de massas continentais.
Na porção noroeste de Curitiba, são observados metassedimentos do Grupo
Açungui, justapostos a estas rochas por falhamentos. Cortando estas litologias na
direção NW-SE, observam-se diques de diabásio pertencentes à Formação Serra
Geral e sobrepostos a este Complexo, ocorrem os sedimentos da Formação
Guabirotuba e da Formação Tinguis, além dos depósitos aluvionares recentes,
recobrindo as camadas sedimentares e as rochas do embasamento de forma
descontínua.
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Nas rochas fraturadas do Complexo Atuba, a circulação das águas se faz através
de descontinuidades estruturais, cujas vazões são extremamente variáveis, dada
sua dependência do grau, densidade e condições dos planos desses mesmos
fraturamentos. Salamuni (1998) aponta regiões onde foram observados poços de
alta vazão no Complexo Atuba. Essas ocorrências pontuais foram verificadas
próximas a alinhamentos estruturais, na porção norte do município (região do
bairro de Santa Cândida), região sul e sudeste (bairro da Cidade Industrial) e
região oeste (bairro Seminário, próximo ao Rio Barigui).
O Grupo Açungui ocorre apenas no extremo noroeste da bacia de Curitiba,
ocupando toda a AAR a partir dos limites do município. Na Área de Abrangência
Municipal (AAM), ocorre apenas no bairro da Lamenha Pequena, representado
por rochas da Formação Capiru, compostas por metassedimentos sílticoargilosos, incluindo filitos e metarritimitos (CPRM, 1986).
As rochas do Grupo Acungui foram atingidas por dobramentos regionais e
apresentam superfícies de clivagem derivadas desses eventos. Como antes
referido, estão justapostas às do Complexo Atuba por zonas de falhas
transcorrentes.
Os diques de diabásio (Formação Serra Geral) foram formados em um evento
vulcânico, Juro-Cretáceo, de enormes dimensões e dominantemente de natureza
básica, que, na região, é caraterizado por esses corpos intrusivos, tabulares, que
seccionam as rochas metassedimentares e cristalinas do embasamento na
direção N30-60W. Esses diques estão presentes em toda a AAR, assim como na
AAM, porém não foram observados na AAE. Além do formato de diques, o
diabásio pode se solidificar em outras formas com caráter aleatório, em caminhos
onde o magma simplesmente digeriu rocha, livre do direcionamento de
descontinuidades físicas aparentes.
A Formação Guabirotuba é constituída por argilitos, arcósios, margas, areias e
cascalhos. Os primeiros são predominantes em toda seção descrita como perfil
de alteração da Formação Guabirotuba.
A Formação Tinguis foi descrita como uma camada sedimentar com espessura
variável de decimétrica a métrica, composta por seixos subangulosos e
subarredondados, predominantemente de quartzo e quartzito (BIGARELLA;
SALAMUNI, 1962). Becker (1982) descreveu as características sedimentológicas
da Formação Tinguis, já sugerida por Bigarella e Becker (1975), como o
retrabalhamento da Formação Guabirotuba em clima semi-árido. O Quadro
3.1.3.2-2 apresenta o perfil característico de alteração da Formação Guabirotuba.
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Quadro 3.1.3.2-2:
PERFIL DE ALTERAÇÃO DA FORMAÇÃO GUABIROTUBA DA BASE PARA O TOPO
1

Horizonte oxidado (0,5 m) composto de caulinita, illita e quartzo, hematita e gibbsita

2

Horizonte cinza-avermelhado (2 m) composto de esmectita, illita, caulinita, quartzo e
feldspato potássico

3

Horizonte cinza-amarronado (6 m) composto de esmectita, illita, caulinita, quartzo e
feldspato potássico e sódico

4

Horizonte lantanítico (0,3 m), onde cristais de elementos terras carbonáticos
aparecem como concentrações milimétricas a centimétricas ou como película
milimétrica de cristais achatados dispostos na face superior de calcretes e dolcretes

5

Calcretes e dolcretes (3 a 5 m) formados por nódulos maciços ou friáveis em matriz
argilosa

6

Sedimentos inalterados compostos de esmectitas, illita e secundariamente por
caulinita, quartzo e feldspatos potássicos e sódicos

Fonte:
Modificado de Fortin et al. (1989).

Os sedimentos aluvionares recentes do Quaternário completam o preenchimento
da Bacia Sedimentar de Curitiba, dentre os quais se destacam os fluviais que
contém areias e argilas. Para Bigarella e Salamuni (1962), os depósitos
aluvionares recentes foram sedimentados por rios meandrantes e por extensas
inundações nas várzeas, apresentando características granulométricas variadas.
Porém, são poucos os horizontes que podem ser considerados rudceos sendo
rara a presença de seixos.
Lopes (1966) salientou vastas planícies aluvionares, principalmente ao longo das
drenagens secundárias afluentes do Rio Iguaçu, tais como os rios Barigui, Belém,
Passaúna e Verde. O mesmo autor descreveu estes sedimentos como
essencialmente arenosos, havendo camadas de argilas, com elevado teor
orgânico e apresentando, em geral, estratificação plana e, de maneira localizada,
estratificações cruzadas. Esses depósitos aluvionares correspondem à maior
parte da AAE, ou seja, dentro da várzea do Rio Barigui.
Quanto à geologia local, na AAE não são observados afloramentos de rochas
gnáissicas migmatíticas do Complexo Atuba e nem de materiais inconsolidados
da Formação Guabirotuba. Entretanto, o produto do solo derivado da alteração
dessas rochas e materiais ocorre na superfície que compõe a região de encosta
suave, adjacente a planície aluvionar do Rio Barigui nesse local. A Formação
Tinguis é identificada no extremo leste da AAL, com cerca de 6 m de espessura,
junto ao antigo Aterro do Caximba (Figura 3.1.3.2-1).
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Figura 3.1.3.2-1:
VISTA DE CONTATO LITOLÓGICO ENTRE A FORMAÇÃO TINGUIS E O COMPLEXO ATUBA

Fonte:
CONSILIU (2003)

Nas planícies do Rio Iguaçu e seus afluentes, dentre eles o Barigui, podem ser
reconhecidas diversas unidades morfológicas, destacando-se os canais fluviais,
meandros abandonados, diques marginais, planície de inundação e diferentes
níveis de terraços. Segundo Salamuni (1998), o sistema de falhamento, no qual
está encaixada a calha do Rio Barigui desde o trecho que vai do parque
homônimo até a sua foz junto ao Rio Iguaçu, corresponde a uma falha do tipo
transcorrente, que coloca em contato a Formação Guabirotuba com o Complexo
Atuba.
O Rio Barigui apresenta padrão de canal bastante particular, para o qual as
direções gerais do curso d’água coincidem com os lineamentos das estruturas do
escudo, evidenciando controle estrutural. Os meandros abandonados são
frequentes e se caracterizam por constituir lagoas com formatos de meia lua em
processo de preenchimento, onde são depositados sedimentos, principalmente
argilas com abundante matéria orgânica, semelhantes aos da planície de
inundação (Figura 3.1.3.2-2).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-60

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.1.3.2-2:
VISTA DE CAMADAS DE ARGILA EM ESCAVAÇÃO DE PESQUISA MINERAL DE AREIA NA
PORÇÃO SUL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2011

Fonte:
BORGES (2011)

O Rio Barigui na AAE apresenta canal fluvial de padrão meandrante, o que
permite inferir certos aspectos de sua dinâmica original, pois cursos d’água com
este tipo de canal têm sido estudados em numerosos casos. Hoje, não só no
trecho em que cruza a AAE, mas em toda a sua extensão a partir do Parque
Barigui até sua foz junto ao Rio Iguaçu, o curso d’água foi modificado em relação
ao seu ambiente natural original.
Essa retificação de seu curso o encaixou em um canal principal, ladeado
variavelmente por um dique marginal; porém, sua dinâmica, ainda que alterada,
permanece em relação à formação de novos meandros. Um reflexo disso é o
assoreamento constante do Rio Barigui (Figura 3.1.3.2-3), identificado com a
legenda Qhi – Leito Ativo de Rio no mapa geológico do entorno da AAE, adiante
apresentado.
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Figura 3.1.3.2-3:
VISTA DE SEDIMENTOS ARENOSOS EM LEITO ATIVO DO RIO BARIGUI NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Os canais meandrantes erodem suas margens côncavas e depositam sedimentos
em suas margens convexas, o que faz progredir o meandro, aumentando sua
curvatura. A continuidade deste processo provoca a ressecção, gerando um
meandro abandonado, feição esta que era muito comum não só na várzea do Rio
Barigui, como também nas dos rios Belém e Iguaçu. A Figura 3.1.3.2-4, apresenta
um modelo clássico de sistema fluvial meandrante, em que os meandros
abandonados são transformados em lagoas em forma de meia lua e onde são
depositados principalmente sedimentos finos (silte e argila) por decantação, além
de matéria orgânica oriunda da vegetação ali estabelecida.
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Fonte:
READING (1986)

Os demais aspectos, relacionados ao modelo geológico da AAE foram
desenvolvidos a partir de análises de trabalhos anteriores realizados nas
proximidades, uma vez que a fase do diagnóstico deste trabalho não envolveu a
realização de sondagens. Dessa maneira, o trabalho em campo foi restrito ao
reconhecimento local obtido em visitas técnicas.
Destaca-se, entre trabalhos anteriores, o relatório final de pesquisa mineral do
processo 826.433/2003 da empresa Areal Bozza Ltda., realizado em 2011
(BORGES, 2011) e cuja área de abrangência inclui a porção sul da AAE. O
resultado dessa pesquisa foi positivo para o bem mineral areia, identificando uma
jazida lavrável no local. O relatório foi aprovado pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM) – que posteriormente foi transformado na Agência
Nacional de Mineração (ANM) – e a jazida identificada passou a ser explotada no
final 2016, conforme tratado em item adiante. A pesquisa citada constatou que os
depósitos aluvionares assentam diretamente sobre rochas cristalinas do
embasamento, fato este observado nas sondagens e trincheiras realizadas.
O embasamento cristalino observado é constituído por um horizonte de coloração
cinza esverdeado, que mantém a textura original da rocha. O grau de alteração é
elevado e a espessura dessa capa foi estimada em 15 m, uma vez que, essa
pesquisa realizou sondagens e escavações com máquina do tipo escavadeira em
profundidades de até 4 m, porque buscava identificar, apenas, o pacote aluvionar
para fins de cubagem e qualificação da areia e das argilas existentes.
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As observações e interpretações geológicas, realizadas durante o transcorrer da
reinterpretação dos levantamentos de campo daquele trabalho de pesquisa
mineral permitiram a caracterização dos sedimentos inconsolidados, depositados
através da ação fluvial do Rio Barigui, na porção sul da AAE, onde a sequência
sedimentar definida é bastante heterogênea, constituída por uma intercalação de
lentes arenosas e argilosas, a partir do contato litológico.
As lentes arenosas possuem composição arcoseana, com granulometria fina a
grossa e graduação normal; ocorrem nas cores brancas e, em menor
porcentagem, em tons amarelados. Na sequência, ocorre uma camada de
cascalho, muito heterogênea, ausente ou muito pouco espessa em parte da área.
As Figuras 3.1.3.2-5 e 3.1.3.2-6 mostram as lentes arenosas identificadas na
porção sul da AAE.
Figura 3.1.3.2-5:
VISTA DE DETALHE DE LENTE ARENOSA AMARELADA DE GRANULOMETRIA GROSSA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
BORGES (2011)
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Figura 3.1.3.2-6:
VISTA DE DETALHE DE LENTE ARENOSA BRANCA DE GRANULOMETRIA FINA A MÉDIA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
BORGES (2011)

Acima das lentes arenosas, ocorre uma faixa argilosa, de plasticidade elevada e
coloração cinza variando para marrom amarelada a mosqueada, por vezes
havendo intercalações com areia, formando uma areia argilosa. É seguida por
outra de coloração preta, orgânica, com plasticidade moderada a baixa, sendo
abrangente e espessa e finalizando em Gleissolo Melânico preto. As Figuras
3.1.3.2-7 e 3.1.3.2-8 mostram as lentes argilosas identificadas na porção sul da
AAE.
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Figura 3.1.3.2-7:
VISTA DE GLEISSOLO MELÂNICO PRETO E CONTATO ADJACENTE COM LENTES
ARGILOSAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
BORGES (2011)
Figura 3.1.3.2-8:
VISTA DE DETALHE DO CONTATO DA CAMADA ARGILOSA INFERIOR COM PACOTE
ARENOSO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
BORGES (2011)
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Essa diferenciação na geometria dos pacotes é devida à complexidade dessa
área aluvionar, a qual é dominada pela variação da sedimentação do Rio Iguaçu,
na área em que ocorre o aporte da foz do Barigui. O Quadro 3.1.3.2-3 apresenta
as fácies sedimentares identificadas na AAE.
Quadro 3.1.3.2-3:
DIFERENTES FÁCIES SEDIMENTARES COMPONENTES DO DEPÓSITO ALUVIONAR NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
1

Fácies de canal constituídas de depósitos residuais de areia e cascalho, formados
dentro do canal do rio

2

Fácies de barra de meandro ou barra de pontal que constituem a porção interna da
curva de um canal meandrante onde se deposita principalmente areia em tamanhos
variáveis

3

Fácies de preenchimento de canal, caracterizados por preenchimento de canais
abandonados com diversos materiais; argila, silte, areia e turfa

4

Fácies de diques marginais

5

Fácies de planície de inundação

6

Fácies de diferentes níveis de terraços

Fonte:
BORGES (2011)

Esse depósito aluvionar é sobreposto ao embasamento, com espessura variável
de 4 m na porção sul da AAE, sendo estabelecida espessura média das camadas
descritas nessa área: para as argilas com 1,9 m e outra para as areias com 0,7 m,
respectivamente (BORGES, 2011).
Em relação ao restante da área de várzea na porção compreendida pela AAE,
estima-se que provavelmente a espessura aluvionar seja semelhante à da porção
sul, podendo, entretanto, haver espessuras maiores, conforme informações
verbais obtidas com mineradores de areia da região. O mapa geológico ilustrado
na Figura 3.1.3.2-9 indica também a presença de terraços aluvionares na maior
parte do entorno da AAE. Entretanto, grande parte deles, assim como da planície
aluvionar, foram transformados em cavas nesta área, como é comentado em item
posterior.
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Figura 3.1.3.2-9:
MAPA GEOLÓGICO NO ENTORNO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseado em Google Earth (2019), SUDERHSA (2002) e levantamentos de campo (2019).
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3.1.3.3
PEDOLOGIA
Os solos podem ter diferentes formas de definição. Em geologia é considerado
como o produto do intemperismo físico e químico das rochas, situado na parte
superficial do manto daquele processo. Constitui-se de material rochoso
desintegrado e decomposto. Em pedologia corresponde ao material natural
constituído por camadas ou horizontes de compostos minerais ou orgânicos com
variadas espessuras, diferindo do material original pelas propriedades
morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas e por características biológicas.
Para a mecânica dos solos, considera-se que é todo material terroso encontrado
na superfície da crosta, de origem orgânica ou inorgânica, que é escavável por
meio de qualquer equipamento (pá, picareta, etc.), ou de fácil desagregação pelo
manuseio ou ação da água.
Dentro das caracterizações de solo existentes, destaca-se, dentre outras adiante
abordadas, para este trabalho, aquela que atenda aos parâmetros voltados à sua
identificação geotécnica como material de construção, isto é, sua capacidade de
suporte a empreendimentos com fins de engenharia. Assim, para o presente
estudo foi considerada uma classificação de solos sob a denominação de
“materiais inconsolidados”, correspondentes a todos aqueles que ocorrem entre o
topo do substrato rochoso e a superfície, independentemente de serem residuais
ou retrabalhados. São produtos das ações dos processos secundários sobre as
rochas. São dinâmicos e sofrem mudanças, tanto com a continuidade dos
processos secundários como devido às atividades antrópicas. Dentro dessa
classificação, na AAE, também estão inseridos os aluviões e os sedimentos da
Formação Guabirotuba.
Visando ampla abordagem desse tema, que envolve interesses multidisciplinares,
procurou-se, dentro do possível, também, apresentar uma descrição dos solos
que atendesse ao sistema brasileiro de classificação de solos da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006[1999]). Assim, são
identificadas as classes do primeiro nível categórico (ordem), por analogia com as
características físicas observadas em informações de trabalhos anteriores
executados no local, uma vez que o levantamento de campo foi condicionado a
visitas técnicas, não tendo sido, como antes referido, efetuadas sondagens
específicas, com essa finalidade, sendo, contudo, aproveitados os resultados de
outras aproximadas (Figura 3.1.3.3-1).
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Figura 3.1.3.3-1:
MAPA PEDOLÓGICO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseado em Google Earth (2019), SUDERHSA (2002) e levantamentos de campo (2019).

De acordo com o contexto geológico e geomorfológico da área, provavelmente,
na AAE, ocorrem as seguintes coberturas inconsolidadas superficiais,
caracterizadas como solos residuais maduros, residuais jovens coluviais
(transportados) litólicos (saprolíticos) e aluvionares, desenvolvidos sobre os
litotitpos rochosos ocorrentes na área. Para a sua descrição, adotou-se a seguinte
classificação:


solo residual maduro – desenvolvido no local da própria alteração da rocha
(in situ) e evoluído pedogeneticamente (horizonte B, latossolo),
apresentando espessuras bem desenvolvidas (acima de 2 m, conforme o
tipo de rocha original), frequentemente com a presença de horizonte
orgânico na porção superficial e localizado preferencialmente em terrenos
planos a levemente inclinados;
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solo residual jovem – desenvolvido no local da própria alteração da rocha (in
situ), pouco evoluído e com início do processo pedogenético e estrutura
incipiente ou reliquiar da rocha original, eventualmente com argilas
expansivas. Também apresenta horizonte orgânico nas porções superiores;



colúvio – solo e/ou fragmentos rochosos transportados ao longo de encostas
de morros, preferencialmente na base de terrenos escarpados, com
declividade acima de 20%. É gerado pela ação combinada da gravidade e
da água e ocorre sobre todos os gnaisses e migmatitos presentes na área,
principalmente nas encostas da margem leste do Rio Barigui, no local de
estudo. Possui características diferentes das rochas ou solos subjacentes,
principalmente pela presença de linhas de seixos na base da porção
transportada e pelo padrão caótico de seus constituintes. A matriz é
composta de grãos, seixos e blocos de diversos tamanhos e em vários graus
de alteração. Esses depósitos têm forma de cunha e estão assentados
diretamente sobre as rochas gnaíssicas e migmatíticas da área e,
igualmente, sobre solos residuais. A partir da posição desses depósitos na
topografia, o nível de água (freático) normalmente é próximo ou maior que
10 m, e as espessuras de solo variam de poucos a dezenas de metros;



saprolito - corresponde ao primeiro nível de alteração do solo a partir da
rocha, com máximo grau de alteração desta; é heterogêneo e a estrutura
original rochosa é preservada, podendo ou não conter blocos e matacões de
rocha alterada ou sã, marcado pela perda de resistência dos minerais
constituintes da rocha. Frequentemente, apresenta boa plasticidade e, às
vezes, pode conter níveis cauliníticos;



solo aluvionar – ocorre na planície de inundação que acompanha o Rio
Barigui por toda a AAE. Conforme o resultado das interpretações efetuadas
nesta área, pode-se determinar diferenciações de solo passíveis de
mapeamento. A mais significativa compreende os desenvolvidos sobre a
várzea, que possuem a maior abrangência. Possuem o nível freático
próximo ou muito próximo à superfície, tendo sido modificados por ações
antrópicas como aterramentos e movimentações oriundas dos processos de
explotação de areia, gerando cavas com até 4 m de profundidade, que foram
aterradas com entulhos diversos de construção civil. Seus limites de
ocorrência coincidem com os da região aluvionar e, em relação à
classificação da EMBRAPA (2006), podem ser considerados como
gleissolos melânicos, os quais, em sua forma original, ocorrem apenas na
porção sul da AAE, conforme indicam algumas figuras no item referente à
geologia.

A Figura 3.1.3.3-2 mostra um corte de escavação realizado para a instalação de
tubulação para escoamento da água pluvial, na parte central da AAE. Nele, é
observada a ausência do gleissolo melânico, ocorrendo uma camada de aterro
composto por saibro de coloração marrom clara no topo, com cerca de 0,2 m de
espessura, seguida por uma camada de cascalho com aproximadamente 0,3 m
(provavelmente gerada por aterro anterior, oriundo do período de extração de
areia), que está em contato direto com uma lente argilosa logo abaixo.
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Figura 3.1.3.3-2:
VISTA DE DETALHE DE DUAS CAMADAS DE ATERRO SOBREPOSTAS EM CONTATO COM
LENTE ARGILOSA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Como característica marcante da área, nessa porção que anteriormente
correspondia ao domínio de gleissolos melânicos, ocorrem atualmente os aterros
indiscriminados que, em geral, comportam principalmente entulhos oriundos da
construção civil, podendo haver lixos diversos (Figura 3.1.3.3-3). No item 3.1.2.1 –
Hidrologia, são apresentadas as áreas de inundação, com a abrangência máxima
das cavas, que ocorreu no ano de 2003, na porção principal da AAE. A partir
dessa observação, pode-se inferir uma espessura de 4 m de aterros sobre esses
espaços, o que propiciou a ocupação irregular da Vila 29 de Outubro, fato que
continua a ocorrer no local.
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Figura 3.1.3.3-3:
VISTA DE ATERRO COM ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SOBRE CAVAS DE AREIA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Outras duas diferenciações encontradas na AEE estão relacionadas aos produtos
de alteração da Formação Guabirotuba e das rochas gnaíssico migmatíticas do
Complexo Atuba que apresentam solos residuais provenientes da alteração
dessas rochas e materiais inconsolidados.
Os solos que se desenvolvem na área de meia encosta, entre a quebra de relevo
com a várzea e o morro que se encontra ao longo da margem leste do Rio
Barigui, é fruto da alteração de gnaisses e migmatitos, podendo haver variações
que incluem solo transportado, residual jovem e residual maduro. Além desses,
poderiam ser observados saprólitos no contexto da AAE. Provavelmente, essas
diferenciações são decorrentes da evolução da encosta e das altas declividades,
nessa porção da área.
Em relação à classificação da EMBRAPA (2006), os solos presentes nesse
contexto podem ser considerados como argissolos vermelho amarelados,
cambissolos humicos, latossolos vermelho amarelados e neossolos regolíticos.
Já na outra extremidade, na porção de meia encosta que abrange desde os
limites da área aluvionar e de terraços aluvionares, do lado da margem oeste do
Rio Barigui até o topo do morro onde estão os limites a leste da AAE, tem-se uma
pequena faixa, fruto da alteração de gnaisses e migmatitos, seguida de região de
ocorrência da Formação Guabirotuba e onde as declividades são menos
acentuadas, propiciando a composição predominante de solos residuais maduros.
Nesse âmbito, existe maior desenvolvimento pedogenético, com a formação de
Luvissolos Háplicos e Cambissolos Húmicos.
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3.1.3.4
GEOTECNIA
A AAE e, mesmo, a AAL consideradas no presente RAP, situam-se sobre
aluviões do Rio Barigui, ou seja, em áreas sedimentares recentes,
geomorfologicamente planas. Assim sendo, não há que discorrer-se acerca de
problemas de instabilidades de encostas (como previsto originalmente no Plano
de Trabalho), mas apenas sobre estabilidade de fundações de aterros, dique e
construções civis. Entretanto, como já exposto anteriormente (item 3.1.3) e
detalhado em sequência, os elementos disponíveis sobre o subsolo local
resumem-se a observações visuais e algumas sondagens localizadas nas
proximidades, mas fora dessas áreas e, ao que tudo indica, litologicamente
diferentes.
A Figura 3.1.3.4-1 mostra o material constituinte de um pequeno “dique”
construído com material de escavação do subsolo aluvial local, encontrado na
AAE. Trata-se basicamente de areia média a grossa com algumas “bolas” de
material argiloso orgânico (solo hidromórfico)
Figura 3.1.3.4-1:
FOTOMONTAGEM E VISTA DE DETALHE DE DIQUE DE MATERIAL ARENOSO COM “BOLAS”
DE ARGILA ORGÂNICA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Por sua vez, a Figura 3.1.3.4-2 ilustra uma escavação para execução de sistema
de abastecimento de água, na qual pode ser vista a porção mais superficial do
subsolo atual do local e podem ser distinguidos, de baixo para cima, as seguintes
camadas de materiais:


argilosa orgânica, de cor preta e aspecto untuoso;



mistura de material da camada inferior com materiais areno cascalhosos de
cor cinza escura;



de areia com óxidos de Fe, correspondente à primeira camada de aterro, de
cor bege clara com pintalgações alaranjadas;



de areia com cascalho, referente à segunda camada de aterro com cor
amarelo ovo;



silto arenosa, / camada superior de aterro com cor cinza clara.

Figura 3.1.3.4-2:
FOTOMONTAGEM E VISTA DE DETALHE DO SUBSOLO EXPOSTO EM ESCAVAÇÃO PARA
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

A Figura 3.1.3.4-3 ilustra uma antiga cava de extração de areia, parcialmente
aterrada, bem como o material de aterro utilizado: restos de construção
(fragmentos de tijolos, tijolos inteiros, porções de paredes demolidas, pedaços de
vigas de concreto, restos de tubos de concreto e PVC), além de cascalho, areia e
argila.
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Figura 3.1.3.4-3:
VISTA DE CAVA DE EXTRAÇÃO DE AREIA PARCIALMENTE ATERRADA E DO MATERIAL DE
ATERRO UTILIZADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Por outro lado, a Figura 3.1.3.4-4 expõe material aluvial arenoso depositado na
margem interna de uma curva convexa do Rio Barigui. Nesse tipo de curvatura,
tal como a mostrada na fotomontagem, os cursos d’água erodem na margem
externa e depositam na interna, conforme adiante exposto.
Figura 3.1.3.4-4:
FOTOMONTAGEM DE DEPÓSITO ALUVIAL ATUAL NA MARGEM INTERNA DE CURVA
CONVEXA DO RIO BARIGUI NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Em 2004, foi executado um estudo que incluiu oito sondagens a trado, nove
coletas com amostrador vazado lateral e 10 sondagens a percussão na região da
AAE (SUDERHSA, 2004). O acesso ao relatório desse estudo ocorreu após a
conclusão deste relatório e, ainda assim, não integralmente. Dessa forma,
algumas conclusões puderam ser retiradas dos elementos desse estudo, que
estiveram disponíveis, tais como:


as sondagens a trado ST-01, ST-02, ST-06, ST-07 e ST-08 apresentaram
um perfil constituído, em sua porção superficial, por uma camada de argila
orgânica superior a 2 m, sobreposta a camadas de areia;



as sondagens ST-03, ST-04 e ST-05 não apresentaram camada orgânica
significativa, iniciando-se em camada arenosa;



em todos os locais onde foram executadas amostragens com o amostrador
vazado lateral (AVL) ocorre uma camada significativa de argila orgânica
(usualmente no entorno de 2 m), mas variando de 0,60 m na AVL-05 a 2,90
na AVL 01.

Observando-se a localização dessas sondagens na Figura 3.1.3.4-5, pode-se
concluir que, de maneira geral, as camadas orgânicas espessas se situam em
regiões mais afastadas do rio, enquanto que nas proximidades do mesmo,
ocorrem locais sem essa camada, o que é perfeitamente explicável através da
dinâmica fluvial. Entretanto, não se teve acesso aos perfis das sondagens a
percussão (SP-01 a SP-10) para confirmar essa hipótese. De qualquer modo, é
importante transcrever-se aqui algumas conclusões constantes do relatório do
estudo sobre os resultados dessas sondagens:


o substrato rochoso (migmatito) foi encontrado em profundidades que
variaram entre 3,35 e 20,15 m;



houve grande variação na espessura de solo residual situado acima da
rocha e abaixo dos sedimentos fluviais.

Em 2020, foram elaborados, pela empresa Hidrostudio, boletins de 55 sondagens
executadas e respectivos mapas e seções típicas e transversais, além de outros
detalhes e de simulações de estabilidade, executadas pelo Método de Bishop.
Esses estudos confirmam, em linhas gerais, o anteriormente conhecido, com base
nas informações disponíveis à época. De modo geral, predominam,
absolutamente, perfis coroados por argilas siltosas cinza a pretas, plásticas,
moles” (localmente, muito moles) cujas espessuras variam de menos de 1 m até
próximo de 6 m. Em alguns locais, essas argilas foram recobertas por depósitos
antropogênicos (aterros) de pequenas espessuras e repousam, às vezes, sobre
camadas de cascalhos arenosos, representativos dos primeiros materiais
depositados pelos cursos d’água em seus vales e, em outras, diretamente sobre
solos saprolíticos (alterações de rochas cristalinas e ou cristalofilianas).
Localmente, entretanto, ocorrem apenas depósitos arenosos, particularmente,
próximos à margem do rio.
Na região sobre a qual repousará o dique principal, as “argilas moles” são
praticamente constantes, embora ocorram furos onde estão ausentes. Na área do
canal, do mesmo modo, a predominância total é de subsolo coroado pela
presença de espessuras consideráveis do mesmo material. Isso significa
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queessas estruturas estarão sujeitas a recalques (a menos que os cortes
previstos resultem em sua remoção), cujas magnitudes não são possíveis de
definição face à ausência de dados de ensaios, os certamente devem ter sido
realizados pela projetista. Apesar de os taludes do dique assentarem sobre solos
moles, os fatores de segurança obtidos pela projetista, com a geometria imposta e
os valores de coesão e atrito interno admitidos, são largamente excedentes aos
respectivos padrões.
Figura 3.1.3.4-5:
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e SUDERHSA (2004).

Por outro lado, teve-se acesso a quatro furos de simples reconhecimento (SPT –
standard penetration test), localizados a cerca de 420 m dos limites da AAE. O
exame desses furos, localizados nos bordos do aterro da Caximba,
simplificadamente mostram os seguintes perfis:


SP-01 – de 0 a 10,45 m – constituído totalmente por material do aterro (argila
siltosa, incluindo lixo orgânico e inorgânico, plásticos, pedregulhos etc.);
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SP-02 – de 0 a 7,65 m – argila siltosa marron (provavelmente topo dos
depósitos aluviais oxidados, mas podendo ser, também, material de aterro);
de 7,65 m a 8,70 m – argila cinza (certamente depósito aluvial) e de 8,70 a
10,45 m – silte arenoso medianamente compacto vermelho/amarelo
(provavelmente solo residual oriundo de rocha cristalina ou da Formação
Guabirotuba);



SP-03 – de 0 a 4,90 m – argila siltosa marron (provavelmente topo dos
depósitos aluviais oxidados); de 4,90 a 10,45 m – silte arenoso
medianamente compacto vermelho/amarelo com veios de quartzo (quase
certamente solo residual oriundo de rocha cristalina ou da Formação
Guabirotuba);



SP-04 – de 0 a 1,00 m – argila siltosa marron (provavelmente topo dos
depósitos aluviais oxidados); de 1,00 a 8,40 m – silte argiloso com
pedregulhos dispersos muito mole a medianamente compacto
vermelho/amarelo (provavelmente aluviões oxidados mas podendo ser solo
residual oriundo de rocha cristalina ou da Formação Guabirotuba); 8,40 a
10,45 m – silte arenoso medianamente compacto variegado (quase
certamente solo residual oriundo de rocha cristalina ou da Formação
Guabirotuba).

A partir desses perfis simplificados, é possível deduzir-se que os materiais
encontrados nessa região, diferentemente do que parecem ser os próximos ao
rio, são constituídos basicamente por aluviões pelíticos (siltes e argilas), já quase
totalmente oxidados (apenas no SP-02 aparece “argila cinza”) e se aprofundam
entre cerca de 5 a 9 m; foram depositados sobre solos residuais oriundos da
alteração do embasamento ou da Formação Guabirotuba, que ocorrem, pelo
menos, até 10,5 m. Vale ressaltar as possíveis restrições dessas sondagens se
para estimar as caraterísticas do subsolo na AAE, dadas as diferenças com as
nela ocorrentes (areias e argilas orgânicas).
Tendo em vista o acima escrito, as conclusões passíveis de serem retiradas, com
base nas informações disponíveis, são de que, na região da AAE, tem-se uma
topografia plana, mantida por aluviões, em cuja base predominam areias
arcoseanas e cascalhos, sotopostos a camadas argilosas cinza escuras e pretas
(orgânicas), eventualmente intercaladas e/ou misturadas com materiais arenosos.
Essas diferenças com os materiais encontrados nas sondagens descritas são
explicáveis pela proximidade e dinâmica do rio, ao contrário de regiões mais
distantes (como as onde foram executadas as sondagens), nas quais as
enchentes costumam depositar materiais mais finos.
Assim, considerando-se válidos os elementos obtidos nas observações
superficiais executadas na AAE, bem como os já mencionados dados do relatório
da empresa Areal Bozza (BORGES, 2011), apontar-se para os materiais nela
ocorrentes, as seguintes características:


as camadas arenosas in situ são constituídas de material excelente como
fundação de construções civis, particularmente as de pequeno e,
eventualmente, médio porte, como as que deverão ser construídas no local;
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ao mesmo tempo, materiais arenosos contam com elevado ângulo de atrito
interno, o que significa que, em corpos de aterros (incluindo diques),
admitem taludes relativamente íngremes em condição estável no que tange
a rupturas;



por outro lado, materiais arenosos, por não possuírem coesão, são
altamente suscetíveis a processos erosivos e são altamente permeáveis, o
que significa que, se utilizados na construção de aterros, deverão ser
protegidos por camadas externas de materiais argilosos e cobertura vegetal
ou sofrerem outros tipos de tratamento superficial, como cimentação, por
exemplo, para fazerem frente ao desgaste erosivo;



no caso de serem utilizados para a construção de diques, deverão incluir um
núcleo argiloso ou sofrerem, como no caso anterior, proteção superficial por
aditivo tipo cimento;



as camadas argilosas orgânicas in situ, por sua vez, constituem-se em
materiais que, quando pressionados pela carga de fundações de
construções, podem sofrer recalques, que serão tanto mais graves quanto
maior forem o seu teor de umidade, a sua espessura e a carga da
construção superimposta;



como material de construção, camadas orgânicas em seu estado natural são
inutilizáveis e deverão ser rejeitadas ainda que possam ser utilizadas, por
exemplo, na elaboração de tijolos, após queima, e para recobrimento de
taludes de aterros.

3.1.3.4.1
RECURSOS MINERAIS
Dadas as características geotécnicas anteriormente expostas, apresenta-se,
neste item, uma breve consideração a respeito do histórico da atividade de
extração de recursos minerais (restrita à areia e argila dada a sua importância no
âmbito da AAE) ao longo das várzeas dos principais rios na RMC. Para entender
esse contexto, é preciso saber que se utilizam dois tipos de argilas, as quais são
denominadas como “gorda” e “magra” pelas indústrias de cerâmica vermelha da
região metropolitana. A argila gorda é mais plástica, moldando-se com facilidade,
composta essencialmente por minerais na fração argila. A argila magra tem
menor plasticidade e possui minerais em frações não argilosas. A proporção entre
ambas varia entre zero e 100%. Na média, utiliza-se uma mistura de 52% de
argila gorda e 48% de argila magra. (CRPM, MINEROPAR, 2004).
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A argila gorda tem como procedência os aluviões da extensa planície aluvionar do
Rio Iguaçu e seus afluentes, entre eles o Barigui, a partir do qual é retirada e
comercializada como subproduto da mineração de areia. Ainda, a argila gorda
representa, na indústria cerâmica, um consumo em volume muito superior em
relação à argila magra, que é proveniente do solo de alteração das rochas do
embasamento. Esta, é explotada ao longo das estradas e em partes mais
elevadas do terreno, sendo também conhecidas como “argilas de barranco”.
Desde os primórdios da colonização, a areia utilizada na RMC provém de
depósitos aluvionares, cuja planície se estende da região leste de Curitiba,
circundando a cidade pelo sul e a oeste. A partir da extensão dos depósitos, as
lavras sempre foram condicionadas por questões de proximidade com as áreas
urbanas, acordos com superficiários e logística, pois, teoricamente, a extração de
areia pode ser realizada em grande parte na planície. Nesse quadro, a
problemática da sua mineração pode ser resumida em um mapeamento das
áreas já lavradas, das potenciais e daquelas com fatores impeditivos, como
reservas florestais e regiões urbanizadas (CRPM, MINEROPAR, 2004).
A atividade de extração de areia e argila ao longo da várzea do Rio Barigui,
especificamente na porção central da AAE, teve seu ápice no ano de 2003,
resultando em grande quantidade de cavas, que se estenderam inclusive sobre os
terraços aluvionares naquele local. Inclusive, estão sendo aterradas ao longo dos
últimos 17 anos, o que propiciou a base da ocupação irregular e a respectiva
criação da Vila 29 de Outubro.
Recentemente, a atividade de extração de areia se estendeu até 2018 na porção
sul da AAE. A Figura 3.1.3.4.1-1 apresenta a abrangência da poligonal do
processo minerário 826.433/2003 da empresa Areal Bozza Ltda. sobre a porção
sul desta área.
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Figura 3.1.3.4.1-1:
MAPA DE PROCESSO MINERÁRIO 826.433/2003 ATIVO NA PORÇÃO SUL DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2018 E 2019

Fonte:
Baseada em ANM (2019) e Google Earth (2018; 2019).

Observa-se que o reservatório de água que estava sendo criado em decorrência
da explotação de areia, acabou servindo, inclusive, como freio à especulação
imobiliária, ou melhor, na contenção do aumento da ocupação irregular da Vila 29
de Outubro sobre a várzea na área sul da AAE. Também é notória, ao longo do
ano de 2019, a retirada de dezenas de casas que estavam se distribuindo no
avanço da ocupação irregular sobre essa área.
Nesse sentido, entende-se que a porção sul da AAE se tornou um espaço de
interesse especial no que diz respeito aos direitos minerários, em especial ao
processo 826.433/2003, considerando as intervenções que serão executadas no
local, tanto em relação as movimentações de terraplanagem e aterros, como na
configuração final das cavas em lagos e do talude de contenção a ser construído.
A areia e a argila são insumos atualmente insubstituíveis na indústria da
construção civil, geradora de empregos, diretos e indiretos e impostos.
Em função de posicionamento do Ministério Público (MP) em 2004, o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP – hoje transformado em Instituto Água e Terra – IAT),
suspendeu a liberação de licenças ambientais para a explotação de areia nos
aluviões do Rio Iguaçu, estabelecendo conflitos com a atividade mineral. O
principal fator ambiental em questão é decorrente do Código Florestal (Lei Federal
N°12.651/2012 – BRASIL, 2012), que considera como áreas de preservação
permanente (APPs), as florestas e demais formas de vegetação natural, situadas
ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, em uma faixa marginal variável de
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30 a 500 m de largura, a depender da dimensão transversal do curso d’água. O
código estabelece que a supressão total ou parcial dessa cobertura vegetal
somente será admitida com prévia autorização do poder executivo federal,
quando isso for necessário à execução de obras, planos, atividades ou projetos
de utilidade pública ou interesse social (BRASIL, 2012).
Em 2003, foi iniciado o processo de elaboração de um termo de ajuste de conduta
(TAC) entre os mineradores, por meio da Associação dos Mineradores de Areia e
Saibro do Paraná (AMAS-PR), o IAP e o MP, para definir em quais condições
poderia ser realizada a extração de areia no vale do Iguaçu. Foi decidida a
elaboração de um estudo de impacto ambiental e respectivo relatório (EIA-RIMA),
sob responsabilidade dos empresários. Com base neste estudo, deverão ser
delimitadas áreas para extração, locais indicados para preservação e regiões com
necessidade de recuperação. Esse estudo foi concluído, entretanto, a atividade
de mineração prossegue, embora muitas vezes sem licenciamento ambiental, em
uma situação de transição até os dias atuais.
É importante frisar que o processo 826.433/2003 possuía, ou ainda possui, uma
licença ambiental e que o mesmo buscava como contrapartida a explotação de
areia visando atender uma demanda de ordem pública vinda da SUDERHSA, que
procurava evitar a ocupação irregular com a configuração de um projeto intitulado
“Bacia do Rio Barigui – Recuperação de Várzea Degradada e Melhoria da
Qualidade de Água”, iniciado em janeiro de 2004 e não executado em sua
plenitude. As 17 sondagens que foram citadas no item de geotecnia sobre a AAE,
cujos resultados não foram encontrados junto a empresa executora, foram
realizadas para este mesmo projeto.
Por fim, a Figura 3.1.3.4.1-2 demonstra os processos ativos da ANM que são
contíguos as porções norte e sul da AAE, respectivamente, os processos:


826.433/2003 da empresa Areal Bozza Ltda. (fase de requerimento de lavra
com guia de utilização publicada em 05 de dezembro de 2018);



826.395/2002 da empresa J. A.GAI Comércio e Extração de Areia Ltda. Epp.
(fase requerimento de lavra / cumprimento de exigência protocolado em 20
de setembro de 2019);



826.219/2000 da empresa M. T. Tortato. Eireli Me. (fase requerimento de
lavra / indeferimento publicado em 13 de dezembro de 2016), com previsão
de leilão pela ANM;



826.022/2016 da empresa M. T. Tortato. Eireli Me., o processo
(Requerimento de Pesquisa/ Indeferido por não cumprimento de exigência
em 21 de agosto de 2017), com previsão de leilão pela ANM.

Além da necessidade de os processos minerários serem requeridos na ANM, o
licenciamento, a fiscalização e o controle ambiental de atividades ou
empreendimentos minerários que proporcionem riscos ambientais na AII também
ficam a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), segundo o
prescrito na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente N°237/1997
(CONAMA, 1997).
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Figura 3.1.3.4.1-2:
MAPA DE PROCESSOS MINERAIS ATIVOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
– 2019

Fonte:
Baseada em ANM (2019) e Google Earth (2019).

Em Curitiba, o licenciamento ambiental é regido pelo Decreto Municipal
N° 1153/2004, que determina:
A localização, construção, instalação, ampliação, modificação,
desativação, reativação e operação de empreendimentos e atividades,
públicas ou privadas instaladas ou a se instalar no Município de Curitiba,
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras e capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio Licenciamento Ambiental,
a ser realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA,
sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis (CURITIBA, 2004,
Artigo 1°).
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Vale ressaltar que diversas áreas de extração, principalmente na região sul de
Curitiba, foram estabelecidas por meio de Termo de Ajustamento de
Compromisso (TAC), no qual o minerador se compromete a seguir as
determinações estabelecidas pela SMMA, principalmente nos aspectos da
recuperação ambiental, em casos que a licença minerária teve o prazo de
validade vencido e a jazida ainda não foi exaurida. A concessão de TAC constitui
a forma de proporcionar o desenvolvimento da atividade minerária após uma
liminar do Ministério Público impedir a liberação de novas licenças e renovação
das antigas (MOLETTA, 2005).

3.1.3.5
HIDROGEOLOGIA
Neste item, são descritos os principais sistemas aquíferos que compreendem a
bacia hidrográfica do Rio Barigui existentes nas áreas de abrangência analisadas:
sedimentar e fraturado. Ressalta-se, ainda, a ocorrência do aquífero karstico
(Grupo Açungui – Formação Capiru) nas nascentes do Rio Barigui, a montante de
Curitiba, na porção norte deste curso d’água. Considerando que este sistema não
ocorre nas áreas de abrangência do empreendimento, não foi objeto deste
estudo.
O sistema aquífero sedimentar está associado ao depósito aluvionar do Rio
Barigui, representado por camadas de areias e cascalhos existentes nas várzeas
distribuídas ao longo da sua calha, em que o armazenamento e o fluxo de água
estão condicionados ao volume de espaços vazios entre os grãos (areia e
cascalho) e à conectividade entre esses mesmos interstícios espaciais. Esta
propriedade é determinada pela porosidade primária, conforme ilustra a Figura
3.1.3.5-1.
Figura 3.1.3.5-1:
ILUSTRAÇÕES DE POROSIDADE PRIMÁRIA INTERGRANULAR E SECUNDÁRIA FISSURAL

Fonte:
LNEG (2001)
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A Formação Guabirotuba, em suas porções psamíticas, pode ser caracterizada
como um aquífero. Entretanto, em função de sua baixa capacidade de
armazenamento e permeabilidade, não é considerada como fonte de
abastecimento hídrico.
O sistema aquífero fraturado é associado às rochas do Complexo Atuba, o qual
representa um aquífero do tipo secundário, cujo armazenamento de água está
associado a feições estruturais, como falhas, fraturas e diáclases. Seu fluxo
hídrico se relaciona à conectividade entre às feições estruturais citadas.
As entradas de água no aquífero fraturado (Complexo Atuba) estão, em geral,
localizadas no intervalo entre 40 e 80 m, embora ocorram registros de
contribuições em profundidades até abaixo de 250 m. Segundo Chavez-Kus
(2003), a média da profundidade dos poços tubulares profundos é de 112 m e a
mediana da entrada de água é de 84 m.
Os poços tubulares profundos que captam água do aquífero fraturado produzem
em média 6,2 m3/h e são utilizados para atender condomínios, indústrias,
hospitais e postos de serviços. Estima-se que o volume anual produzido é de
aproximadamente 5,7 x 106 m3/ano e os valores máximos de capacidade
específica raramente superam 300 L/h/m (ROSA FILHO; HINDI; LUCENA, 2002).
Com base em banco de dados da Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA, 2009), juntamente
com cadastros de poços das empresas de perfuração, Rosa Filho e Hindi (2006)
verificaram que totalizavam, até 2005, aproximadamente, 1.500 poços tubulares
profundos que captavam água do Complexo Atuba na RMC, os quais produziam,
em média, 4 m3/h.
Segundo dados da SUDERHSA (2009), até outubro de 2008, existiam
365 captações outorgadas na bacia do Rio Barigui, destacando-se poços
tubulares profundos, córregos e o próprio rio. A vazão outorgada máxima é de
625,4 m3/h, a vazão média é de 19,15 m3/h, com mediana de 4 m3/h e vazão
mínima de 0,2 m3/h. O regime de bombeamento outorgado varia de 14 h/dia a
2 h/dia, com média de 16,44 h/dia e mediana de 20 h/dia.
Nas AAE, AAL e AAH, existem apenas dois sistemas aquíferos: sedimentar
(freático) e fraturado, conforme detalhado acima. O sistema aquífero sedimentar
está associado ao depósito aluvionar do Rio Barigui e o sistema aquífero
fraturado às rochas do Complexo Atuba.Segundo dados atuais do Instituto das
Águas, até dezembro de 2019 não existiam captações outorgadas na AAH.
A caracterização hidrogeológica em relação a vulnerabilidade à contaminação de
aquíferos é apresentada na Figura 3.1.3.5-2. Nela são estabelecidas: áreas de
alta e média susceptibilidade a contaminação de aquíferos na AAH.
Sendo o sentido de fluxo do lençol freático na AAE todo direcionado para oeste,
acompanhando o caimento do terreno, até atingir a planície aluvionar. Onde
passa a ser difuso conforme o tamanho e a forma dos pacotes arenosos
intercalados nesse contexto, bem como em função dos aterros indiscriminados
com espessura inferida, que hoje dominam parte da área.
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Figura 3.1.3.5-2:
MAPA DE ÁREAS VULNERÁVEIS À CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e SUDERHSA (2009).

3.2
MEIO BIOLÓGICO
Inicialmente, nesta subseção é tratada a avaliação da flora para fins de
enquadramento fitofisionômico, de modo a considerar a estrutura, diversidade e
heterogeneidade das espécies vegetais existentes, bem como a identificar eventuais
áreas degradadas e núcleos de ocupação na área objeto de estudo. Na sequência,
conforme o termo de referência do trabalho (PMC, 2018), o objetivo dos estudos de
fauna é apresentar o inventário de animais ocorrentes nas áreas de influência do
projeto, indicando as espécies (mastofauna, ornitofauna, herpetofauna e outros
grupos) existentes ou observadas por meio de registros diretos ou indiretos.
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3.2.1
FLORA
Para a caracterização da vegetação, foram utilizados dados primários, por meio
de amostragem florestal, observando-se critérios como representatividade
ecossistêmica, heterogeneidade ambiental e vegetacional, acessibilidade,
singularidade de ambientes, conectividade e eventuais distúrbios antrópicos ou
naturais, a fim de buscar as causas das variações fitofisionômicas na vegetação
da região. Também foram usadas informações secundárias, principalmente
bibliográficas, mapeamentos – incluindo mapas de vegetação e de cobertura
vegetal disponibilizados, e fotointerpretação de imagens aéreas.

3.2.1.1
ENQUADRAMENTO FITOFISIONÔMICO
De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), a Área de
Abrangência Específica (AAE) está inserida, em sua totalidade, na região
fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista (FOM – Floresta com Araucária). A
caracterização da fitofisionomia foi baseada no disposto no Manual Técnico de
Vegetação do Brasil (IBGE, 2012). Parte das espécies foram identificadas em
campo (mais comuns da FOM) e o material indeterminado foi coletado e depois
identificado a partir da consulta às chaves de identificação (SOBRAL et al., 2006;
MILLER; BLUM, 2018) e guias específicos de identificação para a FOM (SIDOL,
2020), e da consulta a listas florísticas (GASPER et al., 2013) e comparação com
acervo do herbário do Museu Botânico Municipal de Curitiba (acrônimo MBM). O
sistema de classificação adotado para a organização das listas segue o
Angiosperm Phylogeny Group III (TLSL, 2009). A consulta à grafia e nomes dos
autores das espécies foi feita na base de dados do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ, 2020, em construção).
A amostragem florística foi efetuada por meio do método de caminhamento,
conforme Filgueiras et al. (1994), ao longo dos remanescentes florestais
observados no local. O estudo florístico deu ênfase à presença das espécies
consideradas chave, tais como endêmicas (JBRJ, 2017), ameaçadas e/ou
protegidas por lei (MMA, 2014; SEMA, 2008) e exóticas e/ou invasoras (IHDCA,
2020). Nos locais previamente identificados de atingimento direto da vegetação
(áreas de loteamento e rede viária próxima)3, os indivíduos com diâmetro à altura
do peito (DAP) igual ou superior a 15 cm, foram identificados a nível de espécie,
mensurados e georrefenciados. Posteriormente, foram registradas outras árvores
isoladas por meio de levantamento topográfico recente (ELMO, 2020) da AAE. Na
Tabela 3.2.1.1-1 e na Prancha 3.2.1.1-1, pode ser observada a distribuição das
áreas, em hectares e percentual, de cada classe de cobertura vegetal registrada
na AAE. Sua superfície total abrange 96,4 ha.
____________________________________________________________________________________________
3

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.
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Tabela 3.2.1.1-1:
DISTRIBUIÇÃO EM ÁREA E PROPORCIONALIDADE DAS CLASSES DE COBERTURA
VEGETAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
ÁREA
(ha)

%

18,8

19,5

8,3

8,6

11,9

12,3

Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea

5,1

5,3

Formação Pioneira de Influência Fluvial Antropizada – Várzea

1,1

1,2

Outras

51,2

53,1

Total

96,4

100,0

CLASSES DE COBERTURA VEGETAL
Campo / campo sujo
Floresta Ombrófila Mista Aluvial
Floresta Ombrófila Mista Montana

Fonte:
Adaptada de Google Earth (2019).

Áreas classificadas como campo e campo sujo, que representam 19,5% da AAE,
são aquelas que passaram por processo de supressão total e que hoje são
ocupadas predominantemente por gramíneas e pequenos arbustos, sendo estes
pouco frequentes no local.
Observa-se que na AAE predominam as formações florestais representadas pela
Floresta Ombrófila Mista Montana (FOMM) e Aluvial (FOMA) (ver imagens
superiores da Figura 3.2.1.1-1). As duas formações sofreram alterações e
apresentam, atualmente, características de mais de um estágio sucessional em
seu interior. Juntas, representam mais de 20% da área do empreendimento.
As áreas compostas por FOMM apresentam características como amplitude
diamétrica de 24,5 cm e epifitismo presente, porém não de forma abundante. As
espécies mais recorrentes nesse ambiente são: Podocarpus lambertii (pinheirobravo), Moquiniastrum polymorphum (cambará), Schinus terebinthifolia (aroeira),
Gymnanthes klotzschiana (branquilho), Ocotea corymbosa (canelinha) e Clethra
scabra (carne-de-vaca). De acordo com os padrões legais da Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente N°º2/1994 (CONAMA, 1994), os fragmentos
apresentam espécies indicadoras de diferentes estágios sucessionais, a saber:
inicial (Mimosa scabella – bracatinga); intermediário (Piptocarpha angustifolia –
vassourão-branco – e Cedrela fissilis – cedro-vermelho); e avançado (Araucaria
angustifolia – pinheiro-do-paraná e – Ocotea porosa – imbuia).
Já nas áreas compostas por FOMA, o epifitismo é frequente, sendo representado
por indivíduos das famílias Cactaceae e Bromeliaceae. Quanto aos indivíduos
lenhosos, é registrada a ocorrência de indivíduos de Podocarpus lambertii
(pinheiro-bravo), Schinus terebinthifolia (aroeira), Ilex brevicuspis (caúna),
Gymnanthes klotzschiana (branquilho) e elevada regeneração de Syagrus
romanzoffiana (jerivá).
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Figura 3.2.1.1-1:
VISTAS DE CLASSES DE COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial
na margem direita do Rio Barigui

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Montana
ao fundo

área de campo

área de vegetação lindeira a cava

Fonte:
EHET (2019)

De maneira geral, os estágios sucessionais iniciais e médio são observados nas
áreas com maior taxa de ocupação enquanto os estágios mais avançados se
encontram mais distantes desses locais ou em regiões com maiores dificuldades
de acesso haja vista a presença de áreas úmidas.
Também se constatou que os ambientes florestais na AAE sofrem grande
influência de efeitos de borda, devido à grande fragmentação (um fragmento
maior dividido em diversas unidades). Tais alterações podem acarretar em
diferenças estruturais e funcionais na comunidade vegetal, expondo os
organismos periféricos do remanescente a condições diferenciadas de sua porção
mais interna (núcleo). O tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de vizinhança e
histórico de perturbação estão relacionados com a dinâmica dos fragmentos
florestais, repercutindo diretamente sobre a riqueza de espécies e o estado de
conservação local (VIANA; PINHEIRO, 1998). O efeito de borda pode ser ainda
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mais prejudicial em remanescentes pequenos, não havendo diferenças entre a
área de borda e o núcleo (MMA, 2003).
Outro aspecto prejudicial à vegetação é que muitas dessas áreas são utilizadas
pelos moradores para o descarte de dejetos, na forma de lixo doméstico; móveis
e eletrodomésticos estragados; restos de construção e de alimentos; entre outros
conforme ilustrado na Figura 3.2.1.1-2. Desse modo, a vegetação é
impossibilitada, ou possui mais dificuldades de regenerar, em razão do
recobrimento do solo, pisoteio etc. Além dessas interferências, há também a
detração visual gerada por estes depósitos, que também podem se tornar
criadouros de mosquitos da dengue e ratos, dentre outros vetores de doenças.
Figura 3.2.1.1-2:
VISTAS DE PERTURBAÇÕES PRÓXIMAS A BORDAS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

depósito de restos de construção em meio à
vegetação florestal

depósito de lixo doméstico em meio à vegetação
florestal

Fonte:
EHET (2019)

A Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea (FPIF-V) ocupa pouco menos
de 6% da cobertura da AAE. Nesta formação, observa-se o predomínio de
Gymnanthes klotzschiana (branquilho) e a presença de taquarais e indivíduos
herbáceos.
Ainda, a partir das informações do levantamento topográfico disponibilizado
(ELMO, 2020) e dos trabalhos de campo, foi apontado o total de 1.064 árvores,
sendo 347 destas classificadas como isoladas. Desses indivíduos vegetais, à
exceção de um situado em um fragmento de FOMA, todos os demais estão em
áreas de FOMM.

3.2.1.1.1
AMOSTRAGEM FLORESTAL
Como já comentado, foi realizada a medição dos indivíduos, com ocorrência de
forma isolada ou em remanescentes florestais, com DAP igual ou superior a
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15 cm, localizados nas prováveis áreas de loteamento do empreendimento e na
rede viária próxima. As informações coletadas foram as seguintes:


DAP a 1,30 m do solo;



altura comercial e total (estimada);



nome vulgar (para posterior identificação de nome científico);



qualidade de fuste e sanidade (viva ou morta);



coordenadas individuais;

Para análise dos dados, o ordenamento taxonômico das espécies registradas em
campo utilizou o sistema de classificação do Angiosperm Phylogeny Group (AGP)
III (TLSL, 2009). A grafia e os respectivos descritores das espécies foram
determinados usando o banco de dados do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(JBRJ, 2017).
Os dados de campo foram processados em planilha eletrônica, de maneira a
fornecer resultados quantitativos (DAP) e composição florística. Por não se tratar
de supressão de interesse comercial e, portanto, sem cubagem de indivíduos
para ajuste de equação de volume, na estimativa deste atributo, foram
consideradas informações da área de seção transversal multiplicada pela altura
comercial e pelo fator de forma adotado de 0,75.
Essas informações obtidas durante o levantamento de campo são apresentadas
na Tabela 3.2.1.1.1-1, e a localização dos indivíduos mensurados pode ser
observada na Prancha 3.2.1.1-1, anteriormente apresentada.
Tabela 3.2.1.1.1-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE ÁRVORES ISOLADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE) COM RESPECTIVOS VOLUMES E NÚMERO DE INDIVÍDUOS
NOMES CIENTÍFICOS
Aegiphila integrifolia
Allophylus edulis
Annona emarginata
Araucaria angustifolia
Blepharocalyx salicifolius
Campomanesia xanthocarpa
Casearia obliqua
Casearia sylvestris
Cedrela fissilis
Celtis iguanaea
Cinnamodendron dinisii
Citronella gongonha
Clethra scabra
Dalbergia brasiliensis
Drimys brasiliensis
Eriobotrya japonica

NOMES POPULARES

VOLUMES
(m3)

papagaio
vacunzeiro
araticum-mirim
pinheiro-do-Paraná
murta
guabirobeira
guaçatonga
carvalhinho
cedro-vermelho
esporão-de-galo
pimenteira
congonha
carne-de-vaca
caviúna-preta
cataia
nespera

0,13
0,63
0,88
31,18
0,06
4,94
0,17
0,45
3,12
0,24
0,19
0,09
6,93
2,69
0,04
0,09

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS

TOTAL

1
7
4
19
1
25
1
3
5
3
1
1
34
5
1
1

1
7
4
125
1
25
1
3
5
3
1
1
34
5
1
1
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NOMES CIENTÍFICOS
Erythroxylum deciduum
Eugenia uniflora
Gymnanthes klotzschiana
Hovenia dulcis
Ilex brevicuspis
Ilex paraguariensis
Jacaranda puberula
Lamanonia ternata
Lithraea brasiliensis
Luehea divaricata
Machaerium paraguariense
Machaerium stipitatum
Matayba elaeagnoides
Mimosa scabrella
Monteverdia gonoclada
Moquiniastrum polymorphum
Myrcia hartwegiana
Myrcia multiflora
Myrcia splendens
Myrsine coriacea
NI*
NI1
NI2
NI3
NI4
Ocotea corymbosa
Ocotea porosa
Ocotea puberula
Persea willdenovii
Pimenta pseudocaryophyllus
Piptocarpha angustifolia
Piptocarpha axillaris
Podocarpus lambertii
Prunus myrtifolia
Schinus terebinthifolia
Sloanea hirsuta
Sloanea lasiocoma
Solanum bullatum
Solanum pseudoquina
Solanum swartzianum
Syagrus romanzoffiana
Symplocos tetrandra
Vitex megapotamica
Zanthoxylum rhoifolium
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NOMES POPULARES
cocão
pitangueira
branquilho
uva-do-japão
caúna
erva-mate
caroba
lamanonia
bugreiro
açoita-cavalo
jacarandá
farinha-seca
miguel-pintado
bracatinga
café-de-jacu
cambará
guamirim-perta-goela
pitangueira
guamirim
capororoca
canela
canelinha
imbuia
canela-guaicá
abacateiro-do-mato
craveiro
vassourão-branco
vassourão-cambará
pinheiro-bravo
pessegueiro-bravo
aroeira
sapopema
laranjeira-do-mato
fumo-bravo
canema
canema
jerivá
sete-sangrias
tarumã
mamica-de-cadela

VOLUMES
(m3)

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS

TOTAL

0,74
0,23
7,54
4,13
2,60
2,29
2,92
2,10
0,77
2,02
0,24
3,27
3,03
1,80
0,10
7,37
0,19
0,33
1,15
1,88

5
5
41
12
14
10
34
5
4
6
2
10
26
21
1
36
2
2
9
11

0,14
0,05
0,03
0,25
1,12
8,47
11,52
1,12
0,14
0,46
0,26
31,79
3,72
7,20
0,32
4,23
0,17
0,09
0,05
1,50
0,82
0,07
2,73

2
1
1
1
11
10
23
1
2
2
4
144
17
45
2
19
4
1
1
4
6
1
17

5
5
41
12
14
10
34
5
4
6
2
10
26
21
1
36
2
2
9
11
228
2
1
1
1
11
10
23
1
2
2
4
147
17
45
2
19
4
1
1
4
6
1
17
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NOMES POPULARES

Mortas
Total

VOLUMES
(m3)
6,46
179,24

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS

TOTAL

30
717

30
1.064

Fonte:
Baseada em levantamentos de campo (2019) e Elmo (2020).
Notas:
Os dados de volume foram apresentados com duas casas decimais visando contemplar todos os
indivíduos que foram mensurados e que atendem os critérios de inclusão, bem como possuem
volume por espécie inferior a 0,1 m3.
* = provenientes de levantamento topográfico.

A localização de cada uma das árvores isoladas – amostradas e mapeadas – é
apresentada no Apêndice 3.2.1-A, no qual constam suas identificações e
respectivos DAPs. Os 717 indivíduos arbóreos com DAP igual ou superior a
15 cm amostrados representam volumetria de 173,2 m³ de madeira. As espécies
com maior volume são apresentadas na Figura 3.2.1.1.1-1.
Figura 3.2.1.1.1-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE MAIOR VOLUME
ENTRE OS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS NA ÁREA DE BRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AEE)

Fonte:
Baseada em levantamentos de campo (2019).

As três espécies com maior volumetria são Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo –
31,788 m³ – 17,7% do total) Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná –
31,181 m³ – 17,5%) e Ocotea puberula (canela-guaicá – 11,519 m³ – 6,4%). No
entanto, não há clara relação entre o número de indivíduos com o volume total, à
exceção do Podocarpus lambertii, que possui a maior quantidade de indivíduos
registrados (N=144).
Em números absolutos, Schinus terebinthifolia (aroeira) e Gymnanthes
klotzschiana (branquilho) representam o maior número de indivíduos – 45 e 41,
respectivamente –, enquanto Ocotea puberula e Araucaria angustifolia,
representam 23 e 19 indivíduos, respectivamente.
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3.2.1.2
COBERTURA VEGETAL
Previamente à realização das atividades de campo, foi elaborado um mapa de
vegetação, no qual foram identificadas algumas áreas duvidosas quanto ao tipo
existente no local. Dessa forma, foram distribuídos 400 pontos para conferência
da cobertura vegetal. Os pontos selecionados para aferição em campo são
apresentados na Figura 3.2.1.2-1.
Figura 3.2.1.2-1:
MAPA DE PONTOS DE CHECAGEM PARA VALIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DA COBERTURA
VEGETAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), IPPUC (2019), SUDERHSA (2000) e levantamentos de campo
(2019).
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A partir dos resultados obtidos durante essa checagem, foi possível corrigir e
validar o mapeamento prévio e então consolidar as informações apresentadas
anteriormente (ver subitem 3.2.1.1 – Enquadramento fitofisionômico). A
classificação dos 400 pontos de aferição em campo pode ser consultada na
Tabela 3.2.1.2-1.
Tabela 3.2.1.2-1:
CLASSIFICAÇÃO DE PONTOS DUVIDOSOS QUANTO À CLASSE DE VEGETAÇÃO NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
QUANTIDADE DE
PONTOS DE CHECAGEM

CLASSES DE COBERTURA VEGETAL
Campo / campo sujo

98

Floresta Ombrófila Mista Aluvial

41

Floresta Ombrófila Mista Montana

144

Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea

25

Formação Pioneira de Influência Fluvial Antropizada – Várzea
Outros

4
88

Total

400

Fonte:
Baseada em levantamentos em campo (2019).

Para a caracterização da evolução da cobertura vegetal na AAE, foram utilizadas
imagens de satélite do Google Earth de 2005, 2011, 2015 e 2019 (Figura 3.2.1.22). A escolha destes anos para comparação é justificada a partir da análise do
principal vetor de pressão no local, ou seja, a ocupação urbana.
Entre os anos de 2006 e 2019, a cobertura vegetal que sofreu a maior redução
em percentual foi a Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea (FPIF-V),
totalizando 76,8% e cedendo lugar, sobretudo, à ocupação urbana e a pequenas
áreas de FPIF-V Antropizada.
Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista Montana (FOMM) também
sofreram redução. Essas áreas ocupavam cerca de 17,9 ha em 2005 e
atualmente ocupam 11,9 há, resultando em redução de 33,4%, dando lugar à
classe de campo / campo sujo, ou mesmo sendo ocupadas por habitações.
Pela análise das imagens, é possível verificar que a ocupação urbana se
intensificou na AAE a partir de 2011, de forma contínua, principalmente em
ambientes já alterados. A ocupação ocorre em áreas cada vez mais próximas ao
leito do Rio Barigui (na planície de inundação).
Ao comparar as imagens, também é possível observar alterações nas bordas dos
fragmentos florestais. Alguns deles tiveram sua área reduzida, dando lugar a
novas habitações e à expansão do campo. O processo de ocupação alterou a
dinâmica das áreas alagadas, impedindo o fluxo natural da água, criando
pequenas lagoas, com presença de plantas aquáticas, que se encontram
degradadas, em razão do acúmulo de lixo no local (Figura 3.2.1.2-3). Dessa
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forma, verifica-se que o principal vetor de pressão sobre a vegetação nativa,
também age, de forma intensa, sobre os recursos hídricos.
Figura 3.2.1.2-2:
MAPAS DE EVOLUÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE) – 2006, 2011, 2015 e 2019

Fonte:
Baseada em Google Earth (2006; 2011; 2015; 2019), IPPUC (2019) e SUDERHSA (2000).
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Figura 3.2.1.2-3:
VISTA DE PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE ÁREA ALAGADA COM PRESENÇA DE PLANTAS
AQUÁTICAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Fonte:
EHET (2019)

3.2.1.3
ASPECTOS CONSERVACIONISTAS
Em termos de riqueza, pela avaliação de campo, houve a identificação visual de
59 espécies, distribuídas em 36 famílias botânicas4. Destas últimas, as dez
principais neste quesito são apresentadas na Figura 3.2.1.3-1. As mais ricas são:
Myrtaceae (N=7) e Lauraceae (N=5), com 11,7% e 8,3% do total,
respectivamente. Fabaceae ocupa a terceira posição de importância, com quatro
espécies registradas (6,7% cada), seguida por Asteraceae e Solanaceae (três
espécies cada – 5,0% por família).

____________________________________________________________________________________________
4

Ver Apêndice 3.2.1-A.
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Figura 3.2.1.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS BOTÂNICAS
REGISTRADAS ENTRE OS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AEE)

Fonte:
Baseada em levantamentos em campo (2019).

3.2.1.3.1
ESPÉCIES AMEAÇADAS E PROTEGIDAS POR LEI
De acordo com as listas nacional (MMA, 2014) e estadual (SEMA, 2008) que
tratam da flora ameaçada, quatro espécies foram identificadas na AAE
(Quadro 3.2.1.3.1-1 e Figura 3.2.1.3.1-1). Embora não tenha sido registrada entre
os indivíduos levantados, foi observada a existência do Dicksonia selowiana
(xaxim-verdadeiro – Dicksoniaceae), classificada como “em perigo”, de acordo
com a Lista Oficial de Espécies de Flora Ameaçadas no Paraná.
Os táxons apresentados figuram como espécies ameaçadas desde 1990,
principalmente pela perda de hábitats. No caso da Ocotea porosa (imbuia) e da
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná), o atual enquadramento decorre da
exploração madeireira intensiva ocorrida no passado. Em se tratando do xaximverdadeiro, Sehnem (1978) preconiza que, originalmente, encontrava-se
associada às Matas de Araucária, cuja frequência no sub-bosque era elevada,
passando a sofrer, ao longo do tempo, expressiva redução de suas populações,
principalmente devido tanto à extração para fabricação de vasos e para
substratos, quanto à perda de hábitat.
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Araucariaceae
Araucaria angustifolia
Fabaceae
Machaerium paraguariense
Lauraceae
Ocotea porosa
Meliaceae
Cedrela fissilis

Nacional(2)

ENQUADRAMENTO
TAXONÔMICO

Estadual(1)

Quadro 3.2.1.3.1-1-1:
LISTAGEM DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS E/OU PROTEGIDAS POR LEI OBSERVADAS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

pinheiro-do-Paraná

VU

EN

jacarandá

NT

-

imbuia

VU

EN

-

VU

NOMES
POPULARES

cedro-vermelho

Fonte:
Baseada em MMA (2014)(2) e SEMA (2008)(1).
EN = endangered (em perigo)
NT = near threatened (quase ameaçada = rara)
VU = vulnerable (vulnerável)
Figura 3.2.1.3.1-1:
VISTAS DE EXEMPLARES DE ESPÉCIES AMEAÇADAS OBSERVADAS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Araucaria angustifolia
(pinheiro-do-Paraná)

Ocotea porosa
(imbuia)

Dicksonia sellowiana
(xaxim)

Fonte:
EHET (2019)
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3.2.1.3.2
ESPÉCIES ENDÊMICAS
Foram registradas 13 espécies endêmicas em nível nacional, distribuídas em
nove famílias botânicas. Destas, as que englobaram o maior número desse tipo
de espécies são: Myrtaceae com três táxons (23,1%), seguida por e Fabaceae e
Elaeocarpaceae, com três espécies cada (15,4% por família) (Figura 3.2.1.3.2-1).
Figura 3.2.1.3.2-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS
BOTÂNICAS REGISTRADAS ENTRE OS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AEE)

Fonte:
Baseada em levantamentos em campo (2019).

3.2.1.3.3
ESPÉCIES EXÓTICAS
Em geral, os termos espécie introduzida, exótica, não nativa, alóctone e variantes
podem ser considerados sinônimos, apesar de os diferentes conceitos e formas de
interpretação, por vezes problemáticos, confusos ou mesmo ineficientes em sua
utilização (BLACKBURN et al., 2011), especialmente em algumas situações
práticas (VITULE, 2009). Segundo Matthews e Brand (2005), e Ziller e Zalba
(2007), é considerada como exótica invasora (EEI) aquela que, uma vez introduzida
a partir de outro ambiente, instala-se em um novo ecossistema ou hábitat fora de
sua distribuição natural, tornando-se agente de mudança que pode ameaçar, em
algum grau, a biodiversidade nativa, os recursos naturais e/ou a saúde humana.
De acordo com a Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas (IHDCA, 2020), a
Lista de Espécies Invasoras do Paraná (IAP, 2015) e o Decreto Nº 473 de Curitiba
(CURITIBA, 2008), entre os indivíduos amostrados em campo, foram registradas as
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espécies Hovenia dulcis (uva-do-japão) e Eriobotrya japonica (ameixa), que são
classificadas como EEI. Entre os impactos ecológicos negativos mais importantes
destas espécies está a invasão de áreas de floresta, competindo por espaço,
polinizadores/dispersores, luz e nutrientes, com outras espécies nativas, reduzindo
a disponibilidades desses recursos.
No Brasil, a espécie Hovenia dulcis é invasora nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, na Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária)
e na Floresta Estacional Semidecidual, em geral compondo o segundo estrato e
clareiras de florestas seletivamente exploradas. Ocorre também em margens de
rodovias e terrenos baldios. Invade áreas de floresta, competindo por espaço, luz e
nutrientes com espécies nativas, reduzindo a disponibilidades desses recursos.
Nas Florestas com Araucária ocupa o estrato superior, tomando gradativamente o
espaço das espécies características da fase madura dos pinhais, como cedro,
canelas, canjerana, ipês, miguel-pintado, entre outras. Trata-se hoje de uma das
espécies exóticas invasoras mais agressivas da bacia do Uruguai, nos ambientes
de Floresta Estacional e de Floresta Ombrófila Mista (IHDCA, 2020).
Já a espécie Eriobotrya japonica invade tanto áreas abertas quanto o sub-bosque
de ambientes florestais. Adapta-se a diferentes tipos de solo, mesmo com pH
ligeiramente ácido. É resistente ao frio e à seca e tolerante a diferentes
intensidades luminosas. Ocupa o espaço de espécies nativas no interior de
florestas, podendo dominar tanto o sub-bosque quanto o estrato superior (IHDCA,
2020). Embora não tenha sido registrado, entre os indivíduos amostrados, foi
observada a existência de indivíduos de Pinus sp. e Eucalyptus sp. nos fragmentos
de FOM avaliados.
Segundo a Lei Municipal Nº 9.806/2000 (CURITIBA, 2000), que institui o Código
Florestal do Município, para as espécies exóticas são preconizadas as seguintes
situações:


em caso de remoção de espécie florestal exótica invasora por seu
comprometimento ou risco representado, não será solicitado o plantio;



em caso de substituição, pela intenção da substituição desta por outras de
espécie nativa, a Autorização Ambiental para Remoção de Vegetação
poderá ser emitida observada as previsões do Artigo 16 da lei.

Tal dispositivo versa, ainda, sobre a proteção, conservação e monitoramento de
bosques, árvores isoladas e associações vegetais. Com efeito, é importante
destacar que além da Portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP, atual Instituto
Água e Terra – IAT), que define a lista oficial de Espécies Exóticas Invasoras do
estado, existem outras portarias que possuem sinergia ao tema, quais sejam:


Portaria IAP Nº 96/2007: isenta a matéria prima florestal da obrigatoriedade
de reposição florestal e da prévia aprovação para exploração e transporte
(IAP, 2007);



Portaria IAP Nº 121/2007: isenta de autorização do IAP o corte de espécies
florestais exóticas arbóreas em perímetro urbano (IAP, 2007);



Portaria IAP Nº 59/2015: reconhece Lista de Espécies Exóticas Invasoras
para o Estado do Paraná (IAP, 2015).
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3.2.2
FAUNA
As paisagens naturais do estado do Paraná sofreram severas transformações
com o processo de colonização, exploração madeireira e a expansão de áreas
agrícolas, com sua consequente redução (MAACK, 1981). A cobertura florestal
original, que perfazia quase 85% da superfície total do território estadual, hoje se
encontra restrita a menos de 10% (SOS-MA, 2019).
A representação das fitofisionomias florestais, na região, consiste da Floresta
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta com
Araucária) e Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia),
as quais se encontram reunidas no Bioma Mata Atlântica, assim como parte dos
campos associados, nos estados do Paraná e Santa Catarina (IBGE, 2004).
Sabe-se que a Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais importantes e
ameaçados do mundo (MYERS et al., 2000) com destaque para sua riqueza
faunística e também para a flora. Na região de Curitiba, o comprometimento
dessas áreas não foi diferente, com a intensa urbanização, muitas vezes de forma
desordenada e ilegal, de maneira a influenciar os sistemas naturais e,
consequentemente, a composição da fauna associada.
Para o atual estudo, foram utilizadas informações provenientes de observações
diretas e indiretas, realizadas por meio do método de avaliação ecológica rápida
(AER), com busca ativa e registros esporádicos, durante o deslocamento nas
áreas de abrangência Local e Específica (AAL e AAE), fundamentadas em
estudos pretéritos na região; nele estão expostos principalmente dados a respeito
de espécies representantes da herpetofauna (répteis e anfíbios), mastofauna
(mamíferos) e da avifauna (aves). Também foram levantadas informações sobre a
entomofauna, especialmente aquelas espécies vetoras, e sobre a ictiofauna das
bacias hidrográficas dos rios Barigui e do Alto Iguaçu.

3.2.2.1
ENQUADRAMENTO FAUNÍSTICO
A área de estudo está situada na Região Neotropical, a qual compreende as
Américas do Sul e Central, além de porção sul da América do Norte. Suas
características predominantes são relativas ao clima tropical, temperado e de
altitude, bem como à existência de ampla diversidade de ecossistemas (MELLOLEITÃO, 1980), no caso da fauna, inclusive coincidindo, por muitas vezes, com os
principais tipos de vegetação. De acordo com Straube e Di Giácomo (2007), a
região investigada também é enquadrada na Zona Geográfica do Planalto
Subtropical (Província da Mata de Araucária), sendo que, no caso das áreas
urbanas, os animais podem ser determinados por uma série de fatores, como:
situação geográfica, clima, aspectos de uso e ocupação do solo, graus de
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conservação do entorno, diretrizes de planejamento e, ainda, hábitos e
comportamentos da população.
A busca e consolidação dos dados contemplaram as áreas de abrangência
Regional (AAR), Hidrográfica (AAH), Local (AAL) e Específica (AAE), por meio de
compilação bibliográfica da fauna ocorrente na região, que utilizou o levantamento
de trabalhos realizados anteriormente em Curitiba e territórios adjacentes, tais
como os municípios limítrofes de Araucária e Fazenda Rio Grande, além das
bacias hidrográficas dos rios Barigui e Alto Iguaçu.
Destacam-se, nesse contexto, as listagens faunísticas provenientes do Diagnóstico
da Fauna para o Plano de Manejo Refúgio de Vida Silvestre do Bugio (SPVS, 202-,
em prep.); Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Centro de Gerenciamento de
Resíduos Iguaçu (CONSILIU, 2008; JURIS AMBIENTIS, 2019); e coleções
científicas do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI, 2011),
vinculado à Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC); além de publicações e
relatórios específicos de cada um dos grupos faunísticos em questão.
Para as amostragens nas AAE e AAL, foram realizadas duas etapas de campo
(novembro e dezembro de 2019), baseadas em observações diretas (visual,
auditiva e carcaças de animais predados ou atropelados) e indiretas (abrigos,
fezes, ninhos, marcas em troncos, ossos, pegadas, além de entrevistas com
moradores).
Diferentes locais dentro das áreas de abrangência foram selecionados
procurando englobar distintas fitofisionomias e ambientes, com o intuito de avaliar
a riqueza da fauna da região. As buscas contemplaram a vegetação ciliar e
florestal, cavas artificiais e áreas antropizadas (Figura 3.2.2.1-1).
Com base na localização da AAE, foi incluída, no escopo, uma breve análise dos
ambientes aquáticos (bacias hidrográficas dos rios Barigui e Alto Iguaçu), de
maneira a contemplar a ictiofauna da região, além da entomofauna vetora, com
fundamento em dados secundários e possíveis informações e registros, obtidos
durante as atividades de campo.
Foram geradas planilhas específicas, padronizadas, para cada um dos grupos
faunísticos, contemplando as metodologias empregadas para seus registros na
área de estudo. A nomenclatura utilizada para as espécies seguiu fontes
bibliográficas renomadas, considerando anfíbios (SEGALLA et al. 2019), répteis
(COSTA; BÉRNILS, 2018), aves (PIACENTINI et al., 2015) e mamíferos (REIS et
al., 2007; 2011).
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Figura 3.2.2.1-1:
VISTAS DE FITOFISIONOMIAS E AMBIENTES SELECIONADOS PARA LEVANTAMENTO DA
FAUNA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Rio Barigui e respectiva vegetação ciliar

formação aberta e remanescente florestal ao fundo

interior de remanescente florestal

cava e área antropizada

Fonte:
EHET (2019)

Quanto ao status de ameaça das espécies listadas, seguiu-se o disposto pela
International Union for Conservation of Nature (União Internacional para
Conservação da Natureza – IUCN, 2019), no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (MMA, 2014; 2018) e na Lista Vermelha de Fauna
Ameaçada do Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004; PARANÁ, 2010;
2018).
Demais enquadramentos necessários às espécies encontradas durante o estudo
(endêmicas, exóticas, raras, migratórias, sinantrópicas e sujeitas à pressão de
caça – cinegéticas – e de tráfico, a exemplo de passeriformes) e previstos no
escopo deste relatório, seguiram informações bibliográficas pertinentes.
Por fim, ressalta-se a abordagem de animais domésticos, registrados na AAE,
para os quais se destacou o elevado número de cachorros e gatos, além de
outros de criação, tais como galinhas, patos e porcos.
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3.2.2.2
HERPETOFAUNA
De acordo com levantamento realizado por Pereira et al. (2018), apesar de
existirem estudos sobre os anfíbios no Paraná, mais precisamente em relação
aos anuros, até então, nenhum deles, havia estabelecido uma lista com
ocorrência no estado. Assim, esses autores, a partir da compilação de dados
publicados, registraram um total de 137 espécies desses animais, pertencentes a
13 famílias, dentre estas, 19 endêmicas e cinco se encontram sob algum grau de
ameaça de extinção na lista vermelha (SEGALLA; LANGONE, 2004).
No que diz respeito à AAR, a fauna de anfíbios de potencial ocorrência é
estimada em 34 espécies, todas elas pertencentes à ordem Anura, que
compreende sapos, rãs e pererecas, sendo que não foram registrados
representantes da ordem Gymnophiona (cecílias ou cobra-de-duas-cabeças). A
distribuição dessas espécies, incluiu um total de nove famílias: Hylidae (N=18;
52,9%), seguida de Leptodactylidae (N=6; 17,6%), Odontophrynidae com três
registros (8,8%), Bufonidae com duas espécies (5,9%), e ainda Brachycephalidae,
Cycloramphidae, Phyllomedusidae, Microhylidae e Ranidae, com apenas um
registro cada (2,9%) (Figura 3.2.2.2-1).
Figura 3.2.2.2-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS FAMÍLIAS DE ANFÍBIOS DE POTENCIAL
OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Pereira et al. (2018) e Segalla e Langone (2004).
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Entre as famílias registradas para a anurofauna, Hylidae é a mais representativa,
com 52,9% do total de animais previstos para a AAR. A maioria das espécies,
cuja ocorrência é esperada para estas áreas de abrangência, pode ser
considerada de grande tolerância ecológica e como originalmente habitava áreas
abertas naturais, é beneficiada pelas alterações da cobertura vegetal, uma vez
que as florestas estão sendo substituídas por áreas abertas e com atividades
antrópicas acumulativas (formação de açudes, lagoas artificiais etc.). Essas
espécies podem ser caracterizadas como oportunistas, caso, por exemplo, do
Dendropsophus minutus (pererequinha-do-brejo) e do Physalaemus cuvieri (rãcachorro).
Cabe ressaltar que a listagem de espécies de anfíbios, apresentada no
Quadro 3.2.2.2-1, foi composta a partir de diferentes estudos realizados na AAR.
Quadro 3.2.2.2-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ORDENAMENTO
TAXONÔMICO
ANURA

NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

rãzinha-da-mata

L, D

Rhinella abei

sapo-galinha

L, D

Rhinella icterica

sapo-cururu

L, D

sapinho-de-riacho

L

Odontophrynus americanos

rã

L, D

Proceratophrys boiei

sapo-de-chifre

L, D

Proceratophrys aff. Avelinoi

rã-boi

L, D

Aplastodiscus albosignatus

rã-flautinha

L, D

Aplastodiscus perviridis

perereca-do-olho-vermelho

L, D

Bokermannohyla circumdata

perereca

L

Dendropsophus microps

pererequinha-do-brejo

L, D

Dendropsophus minutus

pererequinha-do-brejo

L, D

Dendropsophus sanborni

pererequinha-do-brejo

L, D

Boana bischoffi

perereca

L, D

Boana faber

rã-martelo

L, D

Boana prasina

perereca

L, D

Ololygon berthae

perereca

L, D

Brachycephalidae
Ischnocnema henselii*
Bufonidae

Cycloramphidae
Cycloramphus bolitoglossus
Odontophrynidae

Hylidae
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NOMES
POPULARES
perereca

TIPOS DE
REGISTRO
L, D

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

L, D

Scinax perereca

perereca

L, D

Scinax squalirostris

perereca

L, D

Ololygon rizibilis

perereca

L, D

Scinax sp. (gr. ruber)

perereca

L

Sphaenorhynchus surdus

perereca

L, D

Trachycephalus dibernardoi

perereca

L, D

perereca-verde

L, D

Adenomera marmorata

rã

L

Leptodactylus notoaktites

rã

L, D

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

L, D

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

L, D

Physalaemus gracilis

rã-chorona

L, D

Physalaemus olfersii

rã-bugio

L

rã-grilo

L, D

rã-touro

L, D, E

Phyllomedusidae
Phyllomedusa distincta
Leptodactylidae

Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Ranidae
Lithobates catesbeianus
34 espécies
Fontes:
Baseado em Conte e Rossa-Feres (2007), CONSILIU (2008), Conte et al. (2010), Juris Ambientis
(2019), Pereira et al. (2018) e SPVS (202-, em prep.).
Notas:
D = por evidência direta: visual e/ou auditiva
E = por entrevistas com moradores locais
L = por literatura ou informação museológica
*
no caso de Ischnocnema henselli (rãzinha-da-mata), o presente estudo seguiu a orientação
de Conte et al. (2010), sendo mantida apenas esta espécie e desconsiderada I. guentheri
(rãzinha-da-mata), esta última identificada erroneamente para o município de Fazenda Rio
Grande, vizinho a área de estudo de Conte e Rossa-Feres (2007) e revisada em 2010.

Sabe-se que a lista de espécies de répteis que ocorrem no Paraná é numerosa
(MOURA-LEITE et al., 202-, em prep.), porém grande parte da informação
existente se encontra sob a forma de relatórios técnicos, não publicados.
Com base no levantamento realizado junto à coleção de herpetologia do Museu
de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI – o qual representa o maior acervo
de répteis do Estado), bem como estudos desenvolvidos para a região
(CONSILIU, 2008; MORATO et al. (2017); JURIS AMBIENTIS, 2019; SPVS, 202-,
em prep.), são estimadas 55 espécies de répteis, com potencial ocorrência para a
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AAR. Essas espécies estão inseridas nas ordens Testudines (N=2; 3,6%) e
Squamata (escamados, 96,4%), sendo que, desta última, constam três
representantes para Amphisbaenia (cobra-de-duas-cabeças); 12 para Lacertilia
(lagartos) e 38 para as Serpentes.
Foram 12 as famílias registradas, distribuídas da seguinte forma: Dipsadidae
(N=29; 52,7%); Leiosauridae e Viperidae, ambas com quatro registros (7,3%),
seguidas de Amphisbaenidae e Anguidae (N=3; 5,5% cada). As famílias Chelidae,
Colubridae, Elapidae, Teiidae e Gymnophtalmidae contaram com dois registros
cada (3,6%) e, por último, Anomalepididae e Mabuyidae com apenas uma espécie
(N=1,8%) (Figura 3.2.2.2-2).
Figura 3.2.2.2-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS FAMÍLIAS DE RÉPTEIS DE POTENCIAL
OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) SEGUNDO AS DUAS ORDENS
REGISTRADAS

Fonte:
Baseada em CONSILIU (2008), Juris Ambientis (2019), Morato et al. (2017) e SPVS (202-, em
prep.).
Notas:
= Squamata
= Testudines

Dipsadidae foi a família que se destacou, com 29 espécies, inserida em
Squamata (escamados), representando 52,7% do total de registros para a classe
dos répteis.
Também é interessante mencionar o caráter oportunista observado em algumas
espécies, como é o caso do lagarto Salvator merianae (teiu) e em algumas
serpentes de pequeno a médio porte, como Erythrolamprus miliaris (cobrad’água), E. poecilogyrus (cobra-de-capim), Philodryas patagoniensis (papa-pinto),
Dipsas neuwiedii (dormideira); Tomodon dorsatus (cobra-espada) e da
peçonhenta Bothrops jararaca (jararaca), as quais têm a capacidade de ocupar
ambientes modificados pela ação humana.
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Como exemplo relacionado ao oportunismo, destaca-se a questão dos resíduos
domésticos orgânicos encontrados na AAE, os quais podem ser utilizados como
alimento por uma dessas espécies, o teiu. Esses restos propiciam, ainda, a
manutenção de muitos invertebrados (entre eles moluscos e insetos) que fazem
parte da dieta de serpentes e lagartos. Além disso, esta situação também pode
fornecer alimento para roedores (ratos), de maneira que a sua proliferação junto
aos detritos permite a existência de espécies potencialmente perigosas e
causadoras de ofidismo (acidentes causados por serpentes), como as jararacas
(Bothrops sp.).
Assim como para a classe dos anfíbios, foi elaborada uma lista com os répteis
cuja ocorrência é considerada potencial dentro da AAR (Quadro 3.2.2.2-2).
Quadro 3.2.2.2-2:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE RÉPTEIS COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ENQUADRAMENTO
TAXONÔMICO
TESTUDINES (quelônios)
Chelidae
Acanthochelys spixii
Hydromedusa tectifera
SQUAMATA (escamados)
LACERTILIA (lagartos)
Anguidae
Diploglossus fasciatus
Ophiodes fragilis
Ophiodes striatus
Leiosauridae
Anisolepis grilli
Enyalius iheringii
Enyalius perditus
Urostrophus vautieri
Mabuyidae
Aspronema dorsivittatum
Gymnophtalmidae
Cercosaura schreibersii
Placosoma glabellum
Teiidae
Salvator merianae
Teius oculatus
AMPHISBAENIA
Amphisbaenidae
Amphisbaena dubia
Amphisbaena trachura
SERPENTES
Anomalepididae
Liotyphlops beui
Colubridae
Chironius bicarinatus
Mastigodryas bifossatus

NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

cágado-preto
cágado-pescoço-de-cobra

L
L

lagarto-coral
cobra-de-vidro
cobra-de-vidro

L
L
L

camaleão
camaleão
camaleão
camaleãozinho

L
L
L
L

lagartinho

L

lagartinho
lagartinho

L
L

teiu
lagarto-verde

L, D, E
L

cobra-de-duas-cabeças
cobra-de-duas-cabeças

L
L

cobra-cega

L

cobra-cipó
jararacuçu-do-brejo

L
L
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ENQUADRAMENTO
TAXONÔMICO
Dipsadidae
Atractus reticulatus
Dipsas neuwiedi
Echinanthera cephalostriata
Echinanthera cyanopleura
Taeniophallus affinis
Taeniophallus bilineatus
Sordellina punctata
Helicops infrataeniatus
Philodryas aestiva
Philodryas arnaldoi
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis
Oxyrhopus clathratus
Oxyrhopus rhombifer
Pseudoboa haasi
Gomesophis brasiliensis
Thamnodynastes cf. nattereri
Thamnodynastes hypoconia
Tomodon dorsatus
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus jaegeri
Erythrolamprus miliaris
Erythrolamprus poecilogyrus
Erythrolamprus typhlus
Lygophis flavifrenatus
Lygophis meridionalis
Xenodon guentheri
Xenodon merremii
Xenodon neuwiedii
Elapidae
Micrurus altirostris
Micrurus corallinus
Viperidae
Bothrops jararaca
Bothrops alternatus
Bothrops neuwiedi
Crotalus durissus
55 espécies
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NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

cobra-da-terra
dormideira
cobrinha-cipó
cobrinha-cipó
cobrinha-cipó
cobrinha-cipó
cobra-lisa
cobra-d'água
cobra-verde
papa-pinto
cobra-verde
papa-pinto
falsa-coral
falsa-coral
muçurana
cobra
cobra-espada
cobra-espada
cobra-espada
falsa-coral
cobra-verde
cobra-d'água
cobra-de-capim
cobra-verde
cobra-listrada
cobra-listrada
boipeva
boipeva
boipevinha

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L, D
L, D
L
L
L, D
L
L
L
L
L
L
L

coral-verdadeira
coral-verdadeira

L
L

jararaca
urutu-cruzeiro
jararaca-pintada
cascavel

L, D
L
L
L

Fonte:
Baseado em Morato et al. (2017), CONSILIU (2008), Juris Ambientis (2019) e SPVS (202-, em
prep.).
Notas:
D = por evidência direta: visual e/ou auditiva
E = por entrevistas com moradores locais
L = por literatura ou informação museológica
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Diferente de grupos como a mastofauna e avifauna, também avaliadas no
presente estudo, para a herpetofauna, tanto para anfíbios como para répteis, no
que diz respeito aos trabalhos de campo, as atividades se concentraram no
conhecimento detalhado da AAE e da AAL, uma vez que a visualização in loco
desses animais é imprevisível e exige longos períodos com métodos específicos
de amostragem. Apesar disso, foram inspecionadas as áreas de campo seco e
úmido (cavas e lagoas), a vegetação ciliar e os remanescentes de vegetação
inseridos naquelas áreas de abrangência (Figura 3.2.2.2-3 a Figura 3.2.2.2-4).
Com base nesses registros, reforça-se a questão da ocupação desordenada do
espaço físico e o crescimento populacional na região, os quais influenciam
negativamente a maioria das espécies de potencial ocorrência. A pressão sobre
as populações de herpetofauna ocorre de variadas formas, sendo a
descaracterização dos ambientes naturais uma das mais importantes, pois
acarreta a redução dos recursos disponíveis.
Um aspecto importante a ser mencionado é que muitas espécies de anuros
mantêm uma complexa relação de interdependência com os ambientes e suas
características. Esses animais apresentam forte sensibilidade às alterações de
parâmetros físicos e químicos da água e são também sensíveis a mudanças na
estrutura da vegetação nas vizinhanças dos corpos d'água (SILVANO; PIMENTA,
2003), podendo inclusive ser utilizados como bioindicadores para avaliações
ecológicas (HEYER et al., 1994).
Outra preocupação diz respeito à invasão de espécies exóticas, por atuar de
forma agressiva sobre a manutenção de populações nativas, como é o caso da
rã-touro (Lithobates catesbeianus). Com grande capacidade de adaptação em
ambientes naturais, esses animais podem se favorecer com as transformações
das paisagens complexas em mosaicos homogeneizados, como a própria
supressão desses ambientes.
Também a presença de cães domésticos, soltos na região, constitui um impacto
sobre a população de pequenos vertebrados, entre eles, serpentes como
Erythrolamprus miliaris (cobra d’água), E. poecilogyrus (cobra-de-capim) e
lagartos como Salvator merianae (teiu), ali ocorrentes. Cabe mencionar para este
lagarto, a possibilidade de sofrer pressão diferenciada, face ao seu potencial
cinegético (caça e consumo de carne e pele), aspecto este detalhado em tópico
específico do presente estudo.
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Figura 3.2.2.2-3:
VISTA DE ÁREA ÀS MARGENS DO RIO BARIGUI VISTORIADA EM CAMPO PARA
LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664843 E / 7165637 S
Figura 3.2.2.2-4:
VISTA DE CAVA VISTORIADA EM CAMPO PARA LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664965 E / 7165102 S
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3.2.2.3
MASTOFAUNA
O Paraná abriga ampla biodiversidade no que diz respeito aos mamíferos. De
acordo com Reis et al. (2011), um total de 180 espécies estão presentes no
estado, dentre as quais, 31% se encontram sob algum grau de ameaça de
extinção (PARANÁ, 2010). Todavia, apesar de a Mata Atlântica deter grande
parte dos estudos em comunidades de mamíferos, ainda existem lacunas e a
ausência de inventários de espécies (PARDINI; UMETSU, 2006).
Com base em levantamentos museológicos, complementados com estudos
técnicos realizados para a região, bem como nas atividades in loco, considera-se
que a mastofauna com potencial de ocorrência na AAR compreende 77 espécies,
distribuídas em oito diferentes ordens, sendo Chiroptera a que se destaca com
25 representantes (32,5%), seguida por Rodentia (N=22; 28,6%), Didelphimorphia
(N=10; 13,0%), Carnivora (N=10; 13,0%); Cingulata (N=4; 5,2%), Lagomorpha
(N=2; 2,60%), Artiodactyla (N=2; 2,60%) e, por fim, Pilosa e Primates com uma
espécie cada (1,30%) (Figura 3.2.2.3-1).
Figura 3.2.2.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS ORDENS DE MAMÍFEROS DE POTENCIAL
OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Paraná (2010), Pardini e Umetsu (2006) e Reis et al. (2011).
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Em relação ao predomínio em riqueza das espécies de roedores e quirópteros
(47 espécies; que representam 61,1% do total), este quantitativo é esperado em
uma comunidade de mamíferos e corresponde ao padrão em grande parte dos
estudos e levantamentos realizados. Somadas, essas duas ordens perfazem
cerca de 64% das espécies de mamíferos do mundo e, no parâmetro de riqueza
de espécies, são o primeiro e segundo grupos mais numerosos dentro da classe
(WILSON; REEDER, 2005) e são, também, as mais especiosas no Brasil (REIS et
al., 2006; 2011).
Localmente, entretanto, ocorre o predomínio de morcegos (Chiroptera) em
relação à de roedores (Rodentia), em termos de riqueza de espécies, o que pode
ser explicado pela elevada mobilidade deste grupo, pela divisão mais refinada do
nicho e pela ampla distribuição das espécies (MIRETZKI, 2003).
A maior parte dos mamíferos de possível ocorrência na AAR tende a apresentar
predileção por formações florestais; todavia, vale mencionar as exceções, a
exemplo de espécies de hábito campestre, como Euphractus sexcinctus (tatupeba) e Lepus europaeus (lebre); sinantrópicas, como Didelphis albiventris
(gambá-de-orelha-branca), Mus musculus (camundongo) e Rattus norvergicus
(ratazana), além daquelas com hábito semi-aquático, como são os casos de
Lontra longicaudis (lontra) e Hydrochoerus hydrochaeris (capivara).
Por sua vez, a capivara pode apresentar maior capacidade de adaptação a
modificações ocorridas nos ambientes naturais, muitas vezes se beneficiando das
alterações humanas, para obtenção de alimentos e abrigo, assim como outras
espécies, dentre as quais Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) e Procyon
cancrivorus (mão-pelada).
Assim, embora improvável de serem encontrados, de maneira abundante, em
áreas urbanas, os mamíferos podem frequentar esses ambientes como um tipo
de complemento para suas áreas de vida e quando não perturbados diretamente
ou mesmo mortos (por atividades de caça e atropelamentos, por exemplo),
podem, constituir residência nesses locais.
Dessa forma, foi elaborada a lista das espécies de mamíferos de potencial
ocorrência, para a AAR, composta de diferentes estudos realizados na região, a
qual é apresentada no Quadro 3.2.2.3-1.
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Quadro 3.2.2.3-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ORDENAMENTO
TAXONÔMICO
ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama gouazoubira
Mazama sp.*
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous
Felidae
Leopardus guttulus**
Leopardus sp.***
Leopardus wiedii
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Mustelidae
Eira barbara
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
CHIROPTERA
Emballonuridae
Peropteryx macrotis
Phyllostomidae
Artibeus fimbriatus
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus sp.
Anoura caudifer
Anoura geoffroyi
Carollia perspicillata
Desmodus rotundus
Glossophaga soricina
Platyrrhinus lineatus
Pygoderma bilabiatum
Sturnira lilium
Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus diminutus
Eptesicus furinalis
Histiotus velatus

NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

veado-catingueiro
veado

L, D, I
L, I

cachorro-do-mato

L, I, E

gato-do-mato-pequeno
gato-do-mato
gato-maracajá
onça-parda
gato-mourisco

L
L, I
L
L
L

irara
furão
lontra

L, I
L
L

quati
mão-pelada

I
L, I, E

morcego-insetívoro

D

morcego-frugivoro
morcego-frugivoro
morcego-frugivoro
morcego-frugivoro
morcego-beija-flor
morcego-beija-flor
morcego
morcego-vampiro
morcego
morcego
morcego
morcego

L
L, D
L
L
L
L
L
L, E
L
L
L
L

morcego
morcego
morcego
morcego

L
L
L
L
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TAXONÔMICO
Lasiurus cinereus
Myotis levis
Myotis nigricans
Myotis ruber
Myotis sp.
Molossidae
Molossus rufus
Molossus molossus
Tadarida brasiliensis
CINGULATA
Dasypodidae
Dasypus septemcinctus
Dasypus novemcinctus
Dasypus sp.
Euphractus sexcinctus
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis albiventris
Didelphis aurita
Gracilinanus microtarsus
Gracilinanus agilis
Lutreolina crassicaudata
Marmosops sp.
Monodelphis brevicaudata
Monodelphis dimidiata
Monodelphis sp.
Philander frenatus
LAGOMORPHA
Leporidae
Lepus europaeus
Sylvilagus brasiliensis
PILOSA
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
PRIMATES
Atelidae
Alouatta guariba clamitans
RODENTIA
Cricetidae
Akodon cursor
Akodon serrensis
Akodon sp.
Necromys lasiurus
Nectomys squamipes
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NOMES
POPULARES
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

TIPOS DE
REGISTRO
L
L
L
L
L

morcego-de-cauda-livre
morcego-de-cauda-livre
morcego-das-casas

L
L
L

tatuí
tatu-galinha
tatu
tatu-peba

L
L
L, I, E
L, E

gambá-de-orelha-branca
gambá-de-orelha-preta
guaiquica
cuíca
cuíca-marrom
cuíca
catita
guaiquica-anã
cuíca
cuíca-de-quatro-olhos

L, D, E
L
L
L
L
L
L
L
L
L

lebre-européia
tapiti

D
L

tamanduá-mirim

I

bugio-ruivo

L, D, I, E

rato-da-mata
rato-da-mata-da-serra
rato-do-mato
rato-do-mato
rato d' água

L
L
L
L
L, I
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ORDENAMENTO
NOMES
TIPOS DE
TAXONÔMICO
POPULARES
REGISTRO
Oligoryzomys flavescens
rato-de-árvore
L
Oligoryzomys nigripes
rato-de-árvore
L
Oligoryzomys sp.
rato-de-árvore
L
Oxymycterus nasutus
rato-do-brejo
L
Oxymycterus sp.
rato
L
Scapteromys sp.
rato
L
Wiedomys pyrrhorhinos
rato-de-fava
L
Caviidae
Cavia aperea
preá
L, E
Hydrochoerus hydrochaeris
capivara
L, I, E
Cuniculidae
Cuniculus paca
paca
D, E
Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
cutia
L, I
Echimyidae
Myocastor coypus
ratão-do-banhado
L, D
Erethizontidae
Coendou spinosus
ouriço-cacheiro
L, E
Muridae
Mus musculus
camundongo
L
Rattus norvegicus
ratazana
L
Rattus rattus
ratazana
L
Sciuridae
Guerlinguetus aestuans
serelepe
L, D
77 espécies
Fonte:
Baseado em Bianconi et al. (2003), CONSILIU (2008), Kosloski (1997), Lange e Jablonski
(1998), Leite et al. (2005); CONSILIU (2008); Juris Ambientis (2019) e SPVS (202-, em
prep.).
Notas:
D = por evidência direta: visual e/ou auditiva
E = por entrevistas com moradores locais
I = por evidência indireta: pegadas, rastros, fezes, tocas
L = por literatura ou informação museológica
*
refere-se a um veado de tamanho médio (Mazama americana ou M. gouazoubira).
**
A classificação taxonômica para Leopardus guttulus segue Nascimento (2010), tratando da
espécie deste gênero que ocorre no Sudeste e Sul do Brasil, enquanto no caso de L.
tigrinus, é considerado para a região Nordeste e Norte do Brasil.
***
refere-se a um gato-do-mato de pequeno porte (Leopardus guttulus e/ou L. wiedii).
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De maneira geral, com base em estudos pretéritos e informações obtidas in loco,
pode-se dizer que a mastofauna da AAL e da AAE, em sua maioria, é composta
por espécies consideradas comuns e que apresentam ampla distribuição no
Paraná. A AAE se mostra sob elevada pressão antrópica, face à intensa
ocupação, inclusive com grande acúmulo de resíduos nas adjacências das cavas
e ao longo da vegetação ciliar do Rio Barigui, a qual se encontra
descaracterizada. Cabe ressaltar que parte das espécies levantadas apresenta
algum grau de oportunismo em relação a modificações ambientais de origem
antrópica, como, por exemplo, Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) (Figura
3.2.2.3-2) e Dasypus sp. (tatu) (Figura 3.2.2.3-3), únicos representantes cujos
vestígios foram registrados durante as atividades de campo na AAE e na AAL.
Figura 3.2.2.3-2:
VISTA DE FEZES DE Hydrochoerus hydrochaeris (CAPIVARA) REGISTRADAS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664723 E / 7164301 S
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Figura 3.2.2.3-3:
VISTA DE PEGADAS DE Dasypus sp. (TATU) REGISTRADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664723 E / 7164301 S

Como complemento, foram realizadas entrevistas com moradores locais com o
intuito de incrementar (por meio de informações secundárias) o inventário de
espécies para a região de estudo e, dentre as espécies mencionadas estão:
Mazama sp. (veado) e Dasypus sp. (tatu), além dos roedores, como Cavia aperea
(preá), Cuniculus paca (paca), Dasyprocta azarae (cutia), Coendou spinosus
(ouriço) e novamente Hydrochoerus hydrochaeris (capivara).
Possivelmente, algumas espécies listadas como de potencial ocorrência para a
região de estudo não sejam mais encontradas, devido, principalmente, às ações
humanas, como a descaracterização da cobertura vegetal original (Floresta
Ombrófila Mista, campos naturais e várzeas) decorrente da grande expansão
urbana, a qual, em longos trechos, localiza-se às margens dos rios Barigui e
Iguaçu e seus tributários. Estes cursos de água vêm sendo utilizados para
despejo de resíduos domésticos e industriais, além de entulhos carreados para
seu leito que podem causar a contaminação dos recursos, poluição visual e
colocar a fauna em risco.
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3.2.2.4
AVIFAUNA
O Livro Aves do Paraná (SCHERER NETO, 1980) foi um dos precursores em
relação ao levantamento da avifauna do estado, seguido de edições
subsequentes, as quais, ao longo do tempo, foram atualizadas e, no ano de 2011,
foram substancialmente incrementadas com sua última revisão (SCHERER NETO
et al., 2011), que relaciona um total de 744 espécies.
Com base em publicações e levantamentos realizados para a AAR, foram
constatadas 400 espécies, pertencentes a 24 ordens e 67 famílias. Os nãoPasseriformes representam 198 espécies (49,5% do total), tendo como famílias
mais representativas Accipitridae (N=20), Anatidae (N=17), Rallidae e
Throchilidae (N=14), Scolopacidae (N=12), Ardeidae, Strigidae e Columbidae
(N=11) e Picidae (N=10). Os Passeriformes totalizam 202 espécies (50,5% do
total), sendo que deste grupo, as famílias mais destacadas são Tyrannidae
(N=43), Thraupidae (N=41), Furnariidae (N=19) e Icteridae (N=10). A Figura
3.2.2.4-1 identifica as principais famílias registradas e sua potencial ocorrência
para a AAR.
Figura 3.2.2.4-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE AVES DE POTENCIAL
OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

Fonte:
Baseada em Scherer Neto (1980) e Scherer Neto et al. (2011).
Notas
= Passerifores
= Não Passeriformes
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Para a elaboração da lista na apresentada no Quadro 3.2.2.4-1, o embasamento
dos dados secundários seguiu Carrano (2013), Consiliu (2008); Juris Ambientis
(2019), Scherer Neto et al. (2011; 2012), SPVS (202-, em prep.) e Straube et al.
(2014).
Quadro 3.2.2.4-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE AVES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ENQUADRAMENTO
NOMES
TAXONÔMICO
POPULARES
TINAMIFORMES Huxley, 1872
Tinamidae Gray, 1840
Crypturellus obsoletus (Temminck,
inhambuguaçu
1815)
Crypturellus parvirostris (Wagler,
inhambu-chororó
1827)
Crypturellus tataupa (Temminck,
inhambu-chintã
1815)
Rhynchotus rufescens (Temminck,
perdiz
1815)
Nothura maculosa (Temminck,
codorna-amarela
1815)
ANSERIFORMES Linnaeus, 1758
Anatidae Leach, 1820
Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) marreca-caneleira
Dendrocygna viduata (Linnaeus,
irerê
1766)
Coscoroba coscoroba (Molina,
capororoca
1782)
Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato
Sarkidiornis sylvicola Ihering &
pato-de-crista
Ihering, 1907
Callonetta leucophrys (Vieillot,
marreca-de-coleira
1816)
Amazonetta brasiliensis (Gmelin,
ananaí
1789)
Anas flavirostris Vieillot, 1816
marreca-pardinha
Anas georgica Gmelin, 1789
marreca-parda
Anas bahamensis Linnaeus, 1758 marreca-toicinho
Anas versicolor Vieillot, 1816
marreca-cricri
Anas discors Linnaeus, 1766
marreca-de-asa-azul
Anas platalea Vieillot, 1816
marreca-colhereira
Netta erythrophthalma (Wied, 1833) paturi-preta
Netta peposaca (Vieillot, 1816)
marrecão
Nomonyx dominicus (Linnaeus,
marreca-caucau
1766)
Oxyura vittata (Philippi, 1860)
marreca-rabo-de-espinho
GALLIFORMES Linnaeus, 1758
Cracidae Rafinesque, 1815
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuguaçu
Odontophoridae Gould, 1844
Odontophorus capueira (Spix,
uru
1825)

TIPOS DE
REGISTRO

L, E
L
L
L, E
L, E

L, D
L, D, E
L
L, D
L
L
L, D
L
L
L
L, D
L
L
L
L
L
L

L, D, E
L
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ENQUADRAMENTO
NOMES
TAXONÔMICO
POPULARES
PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888
Podicipedidae Bonaparte, 1831
Tachybaptus dominicus (Linnaeus,
mergulhão-pequeno
1766)
Podilymbus podiceps (Linnaeus,
mergulhão-caçador
1758)
Podiceps occipitalis Garnot, 1826 mergulhão-de-orelha-amarela
CICONIIFORMES Bonaparte, 1854
Ciconiidae Sundevall, 1836
Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca
SULIFORMES Sharpe, 1891
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849
Nannopterum brasilianus (Gmelin,
biguá
1789)
Anhingidae Reichenbach, 1849
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga
PELECANIFORMES Sharpe, 1891
Ardeidae Leach, 1820
Tigrisoma lineatum (Boddaert,
socó-boi
1783)
Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789)
socoí-vermelho
Ixobrychus involucris (Vieillot,
socoí-amarelo
1823)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus,
socó-dorminhoco
1758)
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
garça-vaqueira
Ardea cocoi Linnaeus, 1766
garça-moura
Ardea alba Linnaeus, 1758
garça-branca
Syrigma sibilatrix (Temminck,
maria-faceira
1824)
Egretta thula (Molina, 1782)
garça-branca-pequena
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul
Threskiornithidae Poche, 1904
Plegadis chihi (Vieillot, 1817)
caraúna
Mesembrinibis cayennensis
coró-coró
(Gmelin, 1789)
Phimosus infuscatus (Lichtenstein,
tapicuru
1823)
Theristicus caudatus (Boddaert,
curicaca
1783)
Platalea ajaja Linnaeus, 1758
colhereiro
CATHARTIFORMES Seebohm, 1890
Cathartidae Lafresnaye, 1839
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
urubu-de-cabeça-vermelha
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu
ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831
Pandionidae Bonaparte, 1854
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora
Accipitridae Vigors, 1824
Leptodon cayanensis (Latham,
gavião-gato

TIPOS DE
REGISTRO

L
L, D
L

L

L, D, E
L, D

L
L
L
L, D
L, D
L, D
L
L, D, E
L
L, D, E
L
L, D
L, D
L, D
L, D, E
L

L, D
L, D, E

L
L
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ENQUADRAMENTO
TAXONÔMICO
1790)
Elanoides forficatus (Linnaeus,
1758)
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
Harpagus diodon (Temminck,
1823)
Circus buffoni (Gmelin, 1788)
Accipiter superciliosus (Linnaeus,
1766)
Accipiter striatus Vieillot, 1808
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)
Rostrhamus sociabilis (Vieillot,
1817)
Geranospiza caerulescens
(Vieillot, 1817)
Heterospizias meridionalis
(Latham, 1790)
Amadonastur lacernulatus
(Temminck, 1827)
Urubitinga urubitinga (Gmelin,
1788)
Rupornis magnirostris (Gmelin,
1788)
Geranoaetus albicaudatus
(Vieillot, 1816)
Pseudastur polionotus (Kaup,
1847)
Buteo brachyurus Vieillot, 1816
Buteo swainsoni Bonaparte, 1838
Buteo albonotatus Kaup, 1847
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)
GRUIFORMES Bonaparte, 1854
Aramidae Bonaparte, 1852
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)
Rallidae Rafinesque, 1815
Aramides ypecaha (Vieillot, 1819)
Aramides cajaneus (Statius Muller,
1776)
Aramides saracura (Spix, 1825)
Laterallus melanophaius (Vieillot,
1819)
Laterallus leucopyrrhus (Vieillot,
1819)
Mustelirallus albicollis (Vieillot,
1819)
Pardirallus maculatus (Boddaert,
1783)
Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)
Pardirallus sanguinolentus
(Swainson, 1838)
Gallinula galeata (Lichtenstein,
1818)
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gavião-tesoura

L

gavião-peneira

L

gavião-bombachinha

L

gavião-do-banhado

L

tauató-passarinho

L

tauató-miúdo
gavião-bombachinha-grande

L
L

gavião-caramujeiro

L, D

gavião-pernilongo

L

gavião-caboclo

L

gavião-pombo-pequeno

L

gavião-preto

L

gavião-carijó

L, D

gavião-de-rabo-branco

L

gavião-pombo

L

gavião-de-cauda-curta
gavião-papa-gafanhoto
gavião-urubu
gavião-pega-macaco

L
L
L
L, D

carão

L

saracuruçu

L

saracura-três-potes

L

saracura-do-mato

L, D

sanã-parda

L, D

sanã-vermelha

L

sanã-carijó

L, D

saracura-carijó

L

saracura-sanã

L, D

saracura-do-banhado

L

galinha-d'água

L, D, E
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Porphyriops melanops (Vieillot,
1819)
Porphyrio martinicus (Linnaeus,
1766)
Fulica armillata Vieillot, 1817
Fulica leucoptera Vieillot, 1817
CHARADRIIFORMES Huxley, 1867
Charadriidae Leach, 1820
Vanellus cayanus (Latham, 1790)
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Pluvialis dominica (Statius Muller,
1776)
Charadrius semipalmatus
Bonaparte, 1825
Charadrius collaris Vieillot, 1818
Recurvirostridae Bonaparte, 1831
Himantopus melanurus Vieillot,
1817
Scolopacidae Rafinesque, 1815
Gallinago paraguaiae (Vieillot,
1816)
Limosa haemastica (Linnaeus,
1758)
Bartramia longicauda (Bechstein,
1812)
Actitis macularius (Linnaeus, 1766)
Tringa solitaria Wilson, 1813
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
Tringa flavipes (Gmelin, 1789)
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
Calidris himantopus (Bonaparte,
1826)
Calidris subruficollis (Vieillot, 1819)
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)
Sternidae Vigors, 1825
Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)
Rynchopidae Bonaparte, 1838
Rynchops niger Linnaeus, 1758
COLUMBIFORMES Latham, 1790
Columbidae Leach, 1820
Columbina talpacoti (Temminck,
1810)
Columbina squammata (Lesson,
1831)
Columbina picui (Temminck, 1813)
Columba livia Gmelin, 1789
Patagioenas picazuro (Temminck,
1813)
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galinha-d'água-carijó

L

frango-d'água-azul

L

carqueja-de-bico-manchado
carqueja-de-bico-amarelo

L
L

mexeriqueira
quero-quero

L
L, D, E

batuiruçu

L

batuíra-de-bando

L

batuíra-de-coleira

L

pernilongo-de-costas-brancas

L, D

narceja

L, D

maçarico-de-bico-virado

L

maçarico-do-campo

L

maçarico-pintado
maçarico-solitário
maçarico-grande-de-perna-amarela
maçarico-de-perna-amarela
maçarico-de-sobre-branco
maçarico-de-colete

L
L, D
L
L, D
L, D
L

maçarico-pernilongo

L

maçarico-acanelado
pisa-n'água

L
L

jaçanã

L, D

trinta-réis-grande

L

talha-mar

L

rolinha

L, D, E

fogo-apagou

L

rolinha-picuí
pombo-doméstico

L
L, D, E

asa-branca

L, D, E
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Patagioenas cayennensis
pomba-galega
L
(Bonnaterre, 1792)
Patagioenas plumbea (Vieillot,
pomba-amargosa
L
1818)
Zenaida auriculata (Des Murs,
avoante
L, D
1847)
Leptotila verreauxi Bonaparte,
juriti-pupu
L, D
1855
Leptotila rufaxilla (Richard &
juriti-de-testa-branca
L, D
Bernard, 1792)
Geotrygon montana (Linnaeus,
pariri
L
1758)
CUCULIFORMES Wagler, 1830
Cuculidae Leach, 1820
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)
alma-de-gato
L, D, E
Coccyzus melacoryphus Vieillot,
papa-lagarta
L
1817
Coccyzus americanus (Linnaeus,
papa-lagarta-de-asa-vermelha
L
1758)
Crotophaga ani Linnaeus, 1758
anu-preto
L, D, E
Guira guira (Gmelin, 1788)
anu-branco
L, D, E
Tapera naevia (Linnaeus, 1766)
saci
L, D
Dromococcyx pavoninus Pelzeln,
peixe-frito-pavonino
L, D
1870
STRIGIFORMES Wagler, 1830
Tytonidae Mathews, 1912
Tyto furcata (Temminck, 1827)
suindara
L
Strigidae Leach, 1820
Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato
L
Megascops atricapilla (Temminck,
corujinha-sapo
L
1822)
Megascops sanctaecatarinae
corujinha-do-sul
L
(Salvin, 1897)
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni &
murucututu-de-barriga-amarela
L
Bertoni, 1901)
Strix hylophila Temminck, 1825
coruja-listrada
L
Strix virgata (Cassin, 1849)
coruja-do-mato
L
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira
L, D, E
Aegolius harrisii (Cassin, 1849)
caburé-acanelado
L
Asio clamator (Vieillot, 1808)
coruja-orelhuda
L
Asio stygius (Wagler, 1832)
mocho-diabo
L
Asio flammeus (Pontoppidan,
mocho-dos-banhados
L
1763)
NYCTIBIIFORMES Yuri, Kimball, Harshman, Bowie, Braun, Chojnowski, Hackett,
Huddleston, Moore, Reddy, Sheldon, Steadman, Witt & Braun, 2013
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)
urutau
L
CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881
Caprimulgidae Vigors, 1825
Antrostomus sericocaudatus
bacurau-rabo-de-seda
L
Cassin, 1849
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, tuju
L
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1789)
Nyctidromus albicollis (Gmelin,
bacurau
1789)
Hydropsalis parvula (Gould, 1837) bacurau-chintã
Hydropsalis anomala (Gould, 1838) curiango-do-banhado
Hydropsalis torquata (Gmelin,
bacurau-tesoura
1789)
Hydropsalis forcipata (Nitzsch,
bacurau-tesourão
1840)
Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão
APODIFORMES Peters, 1940
Apodidae Olphe-Galliard, 1887
Cypseloides fumigatus (Streubel,
taperuçu-preto
1848)
Streptoprocne zonaris (Shaw,
taperuçu-de-coleira-branca
1796)
Streptoprocne biscutata (Sclater,
taperuçu-de-coleira-falha
1866)
Chaetura cinereiventris Sclater,
andorinhão-de-sobre-cinzento
1862
Chaetura meridionalis Hellmayr,
andorinhão-do-temporal
1907
Trochilidae Vigors, 1825
Phaethornis squalidus (Temminck,
rabo-branco-pequeno
1822)
Phaethornis eurynome (Lesson,
rabo-branco-de-garganta-rajada
1832)
Eupetomena macroura (Gmelin,
beija-flor-tesoura
1788)
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot,
beija-flor-cinza
1818)
Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
beija-flor-preto
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)
beija-flor-de-orelha-violeta
Anthracothorax nigricollis (Vieillot,
beija-flor-de-veste-preta
1817)
Stephanoxis loddigesii (Gould,
beija-flor-de-topete-azul
1831)
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho
Thalurania glaucopis (Gmelin,
beija-flor-de-fronte-violeta
1788)
Leucochloris albicollis (Vieillot,
beija-flor-de-papo-branco
1818)
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde
Heliodoxa rubricauda (Boddaert,
beija-flor-rubi
1783)
Calliphlox amethystina (Boddaert,
estrelinha-ametista
1783)
TROGONIFORMES A. O. U., 1886
Trogonidae Lesson, 1828
Trogon surrucura Vieillot, 1817
surucuá-variado
Trogon rufus Gmelin, 1788
surucuá-dourado
CORACIIFORMES Forbes, 1844

TIPOS DE
REGISTRO
L, D
L
L
L
L
L

L
L
L
L, D
L

L
L
L
L
L, D
L
L
L, D
L, D
L
L, D
L
L
L

L, D
L
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Alcedinidae Rafinesque, 1815
Megaceryle torquata (Linnaeus,
martim-pescador-grande
1766)
Chloroceryle amazona (Latham,
martim-pescador-verde
1790)
Chloroceryle americana (Gmelin,
martim-pescador-pequeno
1788)
Momotidae Gray, 1840
Baryphthengus ruficapillus (Vieillot,
juruva
1818)
GALBULIFORMES Fürbringer, 1888
Bucconidae Horsfield, 1821
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
joão-bobo
PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810
Ramphastidae Vigors, 1825
Ramphastos dicolorus Linnaeus,
tucano-de-bico-verde
1766
Pteroglossus bailloni (Vieillot,
araçari-banana
1819)
Picidae Leach, 1820
Picumnus temminckii Lafresnaye,
picapauzinho-de-coleira
1845
Picumnus nebulosus Sundevall,
picapauzinho-carijó
1866
Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco
Melanerpes flavifrons (Vieillot,
benedito-de-testa-amarela
1818)
Veniliornis spilogaster (Wagler,
picapauzinho-verde-carijó
1827)
Piculus aurulentus (Temminck,
pica-pau-dourado
1821)
Colaptes melanochloros (Gmelin,
pica-pau-verde-barrado
1788)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo
Dryocopus lineatus (Linnaeus,
pica-pau-de-banda-branca
1766)
Campephilus robustus
pica-pau-rei
(Lichtenstein, 1818)
FALCONIFORMES Bonaparte, 1831
Falconidae Leach, 1820
Caracara plancus (Miller, 1777)
carcará
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro
Herpetotheres cachinnans
acauã
(Linnaeus, 1758)
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé
Micrastur semitorquatus (Vieillot,
falcão-relógio
1817)
Falco sparverius Linnaeus, 1758
quiriquiri
Falco femoralis Temminck, 1822
falcão-de-coleira
Falco peregrinus Tunstall, 1771
falcão-peregrino
PSITTACIFORMES Wagler, 1830
Psittacidae Rafinesque, 1815

TIPOS DE
REGISTRO
L, D
L, D
L, D

L

L

L, D, E
L

L, D
L
L
L
L, D
L, D
L, D
L, D
L, D
L

L, D, E
L, D, E
L
L
L
L
L
L
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Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)
tiriba
Forpus xanthopterygius (Spix,
tuim
1824)
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)
periquito-verde
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
maitaca
Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
papagaio-de-peito-roxo
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio
Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica
PASSERIFORMES Linnaeus, 1758
Thamnophilidae Swainson, 1824
Dysithamnus mentalis (Temminck,
choquinha-lisa
1823)
Thamnophilus ruficapillus Vieillot,
choca-de-chapéu-vermelho
1816
Thamnophilus caerulescens
choca-da-mata
Vieillot, 1816
Batara cinerea (Vieillot, 1819)
matracão
Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora
Mackenziaena severa
borralhara
(Lichtenstein, 1823)
Drymophila malura (Temminck,
choquinha-carijó
1825)
Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873
Grallaria varia (Boddaert, 1783)
tovacuçu
Rhinocryptidae Wetmore, 1926 (1837)
Scytalopus speluncae (Ménétriès,
tapaculo-preto
1835)
Scytalopus iraiensis Bornschein,
macuquinho-da-várzea
Reinert & Pichorim, 1998
Formicariidae Gray, 1840
Chamaeza campanisona
tovaca-campainha
(Lichtenstein, 1823)
Scleruridae Swainson, 1827
Sclerurus scansor (Ménétriès,
vira-folha
1835)
Dendrocolaptidae Gray, 1840
Sittasomus griseicapillus (Vieillot,
arapaçu-verde
1818)
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot,
arapaçu-rajado
1818)
Campylorhamphus falcularius
arapaçu-de-bico-torto
(Vieillot, 1822)
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis
arapaçu-escamoso-do-sul
& Heine, 1859)
Dendrocolaptes platyrostris Spix,
arapaçu-grande
1825
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot,
arapaçu-de-garganta-branca
1818)
Xenopidae Bonaparte, 1854

TIPOS DE
REGISTRO
L, D
L
L, E
L, D
L, D
L
L
L

L, D
L, D
L, D
L
L
L
L
L, D
L, D
L
L

L

L, D

L, D
L, D
L
L, D
L, D
L
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Xenops rutilans Temminck, 1821
Furnariidae Gray, 1840
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Lochmias nematura (Lichtenstein,
1823)
Clibanornis dendrocolaptoides
(Pelzeln, 1859)
Automolus leucophthalmus (Wied,
1821)
Philydor rufum (Vieillot, 1818)
Heliobletus contaminatus Pelzeln,
1859
Syndactyla rufosuperciliata
(Lafresnaye, 1832)
Cichlocolaptes leucophrus (Jardine
& Selby, 1830)
Leptasthenura striolata (Pelzeln,
1856)
Leptasthenura setaria (Temminck,
1824)
Phacellodomus striaticollis
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin,
1788)
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819
Synallaxis cinerascens Temminck,
1823
Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859
Synallaxis spixi Sclater, 1856
Cranioleuca obsoleta
(Reichenbach, 1853)
Cranioleuca pallida (Wied, 1831)
Pipridae Rafinesque, 1815
Chiroxiphia caudata (Shaw &
Nodder, 1793)
Tityridae Gray, 1840
Schiffornis virescens (Lafresnaye,
1838)
Laniisoma elegans (Thunberg,
1823)
Tityra inquisitor (Lichtenstein,
1823)
Tityra cayana (Linnaeus, 1766)
Pachyramphus viridis (Vieillot,
1816)
Pachyramphus castaneus (Jardine
& Selby, 1827)
Pachyramphus polychopterus
(Vieillot, 1818)
Pachyramphus validus
(Lichtenstein, 1823)
Cotingidae Bonaparte, 1849
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bico-virado-carijó

TIPOS DE
REGISTRO
L

joão-de-barro

L, D

joão-porca

L, D

cisqueiro

L, D

barranqueiro-de-olho-branco

L

limpa-folha-de-testa-baia

L, D

trepadorzinho

L, D

trepador-quiete

L, D

trepador-sobrancelha

L

grimpeirinho

L

grimpeiro

L, D

tio-tio

L

cochicho

L

curutié

L, D

pichororé

L, D

pi-puí

L, D

petrim
joão-teneném

L
L, D

arredio-oliváceo

L, D

arredio-pálido

L, D

tangará

L, D

flautim

L

chibante

L

anambé-branco-de-bochecha-parda

L

anambé-branco-de-rabo-preto

L

caneleiro-verde

L

caneleiro

L

caneleiro-preto

L

caneleiro-de-chapéu-preto

L
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Carpornis cucullata (Swainson,
corocoxó
1821)
Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga
Pipritidae Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013
Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-chapéu-preto
Platyrinchidae Bonaparte, 1854
Platyrinchus mystaceus Vieillot,
patinho
1818
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907
Mionectes rufiventris Cabanis,
abre-asa-de-cabeça-cinza
1846
Leptopogon amaurocephalus
cabeçudo
Tschudi, 1846
Phylloscartes eximius (Temminck,
barbudinho
1822)
Phylloscartes ventralis (Temminck,
borboletinha-do-mato
1824)
Tolmomyias sulphurescens (Spix,
bico-chato-de-orelha-preta
1825)
Todirostrum cinereum (Linnaeus,
ferreirinho-relógio
1766)
Poecilotriccus plumbeiceps
tororó
(Lafresnaye, 1846)
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho
Hemitriccus diops (Temminck,
olho-falso
1822)
Tyrannidae Vigors, 1825
Hirundinea ferruginea (Gmelin,
gibão-de-couro
1788)
Euscarthmus meloryphus Wied,
barulhento
1831
Tyranniscus burmeisteri (Cabanis
piolhinho-chiador
& Heine, 1859)
Camptostoma obsoletum
risadinha
(Temminck, 1824)
Elaenia flavogaster (Thunberg,
guaracava-de-barriga-amarela
1822)
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 tuque-pium
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque
Elaenia obscura (d'Orbigny &
tucão
Lafresnaye, 1837)
Myiopagis caniceps (Swainson,
guaracava-cinzenta
1835)
Phyllomyias virescens (Temminck,
piolhinho-verdoso
1824)
Phyllomyias fasciatus (Thunberg,
piolhinho
1822)
Culicivora caudacuta (Vieillot,
papa-moscas-do-campo
1818)
Serpophaga nigricans (Vieillot,
joão-pobre
1817)

TIPOS DE
REGISTRO
L
L
L
L
L
L, D

L
L, D
L
L, D
L, D
L
L, D
L
L

L
L
L
L, D
L
L
L
L
L
L
L, D
L
L, D
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Serpophaga subcristata (Vieillot,
1817)
Attila phoenicurus Pelzeln, 1868
Legatus leucophaius (Vieillot,
1818)
Myiarchus swainsoni Cabanis &
Heine, 1859
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)
Pitangus sulphuratus (Linnaeus,
1766)
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)
Myiodynastes maculatus (Statius
Muller, 1776)
Megarynchus pitangua (Linnaeus,
1766)
Myiozetetes similis (Spix, 1825)
Tyrannus melancholicus Vieillot,
1819
Tyrannus savana Daudin, 1802
Tyrannus tyrannus (Linnaeus,
1758)
Empidonomus varius (Vieillot,
1818)
Colonia colonus (Vieillot, 1818)
Myiophobus fasciatus (Statius
Muller, 1776)
Pyrocephalus rubinus (Boddaert,
1783)
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)
Arundinicola leucocephala
(Linnaeus, 1764)
Cnemotriccus fuscatus (Wied,
1831)
Lathrotriccus euleri (Cabanis,
1868)
Contopus cinereus (Spix, 1825)
Knipolegus cyanirostris (Vieillot,
1818)
Knipolegus lophotes Boie, 1828
Hymenops perspicillatus (Gmelin,
1789)
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)
Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)
Muscipipra vetula (Lichtenstein,
1823)
Vireonidae Swainson, 1837
Cyclarhis gujanensis (Gmelin,
1789)
Hylophilus amaurocephalus
(Nordmann, 1835)
Vireo chivi (Vieillot, 1817)
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POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

alegrinho

L, D

capitão-castanho

L, D

bem-te-vi-pirata

L

irré

L

maria-cavaleira
gritador

L
L

bem-te-vi

L, D

suiriri-cavaleiro

L, D

bem-te-vi-rajado

L, D

neinei

L

bentevizinho-de-penacho-vermelho

L, D

suiriri

L, D

tesourinha

L

suiriri-valente

L

peitica

L, D

viuvinha

L

filipe

L, D

príncipe

L, D

lavadeira-mascarada

L

freirinha

L

guaracavuçu

L

enferrujado

L, D

papa-moscas-cinzento

L

maria-preta-de-bico-azulado

L

maria-preta-de-penacho

L

viuvinha-de-óculos

L

suiriri-pequeno
primavera
noivinha-de-rabo-preto

L, D
L
L

tesoura-cinzenta

L

pitiguari

L, D

vite-vite-de-olho-cinza

L, D

juruviara

L, D
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ENQUADRAMENTO
NOMES
TIPOS DE
TAXONÔMICO
POPULARES
REGISTRO
Corvidae Leach, 1820
Cyanocorax caeruleus (Vieillot,
gralha-azul
L
1818)
Cyanocorax chrysops (Vieillot,
gralha-picaça
L, D
1818)
Hirundinidae Rafinesque, 1815
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot,
andorinha-pequena-de-casa
L, D
1817)
Alopochelidon fucata (Temminck,
andorinha-morena
L, D
1822)
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot,
andorinha-serradora
L
1817)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
andorinha-do-campo
L
Progne chalybea (Gmelin, 1789)
andorinha-grande
L, D
Tachycineta albiventer (Boddaert,
andorinha-do-rio
L, D
1783)
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot,
andorinha-de-sobre-branco
L
1817)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
andorinha-de-bando
L, D
Troglodytidae Swainson, 1831
Troglodytes musculus Naumann,
corruíra
L, D
1823
Cistothorus platensis (Latham,
corruíra-do-campo
L
1790)
Turdidae Rafinesque, 1815
Turdus flavipes Vieillot, 1818
sabiá-una
L, E
Turdus leucomelas Vieillot, 1818
sabiá-branco
L, D
Turdus rufiventris Vieillot, 1818
sabiá-laranjeira
L, D, E
Turdus amaurochalinus Cabanis,
sabiá-poca
L, D, E
1850
Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro
L
Turdus albicollis Vieillot, 1818
sabiá-coleira
L, D
Mimidae Bonaparte, 1853
Mimus saturninus (Lichtenstein,
sabiá-do-campo
L, D
1823)
Motacillidae Horsfield, 1821
Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor
L, D
Anthus nattereri Sclater, 1878
caminheiro-grande
L
Anthus hellmayri Hartert, 1909
caminheiro-de-barriga-acanelada
L
Passerellidae Cabanis & Heine, 1850
Zonotrichia capensis (Statius
tico-tico
L, D, E
Muller, 1776)
Ammodramus humeralis (Bosc,
tico-tico-do-campo
L, D
1792)
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita
L, D
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin,
pia-cobra
L, D
1789)
Basileuterus culicivorus (Deppe,
pula-pula
L, D
1830)
Myiothlypis leucoblephara (Vieillot,
pula-pula-assobiador
L, D
1817)
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Myiothlypis rivularis (Wied, 1821)
Icteridae Vigors, 1825
Cacicus chrysopterus (Vigors,
1825)
Cacicus haemorrhous (Linnaeus,
1766)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Chrysomus ruficapillus (Vieillot,
1819)
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot,
1819)
Agelaioides badius (Vieillot, 1819)
Molothrus rufoaxillaris Cassin,
1866
Molothrus oryzivorus (Gmelin,
1788)
Molothrus bonariensis (Gmelin,
1789)
Sturnella superciliaris (Bonaparte,
1850)
Thraupidae Cabanis, 1847
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839)
Pipraeidea melanonota (Vieillot,
1819)
Pipraeidea bonariensis (Gmelin,
1789)
Stephanophorus diadematus
(Temminck, 1823)
Paroaria coronata (Miller, 1776)
Paroaria capitata (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817)
Tangara palmarum (Wied, 1821)
Tangara ornata (Sparrman, 1789)
Tangara preciosa (Cabanis, 1850)
Conirostrum speciosum
(Temminck, 1824)
Sicalis citrina Pelzeln, 1870
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Sicalis luteola (Sparrman, 1789)
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Trichothraupis melanops (Vieillot,
1818)
Coryphospingus cucullatus (Statius
Muller, 1776)
Tachyphonus coronatus (Vieillot,
1822)
Tersina viridis (Illiger, 1811)
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
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NOMES
POPULARES
pula-pula-ribeirinho

TIPOS DE
REGISTRO
L

japuíra

L, D

guaxe

L, D, E

pássaro-preto

L

garibaldi

L, D

chopim-do-brejo

L, D

asa-de-telha

L

chupim-azeviche

L

iraúna-grande

L

chupim

L, D

polícia-inglesa-do-sul

L

sanhaço-pardo

L

saíra-viúva

L, D

sanhaço-papa-laranja

L

sanhaço-frade

L, D

cardeal

L, D

cavalaria

L

saíra-lagarta
sanhaço-cinzento
sanhaço-de-encontro-azul
sanhaço-do-coqueiro
sanhaço-de-encontro-amarelo
saíra-preciosa

L
L, D
L
L
L
L, D

figuinha-de-rabo-castanho

L

canário-rasteiro
canário-da-terra
tipio
cigarra-bambu
tiziu

L
L, D
L
L, D
L, D

tiê-de-topete

L, D

tico-tico-rei

L

tiê-preto

L, D

saí-andorinha
saí-azul

L, D
L
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Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Tiaris fuliginosus (Wied, 1830)
Sporophila beltoni Repenning &
Fontana, 2013
Sporophila collaris (Boddaert,
1783)
Sporophila caerulescens (Vieillot,
1823)
Sporophila pileata (Sclater, 1865)
Sporophila hypoxantha Cabanis,
1851
Sporophila angolensis (Linnaeus,
1766)
Embernagra platensis (Gmelin,
1789)
Emberizoides herbicola (Vieillot,
1817)
Saltator similis d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837
Saltator maxillosus Cabanis, 1851
Poospiza nigrorufa (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)
Poospiza thoracica (Nordmann,
1835)
Microspingus cabanisi Bonaparte,
1850
Thlypopsis sordida (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland,
1844)
Donacospiza albifrons (Vieillot,
1817)
Cardinalidae Ridgway, 1901
Piranga flava (Vieillot, 1822)
Amaurospiza moesta (Hartlaub,
1853)
Cyanoloxia glaucocaerulea
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein,
1823)
Fringillidae Leach, 1820
Spinus magellanicus (Vieillot,
1805)
Euphonia chlorotica (Linnaeus,
1766)
Euphonia violacea (Linnaeus,
1758)
Euphonia chalybea (Mikan, 1825)
Euphonia cyanocephala (Vieillot,
1818)
Euphonia pectoralis (Latham,
1801)
Chlorophonia cyanea (Thunberg,
1822)
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NOMES
POPULARES
cambacica
cigarra-preta

TIPOS DE
REGISTRO
L
L

patativa-tropeira

L

coleiro-do-brejo

L, D, E

coleirinho

L, D, E

caboclinho-branco

L

caboclinho-de-barriga-vermelha

L

curió

L

sabiá-do-banhado

L, D

canário-do-campo

L

trinca-ferro

L, D

bico-grosso

L, D

quem-te-vestiu

L, D

peito-pinhão

L

quete-do-sul

L, D

saí-canário

L

cabecinha-castanha

L

tico-tico-do-banhado

L, D

sanhaço-de-fogo

L

negrinho-do-mato

L, D

azulinho

L

azulão

L

pintassilgo

L, D

fim-fim

L

gaturamo

L

cais-cais

L

gaturamo-rei

L

ferro-velho

L

gaturamo-bandeira

L
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Estrildidae Bonaparte, 1850
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
Passeridae Rafinesque, 1815
Passer domesticus (Linnaeus,
1758)
400 espécies
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NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

bico-de-lacre

L, E

pardal

L, D, E

Fonte:
Baseado em Carrano (2013), CONSILIU (2008); Juris Ambientis (2019), Scherer-Neto et al. (2011;
2012), SPVS (202-, em prep.) e Straube et al. (2014).
Notas:
D = por evidência direta: visual e/ou auditiva
E = por entrevistas com moradores locais
L = por literatura ou informação museológica

Diante da listagem apresentada com base na riqueza das espécies, é possível
perceber que estas, em sua grande maioria, possuem preferência por formações
florestais, tais como as famílias Picidae (pica-paus), Formiicaridae (chocas),
Conopophagidae (chupa-dentes) e Dendrocolaptidae (arapaçus); outras são de
hábitos campestres, como Mimidae (sabiás-do-campo) e Motacillidae
(caminheiros). Existem, no entanto, aquelas com representantes que habitam
ambientes distintos, tais como Tinamidae (Crypturellus obsoletus – inhambuaçu);
florestal (Rhynchotus rufescens - perdiz e Nothura maculosa – codorna-amarela);
campestres, tais como Accipitridae (em que predomina Accipiter striatus – tauatómiudo);
essencialmente florestais (Elanus leucurus – gavião-peneira e
Heterospizias meridionalis – gavião-caboclo); campestres (Rupornis magnirostris
– gavião-carijó), sendo que, esta última possui grande plasticidade ambiental e
ocorre, até mesmo, em centros urbanos.
A avifauna na AAE e na AAL se apresenta como o grupo faunístico de maior
representatividade. Durante as atividades de campo para a elaboração do
presente diagnóstico, foram observadas diversas espécies (Quadro 3.2.2.4-1),
como: Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta), Gallinula galeata (galinha
d´água), Mimus saturninus (sabiá-do-campo;), Molothrus bonariensis (chupim),
Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), Crotophaga ani (anu-preto), Guira
guira (anu-branco), Piaya cayana (alma-de-gato) Turdus rufiventris (sabiálaranjeira), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sporophila caerulescens (coleirinho –
Figura 3.2.2.4-2) e Volatinia jacarina (tiziu), além da observação de pombos
(Zenaida auriculata; Patagioenas picazuro), bem-te-vi (Pitangus sulphurats),
sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) e garças (Egretta thula; Ardea alba; Syrigma
sibilatrix), entre outras.
No caso dos predadores de topo, destacam-se os Falconiformes Caracara
plancus (carcará; Figura 3.2.2.4-3); Milvago chimachima (gavião-carrapateiro);
Accipitriformes Rupornis magnirostris (gavião-carijó), os quais otimizam a busca
de presas em áreas mais antropizadas, onde os Passeriformes tornam-se mais
vulneráveis (RICKLEFS, 2003).
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Figura 3.2.2.4-2:
VISTA DE Sporophila caerulescens (COLEIRINHO) REGISTRADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664710 E / 7164495 S
Figura 3.2.2.4-3:
VISTA DE Caracara plancus (CARCARÁ) REGISTRADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL
(AAL)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas 22J 664865 E / 7164217 S
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Para a AAE, não foram registradas grandes concentrações de aves aquáticas nas
regiões de cavas (lagos artificiais), das várzeas do Rio Barigui e adjacências, com
aa exceções de Gallinula galeata (galinha d’água) (Figura 3.2.2.4-4) e Jacana
jacana (jaçanã) (Figura 3.2.2.4-5), que parecem ser residentes na área de estudo.
As demais espécies apresentaram ocupação irregular, conforme observado
durante as atividades de campo, indicativo do uso intermitente da região por
grande parte da avifauna aquática.
Para as aves aquáticas, também se observou a família das garças (Ardeidae),
com espécies fortemente associadas a ambientes hídricos (utilizados para
forrageio, dormitório e sítios de reprodução) e que, inclusive, fazem uso de áreas
alteradas para a manutenção de seus hábitos.
Figura 3.2.2.4-4:
VISTA DE Gallinula galeata (GALINHA D’ÁGUA) REGISTRADA EM CAVA LOCALIZADA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664894 E / 7165007 S
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Figura 3.2.2.4-5:
VISTA DE Jacana jacana (JAÇANÃ) REGISTRADA EM CAVA LOCALIZADA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
coordenadas UTM 22J 664894 E / 7165007 S

3.2.2.5
OUTROS GRUPOS
Frente às condições de ocupação desordenada da AAE, adiante são
apresentadas informações sobre entomofauna vetora. E, em razão das
características físicas locais, notadamente relacionadas a várzeas e áreas
úmidas, também são expostos dados acerca da ictiofauna. Em ambas as
abordagens, as fontes têm cunho secundário.

3.2.2.5.1
ENTOMOFAUNA VETORA
Segundo Gallo et al. (2002), a classe dos insetos (Insecta) é considerada como a
mais evoluída do filo Arthropoda, sendo que alguns dos seus grupos são
responsáveis por participar do ciclo de transmissão de moléstias que acometem o
ser humano. Dentre esses, podem ser citadas moscas e mosquitos (ordem
Diptera). As larvas destes últimos ocorrem em diversos ambientes, principalmente
nos aquáticos, tais como rios, lagoas e poças temporárias, entre outros. Quando
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adultos, possuem representantes hematófagos, potenciais vetores de organismos
patógenos e parasitas (vírus, protozoários e vermes) do homem.
Entre os principais representantes deste grupo, encontra-se Culicidae
(pernilongos), que, além de causador de alergias da pele em função da picada, o
mosquito do gênero Culex é considerado o principal vetor da filariose bancroftiana
no país (FORATTINI, 2002). Aedes aegypti (mosquito) deve ser citado por ser um
agente potecial causador de dengue, zika e chikungunya. Ainda são importantes
para saúde pública, os Dípteros, Ceratopogonidae (mosquito-pólvora),
Psychodidae (mosquito-palha), Simulidae (borrachudos) e Tabanidae (mutucas).
As moscas têm seu ciclo de vida em ambientes terrestre. Nesta fase, alimentamse de matéria orgânica, como restos de alimentos. Esses resíduos são
observados em significativa quantidade na AAE; portanto, facilitam a proliferação
desordenada desses exemplares.
Existem, também, os hemípteros, que possuem representantes de hábito
alimentar hematófago e podem ser vetores de doenças em humanos (BORROR
et al., 1992). A família Reduviidae (subfamília Triatominae) compreende os
percevejos hematófagos conhecidos como bicho-barbeiro e chupão. Esses
insetos adquiriram comportamento sinantrópico e ameaçam populações humanas
com a transmissão de protozoários causadores do mal de chagas.
Outras espécies de ocorrência esperada para a AAR apresentam relevância como
vetores de doenças. Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus, mais restrita a
áreas silvestres bem conservadas, possui importância significativa na transmissão
da febre amarela (TISSOT; SILVA, 2004), e o mosquito Anopheles
(Nyssorhynchus) strodei como vetor da malária.
Assim, com base em levantamentos de espécies, realizados em locais próximos a
área de estudo e com condições ambientais similares, as espécies com
ocorrência esperada são apresentadas no Quadro 3.2.2.5.1-1.
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Quadro 3.2.2.5.1-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE MOSQUITOS HEMATÓFAGOS COM OCORRÊNCIA POTENCIAL
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS SECUNDÁRIOS
Aedeomyia (A.) squamipennis
Aedes (S.) albopictus
Anopheles (Nyssorhynchus) strodei
Coquillettidia (R.) venezuelensis
Culex (C.) acharistus
Culex (C.) grupo coronator
Culex (Culex) declarator
Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus
Limatus durhami
Mansonia (M.) fonsecai
Mansonia (M.) pessoai
Mansonia (M.) titillans
Mansonia (M.) wilsoni
Ochlerotatus (O.) fluviatilis
Ochlerotatus (O.) scapularis
Ochlerotatus (O.) serratus
Psorophora (J.) ferox
Psorophora (Janthinosoma) ferox
Trichoprosopon pallidiventer
Wyomyia (P.) quasilongirostris
Fonte:
Baseado em Barbosa et al. (2003) e Tissot e Silva (2004).

As alterações da qualidade da água na AAE, principalmente em função do
crescimento urbano não planejado, associado à criação de animais (bovinos,
equinos, aves e canídeos), podem potencializar a formação de criatórios de
mosquitos hematófagos e proliferação de zoonoses (arboviroses, febre amarela,
dengue, malária, leishmaniose e filariose). Essa situação aponta para a
necessidade de acompanhamento e educação sanitária da população, com a
finalidade de obtenção de dados epidemiológicos mais acurados para a região.

3.2.2.5.2
ICTIOFAUNA
A área de estudo está inserida na região denominada de “Alto Iguaçu”, a qual não
possui definição formal de seus limites, aceitando-se que esta compreende o
trecho desde as nascentes até a divisa entre o Primeiro e o Segundo Planalto
Paranaense, onde o rio homônimo corta a Escarpa Devoniana em um longo
trecho de corredeiras (MAACK, 1981). Dentre as sub-bacias contribuintes da
margem direita, encontra-se a do Rio Barigui, que tem suas nascentes no
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município de Almirante Tamandaré, ao norte da Região Metropolitana de Curitiba
(SUDERHSA, 2002).
De acordo com levantamento embasado em dados secundários, de um total de
aproximadamente 80 espécies nativas já citadas para estudos realizados na bacia
do Rio Iguaçu, 47 são esperadas para o seu alto curso (58,7%), sendo que nove
podem ser consideradas exclusivas para esse sistema hidrográfico, não
ocorrendo em outros corpos d’água da bacia do Rio Paraná (ABILHOA, 2004).
Com fundamento nos inventários e monitoramentos realizados na AAR
(CONSILIU, 2008; JURIS AMBIENTIS, 2019), restritos à ictiofauna do Alto Iguaçu,
é possível citar um total de 27 espécies nativas de peixes e três introduzidas,
estimando-se, assim, um total de 30, distribuídas em seis ordens e 11 famílias
(Quadro 3.2.2.5.2-1).
Quadro 3.2.2.5.2-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES DE PEIXES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) BASEADA EM DADOS SECUNDÁRIOS
ORDENAMENTO
TAXONÔMICO
Characidae

NOMES
POPULARES

TIPOS DE
REGISTRO

Astyanax altiparanae

Lambari

Alóctone

Astyanax sp. B

Lambari

Autóctone

Astyanax sp. C

Lambari

Autóctone

Astyanax sp. D

Lambari

Autóctone

Bryconamericus sp.

Lambari

Autóctone

Hyphessobrycon reticulatus

Lambari

Alóctone

Hyphessobrycon aff. bifasciatus

Lambari

Alóctone

Hyphessobrycon griemi

Lambari

Alóctone

Oligosarcus longirostris

Saicanga

Autóctone

Mimagoniates microlepis

Lambari

Alóctone

Charax stenopterus

Dentudo

Introduzida

Traíra

Alóctone

Trichomycterus davisi

Candiru

Alóctone

Trichomycterus castroi

Candiru

Autóctone

Trichomycterus naipi

Candiru

Autóctone

Bagre-africano

Introduzida

Rhamdia quelen

Bagre

Alóctone

Heptapterus stewarti

Bagre

Autóctone

Erythrinidae
Hoplias malabaricus
Trichomycteridae

Clariidae
Clarias gariepinus
Heptapteridae

Loricariidae
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NOMES
POPULARES
Cascudo-viola

TIPOS DE
REGISTRO
Autóctone

Cascudo

Autóctone

Callichthys callichthys

Cascudinho

Alóctone

Corydoras paleatus

Cascudinho

Alóctone

Corydoras ehrhardti

Cascudinho

Alóctone

Geophagus brasiliensis

Acará

Alóctone

Australoheros aff. facetum

Acará

Alóctone

Tilapia rendalli

Tilápia

Introduzida

Poecilia vivipara

Barrigudinho

Alóctone

Phalloceros aff. caudimaculatus

Barrigudinho

Alóctone

Tuvira

Alóctone

Muçum

Alóctone

Hypostomus derbyi
Callichthyidae

Cichlidae

Poeciliidae

Gymnotidae
Gymnotus aff. carapo
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus

Fonte:
Baseado em CONSILIU (2008), Ingenito et al. (2004) e Juris Ambientis (2019).
Notas:
Autóctone = espécies endêmicas da bacia do Rio Iguaçu
Alóctone
= espécies também ocorrentes em outras bacias hidrográficas
Introduzida = espécies alvo de introdução acidental ou intencional

A ictiofauna nativa é dominada principalmente pela ordem Characiformes, com
cerca de 41% das espécies registradas, seguida de Siluriformes, com quase 37%.
A participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios
neotropicais (LOWE-MCCONNELL, 1987), em que a maioria dos peixes pertence
a essas ordens. Dentre as espécies, destacam-se lambaris (Astyanax sp. D,
Hyphessobrycon griemi, Hyphessobrycon bifasciatu e, Mimagoniates microlepis),
cascudos (Rineloricaria sp. e Callichthys callichthys) e barrigudinho (Phalloceros
cf. caudimaculatus), reconhecidas como deste trecho alto da bacia do Rio Iguaçu.
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Cerca de 90% das espécies registradas são nativas (autóctones ou alóctones).
Essa participação demonstra a importância dos processos regionais na
determinação da composição e estrutura das ictiocenoses, o que deve ser um
fator importante para a caracterização da comunidade em função da alteração e
colonização de novos ambientes (CONSILIU, 2008). Ressalta-se que as
alterações nos corpos hídricos – inclusive artificiais (cavas e lagoas) – podem
comprometer, de maneira significativa, a diversidade das espécies de peixes,
tendo em vista que, uma característica importante deste grupo, é sua
dependência, direta ou indireta, dos recursos importados da vegetação ciliar,
como itens alimentares autóctones (larvas de insetos, microcrustáceos, insetos
aquáticos e algas) e alóctones (invertebrados e plantas terrestres).

3.2.2.6
ASPECTOS CONSERVACIONISTAS
Este subitem trata tanto de espécies listadas como ameaçadas quanto daquelas
classificadas como endêmicas, bem como das consideradas sinantrópicas,
exóticas, cinegéticas e migratórias, além de animais de caráter doméstico.

3.2.2.6.1
ESPÉCIES AMEAÇADAS
Em relação aos aspectos conservacionistas, os animais registrados no presente
estudo foram submetidos à avaliação de seu status de ameaça, segundo as listas
da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2019), do Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014; 2018) e da
Lista Vermelha de Fauna Ameaçada do Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004; PARANÁ, 2010; 2018).
Optou-se por direcionar esta análise aos critérios de maior risco de extinção das
listas descritas, excluindo-se espécies categorizadas com o status de pouco
preocupante (least concern – LC), com dados insuficientes (deficient data – DD)
ou ainda não avaliadas. Dessa forma, é possível resumir a listagem com o
detalhamento apresentado no Quadro 3.2.2.6.1-1).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-146

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Internacional(3)

AMPHIBIA
ANURA
Cycloramphidae
Cycloramphus bolitoglossus
REPTILIA
TESTUDINES
Chelidae
Acanthochelys spixii
AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Sarkidiornis sylvicola
Anas flavirostris
ACCIPITRIFORMES
Accipiter superciliosus
Amadonastur lacernulatus
Pseudastur polionotus
Buteo brachyurus
Buteo swainsoni
Spizaetus tyrannus
GRUIFORMES
Rallidae
Aramides ypecaha
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus cayanus
Scolopacidae
Calidris himantopus
Calidris subruficollis
Phalaropus tricolor
STRIGIFORMES
Strix hylophila
Aegolius harrisii
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Antrostomus sericocaudatus
Hydropsalis anomala
PICIFORMES
Ramphastidae
Pteroglossus bailloni

NOME
POPULAR

Nacional(2)

ORDENAMENTO
TAXONÔMICO

Estadual(1)

Quadro 3.2.2.6.1-1:
LISTAGEM DE ESPÉCIES CLASSIFICADAS COMO AMEAÇADAS COM OCORRÊNCIA
POTENCIAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

sapinho-de-riacho

DD

NT

DD

-

-

NT

pato-de-crista
marreca-pardinha

VU
VU

-

tauató-passarinho
gavião-pombo-pequeno
gavião-pombo
gavião-de-cauda-curta
gavião-papa-gafanhoto
gavião-pega-macaco

DD
NT
DD
VU

VU
-

LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC

saracuruçu

DD

-

LC

mexeriqueira

DD

-

LC

maçarico-pernilongo
maçarico-acanelado
pisa-n'água

DD
DD
DD

-

LC
NT
LC

coruja-listrada
caburé-acanelado

VU

-

NT
LC

bacurau-rabo-de-seda
curiango-do-banhado

VU
EN

-

LC
NE

araçari-banana

VU

-

NT

cágado preto
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Picidae
Picumnus nebulosus
Piculus aurulentus
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Amazona vinacea
Amazona aestiva
Triclaria malachitacea
PASSERIFORMES
Rhinocryptidae
Scytalopus iraiensis
Furnariidae
Clibanornis dendrocolaptoides
Leptasthenura striolata
Leptasthenura setaria
Phacellodomus striaticollis
Tityridae
Laniisoma elegans
Cotingidae
Carpornis cucullata
Phibalura flavirostris
Procnias nudicollis
Pipritidae
Piprites pileata
Phylloscartes eximius
Tyrannidae
Culicivora caudacuta
Xolmis dominicanus
Corvidae
Cyanocorax caeruleus
Motacillidae
Anthus nattereri
Thraupidae
Orchesticus abeillei
Tangara cyanoptera
Sporophila beltoni
Sporophila pileata
Sporophila hypoxantha
Sporophila angolensis
Fringillidae
Euphonia chalybea
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae

Nacional(2)

ORDENAMENTO
TAXONÔMICO
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Estadual(1)
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IPPUC

-

-

NT
NT

papagaio-de-peito-roxo
papagaio
sabiá-cica

VU
-

VU
-

EN
NT
NT

macuquinho-da-várzea

EN

EN

EN

cisqueiro
grimpeirinho
grimpeiro
tio-tio

EN
CR

-

NT
LC
NT
LC

chibante

DD

-

NT

corocoxó
tesourinha-da-mata
araponga

DD
-

-

NT
NT
VU

caneleirinho-de-chapéu-preto
barbudinho

CR
-

-

VU
NT

papa-moscas-do-campo
noivinha-de-rabo-preto

EN
EN

VU

VU
VU

-

-

NT

caminheiro-grande

EN

VU

VU

sanhaço-pardo
sanhaço-de-encontro-azul
patativa-tropeira
caboclinho-branco
caboclinho-de-barriga-vermelha
curió

EN
EN
VU
VU

VU
VU
-

NT
NT
VU
LC
LC
LC

-

-

NT

NOME
POPULAR

picapauzinho-carijó
pica-pau-dourado

gralha-azul

cais-cais
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Estadual(1)
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Leopardus guttulus
Leopardus wiedii
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Mustelidae
Lontra longicaudis
CHIROPTERA
Emballonuridae
Peropteryx macrotis
Vespertilionidae
Myotis ruber
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
PRIMATES
Atelidae
Alouatta guariba clamitans
RODENTIA
Cuniculidae
Cuniculus paca

gato-do-mato-pequeno
gato-maracajá
onça-parda
gato-mourisco

VU
VU
VU
DD

VU
VU
VU
VU

VU
NT
VU
LC

lontra

NT

-

NT

morcego

VU

-

LC

morcego

LC

-

NT

tapiti

VU

-

EN

bugio-ruivo

NT

VU

LC

paca

EN

-

LC

Fonte:
Baseado em Mikich e Bérnils (2004)(1), MMA (2014; 2018)(2), Paraná (2010; 2018)
(2019)(3).
Notas:
CR = critically endangered (criticamente em perigo)
DD = deficient data (dados insuficientes)
EN = endangered (em perigo)
LC = least concern (pouco preocupante)
NE = not evaluated (não avaliada)
NT = near threatened (quase ameaçada)
VU = vulnerable (vulnerável)

(1)

e IUCN

No caso dos anfíbios, somente uma espécie registrada para a AAR, e de
potencial ocorrência nela, é classificada como ameaçada: Cycloramphus
bolitoglossus (sapinho-de-riacho) consta como deficiente de dados (DD) segundo
informações da IUCN (2019); quase ameaçada (near threatened – NT) conforme
a lista nacional (MMA, 2018) e também como DD para o estado do Paraná
(MIKICH; BÉRNILS, 2004). Já em relação aos répteis, apenas Acanthochelys
spixii (cágado-preto) é classificado pela IUCN (2019) como quase ameaçada
(NT).
Mesmo com o registro de apenas duas espécies, a herpetofauna merece
atenção, pois a maior parte das ocorrências em potencial, para estas duas
classes possui uma relação de dependência com ambientes florestados e
conservados, áreas estas que estão em constante ameaça, em razão do
crescimento populacional e das atividades antrópicas, de modo que outras
espécies podem vir a ser comprometidas, futuramente.
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Para as aves, a lista apresenta 46 espécies de provável ocorrência na AAR e que
estão enquadradas em algum grau de ameaça de extinção mundial (IUCN, 2019),
nacional (MMA, 2018) e/ou estadual (PARANÁ, 2018). Dentre essas, destaca-se
Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), rapinante florestal que necessita de
áreas extensas para cumprir seu ciclo de vida, fator que faz com que suas
populações possam sofrer declínio em decorrência da fragmentação excessiva.
Tem sido registrada, com certa frequência, na região de Curitiba e seu entorno,
especialmente nas matas de araucária ao longo do Rio Iguaçu (SPVS, 202-, em
prep.).
Ainda para a avifauna, é interessante destacar que a lista de espécies ameaçadas
traz a ocorrência de grande número de aquáticas ou com relação direta com
áreas úmidas: Sarkidiornis sylvicola (pato-de-crista), Anas flavirostris (marrecapadrinha), Aramides ypecaha (saracuruçu), Vanellus cayanus (mexeriqueira),
Calidris himantopus (maçarico-pernilongo), Calidris subruficollis (maçaricoacanelado) e Phalaropus tricolor (pisa-n’água). Embora os registros existentes
sejam pontuais, a presença destes táxons para a AAR reforça a importância das
cavas existentes e dos rios Iguaçu e Barigui para manutenção das espécies
aquáticas (SPVS, 202-, em prep.).
Por fim, no que diz respeito aos mamíferos, conforme a consolidação dos
registros supramencionada, dentre aqueles ameaçados em nível mundial (IUCN,
2019), destacam-se seis espécies: três com status de quase ameaçada (NT):
Leopardus wieddi (gato-maracajá), Lontra longicaudis (lontra) e Myotis ruber
(morcego); uma classificada como em perigo (EN): Sylvilagus brasiliensis (tapiti);
e ainda duas como vulneráveis (VU): Leopardus guttulus (gato-do-mato-pequeno)
e Puma concolor (onça-parda).
Nacionalmente (MMA, 2018), a lista apresenta cinco espécies, todas com status
vulnerável (VU) (Leopardus guttulus; L. wieddi, Puma concolor; P. yagouaroundi e
Alouatta guariba clamitans). Em nível estadual (PARANÁ, 2010), este número é
de oito animais, dentre os quais, dois com status quase ameaçada (NT) – Lontra
longicaudis e Alouatta guariba clamitans – e cinco consideradas vulneráveis (VU):
Leopardus guttulus, L. wieddi, Puma concolor, Peropteryx macrotys e Sylvilagus
brasiliensis, bem como uma com status em perigo (EN): Cuniculus paca.
Assim como para os demais grupos citados, as principais ameaças impostas
sobre essas espécies estão intimamente relacionadas com a qualidade do hábitat,
fragmentação e alteração da cobertura vegetal, à pressão de caça e à ameaça
estabelecida pelas espécies domésticas, situação esta que acarreta em perda de
ambientes favoráveis à sua manutenção e reprodução, de maneira a gerar a
migração para áreas mais conservadas e, muitas vezes, até mesmo a extinção
local. Como exemplo, pode ser citada a família dos felinos (Felidae), a qual é
significativamente comprometida com essa redução na qualidade dos fragmentos.
Também é o caso de Alouatta guariba clamitans (bugio-ruivo), espécie que
necessita de áreas bem conservadas para conseguir manter uma dieta
balanceada, a qual se baseia em folhas, complementada por frutos e flores
(MIRANDA; PASSOS, 2004). De acordo com os estudos realizados para o Plano
de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio, pode ser encontrada
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em um pequeno remanescente bem conservado AAL e adjacências (SPVS, 202-,
em prep.).
Dessa forma, mesmo com o REVIS do Bugio inserido em área urbana, que
acarreta diversos impactos devido à sua ocupação irregular e à poluição hídrica,
este é de suma importância para a região, pois mantém uma parcela significativa
da fauna de Curitiba e região metropolitana. Cabe ressaltar tanto na AAR, como
na AAL, os remanescentes florestais existentes, os quais são hábitats de
interessantes espécies, conforme detalhamento apresentado ao longo do
presente diagnóstico. Vale lembrar, ainda, o potencial para espécies associadas
aos ambientes aquáticos, nas áreas de cavas e lagos artificias, decorrentes da
exploração de areia e saibro na região.

3.2.2.6.2
ESPÉCIES ENDÊMICAS
No que diz respeito aos endemismos, dentre as espécies da herpetofauna de
ocorrência em potencial para a AAR, há destaque para o anfíbio anuro
Cycloramphus bolitoglossus (sapinho-de-riacho), endêmico do bioma Mata
Atlântica da Região Sul do país. Trata-se de espécie terrícola que vive geralmente
enterrada no folhiço, com distribuição restrita à Serra do Mar, com registros nos
estados do Paraná e Santa Catarina, região que, como antes referido, vem
sofrendo fragmentação e declínio contínuo da qualidade do hábitat. Não há, por
outro lado, informações sobre a tendência populacional dessa espécie e nem
sobre a possibilidade de a fragmentação do ambiente estar causando interrupção
do fluxo gênico entre as subpopulações (HADDAD et al., 2016). Por essas razões,
foi avaliada como quase ameaçada (NT), aproximando-se de vulnerável (VU)
nacionalmente e, com dados insuficientes (DD) em nível estadual (MIKICH;
BÉRNILS, 2004).
A serpente Philodryas arnaldoi (papa-pinto) é endêmica de florestas com
Araucária (BÉRNILS et al., 2007; MORATO, 1995), possui biologia desconhecida
e é considerada rara em coleções museológicas, sendo também dificilmente vista
em seu ambiente natural, mas deve estar restrita a formações florestadas com
maior grau de conservação.
Para a mastofauna também foi registrado apenas um caso de endemismo,
Alouatta guariba clamitans (bugio-ruivo), primata endêmico da Mata Atlântica que
se encontra distribuído desde o sul do Rio Doce, no Espírito Santo, até o Rio
Grande do Sul e região Norte da Argentina, ocupando várias fisionomias
florestais, como as florestas com Araucária. Atualmente, encontra-se nas listas
nacional e estadual de fauna ameaçada de extinção, devido à destruição e
fragmentação de seu hábitat.
No caso da avifauna, conforme levantamento realizado para o Plano de Manejo
do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio (SPVS, 202-, em prep.), o número
de espécies consideradas de potencial ocorrência e endêmicas do Bioma Mata
Atlântica é de 55, com base na compilação de Bencke et al. (2006). De acordo
com Straube e Di Giácomo (2007), a AAR está inserida na chamada “Província de
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Mata de Araucária” e, dentre as espécies listadas, destacam-se: Strix hylophila
(coruja-listrada), Stephanoxis loddigesi (beija-flor-de-topete-azul), Picumnus
nebulosus (picapauzinho-carijó), Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora),
Cranioleuca obsoleta (arredio-oliváceo) e Saltator maxillosus (bico-grosso).

3.2.2.6.3
ESPÉCIES SINANTRÓPICAS, EXÓTICAS, CINEGÉTICAS E MIGRATÓRIAS
Além das espécies descritas anteriormente, é importante mencionar, também, as
consideradas SINANTRÓPICAS ou sinântropas, definidas como aquelas que
vivem próximas de habitações e do próprio homem, em função da disponibilidade
de alimentos e abrigo, sendo que a principal diferença entre aquelas e os animais
domésticos (gatos, cães, galinhas, patos, porcos, vacas etc. – ver tópico
3.2.2.6.4) é que estes últimos são criados em benefício humano, servindo como
companhia e produção de alimentos, entre outras finalidades. Já as primeiras, em
alguns casos podem ser consideradas indesejáveis, pois podem transmitir
doenças, inutilizar ou destruir alimentos, ou sujar as residências, sendo
representadas por ratos, gambás, baratas, mosquitos, pombos e outros.
Neste estudo, podem ser citados os mamíferos Didelphis albiventris (gambá-deorelha-branca), Mus musculus (camundongo), Rattus rattus (rato) e Rattus
norvergicus (ratazana), além das aves Vanellus chilensis (quero-quero),
Columbina talpacoti (rolinha), Guira guira (anu-branco), Furnarius rufus (joão-debarro), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Sicalis flaveola (canário-da-terraverdadeiro) e Molothrus bonariensis (chupim).
Entre os répteis, dois exemplos de espécies tipicamente sinantrópicas são
Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-paredes) e Salvator merianae (teiu). A
primeira, considerada exótica (originária da África), pode ser vista sob outra ótica
em relação a esta categoria, pois se alimenta de aranhas-marrom (gênero
Loxosceles) e já é interpretada como aliada no combate de acidentes com as
mesmas pela população curitibana e, a princípio, não é competidora com as
espécies nativas de lagartos do país (MORATO et al., 2017).
O lagarto teiu, é muito perseguido, pois se alimenta de ovos e filhotes de aves,
inclusive podendo atacar galinheiros. Ademais, sua carne é bastante apreciada
pela população, inclusive em Curitiba e região metropolitana, ainda que existam
riscos decorrentes desse consumo, especialmente em relação à transmissão de
zoonoses, como a leptospirose ou vermes pestastomídeos (parasitas de
pulmões), bastante comuns em lagartos e em serpentes em geral. Esses fatos
fazem com que esta espécie sofra uma pressão diferenciada em face de seu
potencial de caça e de alimento.
Ainda em relação às espécies CINEGÉTICAS (perseguidas e/ou caçadas pelo
homem), no caso dos mamíferos, a preocupação está voltada para os cervídeos
(veados), tatus e roedores, como Cuniculus paca (paca), Dasyprocta azarae
(cutia) e Cavia aperea (preá). Sabe-se que a pressão de caça faz parte do quadro
geral até mesmo da AAR, devido ao grau de isolamento e à facilidade de acesso
a hábitats pela população dos entornos. Nesse âmbito, preá e cutia foram
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mencionadas como caças, pelos próprios moradores da AAE, durante entrevistas
realizadas na região de estudo.
Dentre as aves comumente caçadas e utilizadas para alimentação humana,
destacam-se: Crypturellus obsoletus (inhambuguaçu), Crypturellus parvirostris
(inhambu-chororó); Rhynchotus rufescens (perdiz), Nothura maculosa (codornaamarela); Penelope obscura (jacuaçu) e Odontophorus capueira (uru).
Sobre o impacto relativo à caça, também é importante ressaltar que algumas
espécies de aves são capturadas e mantidas ilegalmente, em cativeiro,
principalmente os passeriformes canoros e/ou com plumagem colorida, sendo
exemplos frequentes alguns representantes das famílias Turdidae (sabiás),
Icteridae (pássaro-preto), Thraupidae (canários, coleirinhos e saíras) e Fringillidae
(pintassilgo e gaturamo), situação esta, inclusive, confirmada durante as
atividades de campo na AAE.
Quanto às espécies MIGRATÓRIAS, particularmente à classe das aves
consideradas visitantes setentrionais (hemisfério norte), segundo Sick (1997),
18 espécies têm ocorrência potencial na AAR: Falco peregrinus (falcãoperegrino), Pluvialis dominica (batuiruçu), Charadrius semipalmatus, C. collaris
(batuíras), representantes da família Scolopacidae, conhecidos como maçaricos
(Limosa haemastica, Actitis macularius, Tringa solitária, Tringa melanoleuca,
Tringa flavipes, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris himantopus,
Calidris subruficollis, Phalaropus tricolor), Anas discors (marreca-de-asa-azul),
Coccyzus americanus (papa-lagarta), Vireo chivi (juruviara) e Hirundo rustica
(andorinha-de-bando).
Outras espécies ocorrem na região apenas sazonalmente, no período de
primavera e verão (entre setembro e março), migrando para áreas com
temperaturas mais elevadas ou com maior disponibilidade de alimentos, na região
Centro-Norte do Brasil, tais como: Elanoides forficatus (gavião-tesoura), os
tiranídeos (Elaenia flavogaster, E. parvirostris, Lathrotriccus euleri, Myiodynastes
maculatus, Empidonomus varius, Tyrannus melancholicus, T. savana, Sirystes
sibilator e Myiarchus swainsoni), os emberizídeos (Ammodramus humeralis,
Sicalis luteola, Volatinia jacarina e Sporophila caerulescens) e Sturnella
superciliaris (polícia-inglesa-do-sul) (CONSILIU, 2008; SPVS, 202-, em prep.).

3.2.2.6.4
ESPÉCIES DOMÉSTICAS
A AAL se caracteriza pela intensa ocupação humana, incluindo famílias que
habitam áreas de risco e vivem em situação irregular e em condições insalubres,
razão pela qual precisam ser reassentadas (PMC, 2018). Uma das características
desta região é o elevado número de animais domésticos, tanto aqueles
considerados de estimação como também os abandonados.
Quando considerados os animais da AAE e AAL, podem ser citados: cães (Canis
familiaris), gatos (Felis catus), galinhas (Gallus domesticus), gansos (Anser sp.),
perus (Meleagris gallopavo) e galinhas-d´angola (Numida meleagris). Além
dessas, ocorrem espécies de criação, tais como bovinos (Bos taurus), equinos
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(Equus caballus), caprinos (Capra aegagrus hircus), ovinos (Ovis aries) e porcos
(Sus scrofa), este último, incluindo exemplares já asselvajados.
No caso dos bovinos e equinos, a maior preocupação está ligada ao pisoteio, um
agente importante na compactação do solo, que gera outros efeitos importantes
como a redução da infiltração e o aumento do escoamento superficial e da erosão
superficial. Esse impacto também pode criar trilhas em diversas áreas, inclusive
adentrando a faixa ciliar dos corpos hídricos, ampliando as áreas de efeitos de
borda dos remanescentes florestais existentes nas adjacências da AAE. Ainda,
pode propiciar alterações no terreno, as quais possibilitam o surgimento de
ravinas e voçorocas, fazendo com que o material removido acabe provocando o
assoreamento dos cursos d’água; além de menor detecção da fauna silvestre
nesses ambientes e perda da diversidade biológica.
Canis familiaris (cachorro-doméstico) e Felis catus (gato-doméstico) são os
animais domésticos mais comuns e as espécies exóticas invasoras de maior
difusão em todo o mundo (FERREIRA et al., 2011). Em levantamento realizado
pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB, 2019), constatou-se
que, no ano de 2017, sua quantidade declarada de estimação e distribuídos nos
imóveis identificados, somavam 870 cachorros e 265 gatos. Em 2019, o registro
dos animais em situação de rua (abandonados) totalizou oito gatos e 145 cães
(Figura 3.2.2.6.4-1).
Figura 3.2.2.6.4-1:
VISTA DE REGISTROS DE CÃES E GATO ABANDONADOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
COHAB (2019)
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É importante lembrar que essas espécies, quando em ambientes naturais, causam
impacto direto sobre a fauna nativa. Indivíduos alóctones (estranhos a um hábitat
ou ecossistema), especialmente os domésticos, devem ser mantidos fora de áreas
a serem conservadas, pois competem pelos recursos naturais com os autóctones
(nativos de um hábitat ou ecossistema) e se tornam pragas, predadores ou
introdutores de doenças em áreas naturais (PIMENTEL et al., 2001).
Particularmente, é de suma importância a atenção para esta situação de grande
número de animais abandonados registrados na AAE, pois a fragilidade desses
cães e gatos pode deixá-los suscetíveis a contrair diversas doenças e, por
consequência, transmiti-las entre si e para os moradores (zoonoses). Ainda, dentro
desse contexto, pode ser apontada também a procriação indiscriminada que agrava
ainda mais os problemas mencionados. Conforme reforçado no diagnóstico
apresentado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB, 2019),
são necessárias ações com os intuitos de sensibilizar e informar a população sobre
sua responsabilidade nesta questão, bem como sobre as consequências deste
abandono, a ausência de castração e vacinação, além de outros cuidados
pertinentes.

3.3
MEIO ANTRÓPICO
Considerando, dentre outras fontes, as informações referentes ao Estudo de
Impacto Social e Ambiental (EISA – IPPUC, 2019) e ao Plano de Gestão Social e
Ambiental (PGSA – IPPUC, 2019)1, bem como ao Plano de Ação para
Reassentamento (PAR) da Vila 29 de Outubro2, o meio antrópico foi interpretado
segundo um conjunto de questões inerentes às atividades humanas, classificados
em aspectos territoriais, infraestruturais, socioeconômicos, patrimoniais,
institucionais e programáticos, adiante detalhados.

1

Ver síntese do EISA e do PGSA no Apêndice 1.1-A deste relatório.

2

Ver síntese do PAR no Apêndice 1.1-B deste relatório.
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3.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
Estes aspectos dizem respeito à apropriação do território pelas diversas formas de
uso e ocupação do solo, desde as suas características evolutivas até as suas
tipologias atuais e respectivas regulamentações legais. Também se referem aos
atributos da paisagem resultante desses processos socioespaciais.

3.3.1.1
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A diagnose sobre uso e ocupação do solo foi baseada em pesquisas de fontes
institucionais, principalmente as disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba
(PMC), e em consultas em referências bibliográficas e documentais, em diferentes
escalas de abordagem, divulgados por órgãos oficiais e instituições públicas.
Também foi realizado o levantamento de dados primários, verificados em visitas de
campo na região do empreendimento e respectivas áreas de abrangência do estudo,
visando validar as informações apuradas por fontes secundárias, no tocante às
tipologias de uso do solo atual (residencial, comercial, serviços, institucionais,
industriais, especiais e outros) e respectivos parâmetros de ocupação. O diagnóstico
foi efetivado por meio de registro fotográfico e mapeamento das informações obtidas.
O planejamento da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) iniciou, principalmente,
com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), com sua primeira
versão formalizada em 1978 (COMEC, 1978). Após reavaliações parciais e gerais
das suas diretrizes e com o advento da reestruturação da Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba (COMEC) na década de 1990, a última revisão deste
plano foi concluída em 2006, com a proposição de duas novas estratégias
principais.
A primeira diretriz estratégica diz respeito à proteção, conservação e preservação
do meio ambiente, e a segunda ao ordenamento da expansão e do crescimento
urbano (COMEC, 2006). A partir de então, partiu-se do pressuposto de que o polo
metropolitano seria representado por uma cidade metropolitana – denominada de
Núcleo Urbano Central (NUC) –, que incorpora áreas urbanizadas da capital e dos
municípios de seu entorno e corresponde à Área de Abrangência Regional (AAR).
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Por sua vez, o planejamento de Curitiba, definida como Área de Abrangência
Municipal (AAM), tem sido regulamentado desde a década de 1960, quando foram
instituídas as duas primeiras leis específicas sobre o zoneamento do município: o
Plano Piloto de Zoneamento de Uso e sua regulamentação, estabelecido pela Lei
Municipal Nº 1.875/1960 (CURITIBA, 1960), e o Mapa de Zoneamento da Unidade
Central, integrante da Lei Municipal Nº 1.951/1960 (CURITIBA, 1960).
Em 1966, foi elaborado o novo plano diretor (Lei Municipal N° 2.828/1966 – CURITIBA,
1966), substituindo o Plano Agache, executado na década de 1940 (MARTINS, 2019).
Posteriormente, outras normas legais versaram sobre o tema. Dentre estas, ressaltamse as leis municipais N° 3.503/1969, que delimitou as zonas do município, revogando
o zoneamento anterior (CURITIBA, 1969); N° 3.943/1971, que regulamentou os usos
do solo e o sistema viário, bem como o estabelecimento de diretrizes básicas para o
planejamento físico dos setores de Campo Comprido, Santa Felicidade e São Braz
(CURITIBA, 1971); N° 4.199/1972, definindo novas zonas urbanísticas (CURITIBA,
1972); N° 5.234/1975, modificando a legislação de 1972 e determinando o uso
tolerado3 dentre os parâmetros então vigentes (CURITIBA, 1975)4.
Destaca-se que, nas décadas de 1980 e 1900, houve o incentivo construtivo para
a preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico, e a
possibilidade de transferência de potencial construtivo, por meio da Lei Municipal
N° 6.337/1982. Esta consistiu na autorização para edificar acima dos limites
previstos pela legislação em vigor, mediante o compromisso formal do proprietário
com a preservação do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico, conforme
orientações da PMC (CURITIBA, 1982). Pelas leis municipais N° 7.420/1990 e
N° 7.841/1991, foi regulamentada a outorga onerosa do direito de construir, como
incentivo à implantação de programas habitacionais de interesse social5. Em 2000,
foi instituída nova versão do zoneamento, uso e ocupação do solo, pela Lei
Municipal N° 9.800/2000 (CURITIBA, 2000).

3

O uso tolerado compreende atividades admitidas em zonas ou setores onde as permitidas
lhes são prejudiciais ou incômodas (CURITIBA, 2000).

4

Também foi publicada a Lei Municipal N° 4.773/1974, que dispõe sobre o zoneamento
industrial (CURITIBA, 1974), bem como o Decreto Municipal N° 1.160/1971 que delimitou o
setor histórico (CURITIBA, 1971).

5

Consideram-se programas habitacionais de interesse social, aqueles gerenciados pela
Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) e destinados às famílias de baixa renda
(CURITIBA, 1991).
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Em 2004, foi sancionada nova versão do Plano Diretor de Curitiba, em adequação
ao Estatuto da Cidade (Lei Federal N° 10.257/2001 – BRASIL, 2001). Estabelecida
pela Lei Municipal Nº 11.266/2004, continha algumas medidas quanto ao
zoneamento, além de estabelecer o prazo de 10 anos para a aprovação de um novo
plano (CURITIBA, 2004). Porém, este só foi efetivado em 20156, por meio da Lei
Municipal N° 14.771/2015, a qual se encontra vigente até o momento.
Esta última revisão do plano diretor abrange a totalidade do território municipal e
estabelece princípios, diretrizes e objetivos para as políticas de desenvolvimento
urbano, ambiental, social e econômica, bem como para a gestão democrática da
cidade (CURITIBA, 2015). Dentre esses princípios, cabe destacar:
I–
II –
III –
X–

acesso público a bens e serviços;
cumprimento da função social da propriedade;
equilíbrio entre o ambiente natural e o construído;
[...]
redução das vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais.
(CURITIBA, 2015, sp).

Tais princípios se relacionam com o Projeto PGRC, principalmente na busca pela
redução dos impactos sociais, econômicos e ambientais em áreas de risco,
reforçando a resiliência urbana a eventos climáticos severos. No que tange à
ordenação territorial da cidade, o Plano Diretor de Curitiba define um
macrozoneamento urbano7, no qual dispõe sobre a macrozona denominada “Área
de Proteção Ambiental” (APA) incidente na porção sul, que diz respeito à área de
estudo deste trabalho.
Esta macrozona compreende, além da APA Estadual do Passaúna, a APA
Municipal do Iguaçu, que tem por objetivo garantir a preservação, conservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental da bacia do rio homônimo
(CURITIBA, 2015).
Recentemente, a Lei Municipal Nº 15.511/2019 regulamentou o zoneamento, uso
e ocupação do solo municipal, seguindo os princípios de desenvolvimento urbano
estabelecidos pelo plano diretor e considerando a fragilidade socioambiental da
região da Caximba, a qual vem paulatinamente sendo ocupada sem o devido
respeito às condicionantes naturais.

6

Este atraso de aproximadamente um ano foi devidamente justificado na época aos órgãos de
controle.

7

Macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de adensamento, uso e
ocupação do solo, dando a cada região melhor utilização em função das diretrizes de
crescimento, de mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, objetivando
o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar de seus habitantes (CURITIBA, 2015,
Artigo 19).
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3.3.1.1.1
EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA NA REGIÃO DO CAXIMBA
Com base em dados de IPPUC (2017), o processo histórico de antropização do
bairro Caximba, correspondente à Área de Abrangência Setorial (AAS) dos
estudos, foi influenciado pelo confronto entre as várzeas do Iguaçu e do seu
emissário, o Rio Barigui, na divisa com os municípios de Araucária e Fazenda Rio
Grande, o que propiciou a instalação de atividades primárias de extração de areia
e de indústrias oleiras. A história inicial da região sul de Curitiba é associada à
passagem de tropeiros em meados do século XVIII, que acessavam a área por
Araucária e, depois de atravessar a ponte da Caximba, seguiam o caminho até
chegar a São José dos Pinhais (IPPUC, 2017).
No século XIX constavam registros de alguns sítios na antiga localidade da
Caximba, porém predominavam glebas desocupadas. Nas primeiras décadas do
século XX, os poucos referenciais existentes eram a antiga Estrada do Tiete (atual
Rua Delegado Bruno de Almeida – Estrada da Caximba), via limite da Área de
Abrangência Específica (AAE) deste estudo, que fazia ligação com o então
município de São José dos Pinhais e outros acessos viários de menor porte, os
quais conectavam a região com Araucária, pela atual Rua Francisca Beralde
Paolini. Nos anos seguintes, a ocupação, ainda em escala reduzida, era
concentrada ao longo dessas vias (IPPUC, 2017).
A ocupação da porção da AAE compreendida pela Vila 29 de Outubro se deu a
partir de 2010. Desde então, houve expressivo aumento do número de famílias ali
instaladas e consequente expansão da área modificada (IPPUC, 2019). Tal
situação se repete em todo o perímetro da AAE, conforme pode ser verificado pela
progressão histórica apresentada nas imagens da Figura 3.3.1.1.1-1.
Para a década de 1990, constata-se apenas a ocupação ao longo da Estrada da
Caximba, com poucas residências (chácaras) e comércio de bairro instalados.
Cerca de 10 anos depois, houve alguns processos de parcelamento e ocupação
irregular do solo, como o loteamento clandestino Vila Dantas e o assentamento Vila
Primeiro de Setembro.
Já para 2007, percebe-se a consolidação desses loteamentos, bem como a
abertura de algumas vias na área onde, posteriormente, veio a ser implantada a
Vila 29 de Outubro, que teve início em 2010, no mesmo período de encerramento
das atividades do aterro da Caximba, localizado no mesmo bairro. A partir de então,
nota-se expressivo aumento e consolidação da ocupação humana na AAE, com o
aterramento cada vez mais em evidência das cavas de extração de areia do Rio
Barigui, e em direção também à sua porção mais ao sul.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-159

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.3.1.1.1-1:
MAPAS DE EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE) E ENTORNO – 1990, 1999, 2003, 2007, 2010, 2012, 2015 E 2019

continua...
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...continuação

Fonte:
Baseada em Google Earth (2003; 2010; 2012; 2015; 2019) e IPPUC (2019 – para 1990, 1999 e
2007).

O crescimento das ocupações irregulares no bairro Caximba também é apontado
por Queiroz (2018, p.88):
a partir do início dos anos 2000, a Caximba esteve entre os cincos bairros
de Curitiba com maior taxa de crescimento de moradores em
assentamentos irregulares e loteamentos clandestinos. Dados do censo
de 2010 mostram que, em dez anos, o bairro recebeu 1.114 novos
moradores em aglomerados subnormais. O número é expressivo,
considerando que a população total do bairro, em 2010, era de 2.522
pessoas.
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A iniciativa da ocupação da Vila 29 de Outubro se deu pela união de
aproximadamente 200 famílias, que residiam nos bairros Cidade Industrial de
Curitiba (CIC), Tatuquara e Sítio Cercado, mas só obtiveram êxito na terceira
tentativa (IPPUC, 2019).
Ainda de acordo com o documento referenciado, as famílias deram o nome de Vila
29 de Outubro em comemoração ao dia do seu início. Posteriormente, foi
organizada a associação de moradores e, com base em contribuição de algumas
empresas, conseguiram aterrar a área atualmente passível de regularização, a
qual, à época, era composta quase que exclusivamente de vegetação e cavas.
Em 2011 foi implantada a primeira rua pelos próprios ocupantes, conhecida como
“Rua do Comércio”, a qual conecta o assentamento Vila Primeiro de Setembro com
a Rua Francisca Beralde Paolini, que faz a ligação da região ao município de
Araucária. A infraestrutura de energia e água foi feita por meio de ligações
clandestinas, provenientes da Vila Primeiro de Setembro e da Rua Francisca
Beralde Paolini, situação que persiste até hoje.

3.3.1.1.2
ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Além das diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecidas pelas leis municipais
pertinentes (como as do plano diretor e de zoneamento, uso e ocupação do solo),
a região da AAE e da AAL está subordinada àquelas dispostas pelo zoneamento
da APA Municipal do Iguaçu, a qual foi instituída pelo Decreto Municipal
N° 410/1991 (CURITIBA, 1991) e é atualmente regulamentada pelos decretos
municipais N° 26/2015, N° 839/2015, N° 430/2018 e Nº 688/2018 (CURITIBA,
2008; 2015). O diploma legal que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do
solo do município de Curitiba, regulamenta a AAE como APA do Iguaçu, delegando
os critérios de uso e ocupação ao zoneamento específico desta área de proteção
ambiental (Prancha 3.3.1.1.2-1).
Como se trata de uma tipologia de unidade de conservação (UC), a criação da APA
permite estabelecer critérios de uso e ocupação especiais, voltados ao equilíbrio
socioambiental do território. O Decreto Municipal N° 26/2015 regulamenta a região
onde está inserida a AAE como Setor de Média Restrição de Uso, que “compreende
áreas tradicionalmente utilizadas com agricultura, pecuária e extração mineral”
(CURITIBA, 2015, Artigo 6°, Parágrafo III), cujas normas de uso e ocupação do solo
constam do Quadro 3.3.1.1.2-1.
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Quadro 3.3.1.1.2-1:
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO SETOR DE MÉDIA RESTRIÇÃO DE USO
NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO IGUAÇU

RECUO MÍNIMO DO
ALINHAMENTO
PREDIAL (m)

TAXA MÍNIMA DE
PERMEABILIDADE
(%)

AFASTAMENTO
MÍNIMO DAS
DIVISAS (m)

20

2

15

50

5

LOTE MÍNIMO
(TESTADA X ÁREA)
(m)

ALTURA MÁXIMA
(pavimentos)

PORTE
(m²)

Agricultura

Fabricação de
artefatos de
cerâmica e barro
cozido para uso na
construção

Aquicultura

Habitação
institucional (6)

Comércio e
serviço
vicinal (5)

TAXA MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO
(%)

(1) (2)

(3) (4)

0,4

Uso agroindustrial,
produção de
plantas,
piscicultura (6)

Habitação
unifamiliar

Uso
extrativista

COEFICIENTE
MÁXIMO DE
APROVEITAMENTO

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS

PROIBIDOS

PERMITIDOS

USO

-

20
x
5.000

Habitação
transitória 1, 2 e 3
(3)

Comunitário 2 –
lazer / cultura /
culto religioso (6)

2 (7)

Comunitário 3 –
ensino (3)
Comércio e serviço
vicinal 1 (5)

100

Fonte:
Baseado em Curitiba (2015).
Notas:
(1)
densidade máxima de 2 habitações/ha
(2)
para os terrenos com área igual ou superior a 10.000 m² oriundos de loteamentos aprovados,
será admitida densidade de 4 habitações/ha
(3)
independente do porte, deverá ser aprovado via relatório ambiental prévio (RAP)
(4)
as atividades de extração mineral deverão seguir os trâmites dos decretos municipais
N° 838/97 e N° 556/98
(5)
atividades que não gerem efluentes líquidos
(6)
mediante análise do porte do empreendimento e seus respectivos impactos, ouvida a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC) e o Conselho Municipal de Urbanismo (CMU)
(7)
a critério do CMU, ouvida a SMMA e o IPPUC, poderão ser admitidos 4 pavimentos para
edificações aos usos comunitários indicados, mediante análise do porte e seus impactos.
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Posteriormente, o Decreto Municipal N° 430/2018 reconfigurou parcialmente o
zoneamento, tendo em vista a necessidade de regularizar a ocupação do território
e permitir a intervenção na área da Vila 29 de Outubro, nos seguintes termos:
[...]
Considerando a necessidade de se ordenar e regulamentar a ocupação
irregular existente;
Considerando a necessidade de regularização fundiária das ocupações
existentes na área denominada Vila 29 de Outubro, dando melhores
condições de moradia à população e minimizando os problemas
ambientais resultantes das ocupações irregulares;
Considerando a necessidade de regularização fundiária e
reassentamentos de famílias que ocupam áreas de risco ambiental e
degradadas da região do Iguaçu, conforme prevê o Estatuto da Cidade,
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, particularmente em seus
incisos I, IV e VI do Artigo 2º que consideram como diretrizes gerais da
política urbana, além da ordenação e do controle do uso do solo, o
planejamento de tal forma que corrija as distorções do crescimento urbano
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
Considerando a necessidade de se implantar projetos que previnam as
ocupações irregulares na região, evitando-se assim a degradação
ambiental; considerando a execução de dique de contenção de águas que
viabiliza a execução de obras e projetos adequados à Área de Proteção
Ambiental Iguaçu;
Considerando que a falta de ordenamento territorial, a condição
socioambiental tende ao agravamento e, portanto a área carece
urgentemente de projetos que a organizem espacialmente e a
infraestruturem;
[...]. (CURITIBA, 2018a, sp).

A AAE teve seu zoneamento alterado, passando uma parcela do Setor de Média
Restrição de Uso para parte como Setor de Alta Restrição de Uso e parte como
Setor de Transição – Vila 29 de Outubro. Este último foi criado no referido decreto
e compreende as áreas ocupadas irregularmente e as adjacentes necessárias à
realocação de habitações situadas em locais de risco.
Em relação aos parâmetros de uso e ocupação do solo, para o Setor de Alta
Restrição de Uso continuam aqueles definidos conforme o Decreto Municipal
N° 26/2015 (Quadro 3.3.1.1.2-2). Para o Setor de Transição – Vila 29 de Outubro,
serão definidos pela SMMA e pelo IPPUC, quando da elaboração do plano de
ocupação para a regularização fundiária da área (CURITIBA, 2018).
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Quadro 3.3.1.1.2-2:
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO SETOR DE ALTA RESTRIÇÃO DE USO
NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO IGUAÇU

TAXA MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO
(%)

ALTURA MÁXIMA
(pavimentos)

RECUO MÍNIMO DO
ALINHAMENTO
PREDIAL (m)

0,2

10

2

15

TAXA MÍNIMA DE
PERMEABILIDADE
(%)
AFASTAMENTO
MÍNIMO DAS
DIVISAS (m)
LOTE MÍNIMO
(TESTADA X ÁREA)
(m)

COEFICIENTE
MÁXIMO DE
APROVEITAMENTO

PORTE
(m²)

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS

PROIBIDOS

PERMITIDOS

USO

Habitação
institucional
(2)

Habitação
unifamiliar
(1)

Habitação
Uso
1,
Extrativista transitória
2 e 3 (2)
Comunitário
2 – lazer e
cultura (2)

80

5

20
x
5.000

Fonte:
Baseado em Curitiba (2015).
Notas:
(1)
densidade máxima de 2 habitações/ha
(2)
independente do porte, deverá ser aprovado via relatório ambiental prévio (RAP)

Posteriormente, foi instituído o Decreto Municipal N° 688/2018, que cria, em seu
Artigo 1°, o Setor Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização
Fundiária da Caximba, do qual fazem parte as seguintes ocupações irregulares
denominadas vilas: 29 de Outubro; Dantas; Espaço Verde e Primeiro de Setembro
(CURITIBA, 2018). Por sua vez, a mesma norma legal autoriza as secretarias
municipais competentes e a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab)
a “proceder a implantação e manutenção de infraestrutura essencial, equipamentos
comunitários e melhoria habitacional nesse setor especial, assegurando nível
adequado das condições urbanísticas, sociais e ambientais” (CURITIBA, 2018,
Artigo 2°).
Ressalta-se ainda, que a regulamentação do zoneamento da APA do Iguaçu
encontra-se em processo de revisão pela municipalidade. Em síntese, a
Figura 3.3.1.1.2-1 aponta a delimitação dos setores de restrição e de transição de
uso da APA do Iguaçu incidentes na AAE, de acordo com seu respectivo
zoneamento, com a indicação das ocupações irregulares pertencentes ao Setor
Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária da Caximba.
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Figura 3.3.1.1.2-1:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RESTRIÇÃO E DE TRANSIÇÃO DE USO DA ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO IGUAÇU E OCUPAÇÕES IRREGULARES NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018), Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

Na AAE e na AAL, incide o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário
Ambiental (SEACSA), instituído pela Lei Municipal N° 9.805/2000, tendo como
finalidades o incentivo e a garantia do uso adequado das faixas de drenagem; a
manutenção das áreas de preservação permanente, visando ao escoamento
efetivo das águas superficiais; a recuperação da mata ciliar e a minimização dos
problemas de enchente (CURITIBA, 2000). No Rio Barigui, compreende faixa de
200 m a partir da margem, no trecho compreendido entre a confluência com o Rio
Iguaçu e a PR-476 (Rodovia do Xisto).
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Ademais, tanto a AAE quanto a AAL são atingidas pela unidade de conservação
Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio, criada pelo Decreto Municipal
N° 327/2015 (CURITIBA, 2015). De acordo com o Artigo 1° do referido diploma
legal, esta UC foi criada com o objetivo de promover a conservação da paisagem,
de porção das áreas de planície de inundação e dos ecossistemas envolvidos, com
destaque para as áreas denominadas “várzeas” e “matas de galerias”, bem como
para demais aspectos bióticos e seus serviços ambientais inclusos, como a
melhoria da qualidade da água, a mitigação de zoonoses e a regulação de
enchentes do rio, colaborando para a prevenção e minimização de desastres
ambientais, como inundações, erosão e assoreamentos acelerados (CURITIBA,
2015).
A categoria foi criada pelo Artigo 13 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) (Lei Federal N° 9.985/2000 – BRASIL, 2000) e
faz parte do grupo de unidades de proteção integral, nas quais é admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na
referida legislação. Sua administração fica a cargo do órgão ambiental ligado à
esfera do poder público que a criou, estando o REVIS do Bugio sob
responsabilidade da administração municipal de Curitiba.
Em âmbito estadual, a AAE e AAL fazem parte da Área de Interesse Especial
Regional do Iguaçu (AIERI), criada por meio do Decreto Estadual N° 3.742/2008, a
ser objeto de regulamentação específica8, com os objetivos, dentre outros, de:
1)

promover a proteção, manutenção e recuperação ambiental e
paisagística das áreas contíguas ao leito do Rio Iguaçu;
2) propiciar a conservação e preservação dos biomas mais
significativos;
3) orientar a ocupação da área condicionando-a à sustentabilidade
ambiental e paisagística;
[...]
11) evitar a ocupação urbana inadequada às características das áreas;
13) recuperar, recompor e valorizar a paisagem (PARANÁ, 2008,
Artigo 3°).

8

O plano diretor da AIERI deverá promover a delimitação de macro compartimentos
homogêneos, estabelecer diretrizes de uso e ocupação, e propor a instituição de figuras
jurídicas apropriadas a cada macro compartimento, quando couber (PARANÁ, 2008,
Artigo 6°). O documento se encontra em discussão entre as instâncias competentes para ser
implementado pelos municípios (COMEC, 2019).
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Diante do exposto, é evidente a expressiva quantidade de condicionantes
territoriais e, consequentemente, instrumentos legais de gestão e proteção
ambiental que incidem sobre a AAS (Prancha 3.3.1.1.2-2).
A região sul da AAM, compreendida pelo bairro Caximba, onde se situa a AAE e
AAL, conta com locais de grande fragilidade ambiental, com expressiva quantidade
de condicionantes ambientais e instrumentos urbanísticos que incidem sobre as
ocupações irregulares existentes. Conforme já exposto no tópico 3.3.1.1.2, esses
espaços convergem ou fazem limite com áreas naturais protegidas, como o REVIS
do Bugio e outros objetos de leis e decretos9, tais como:


AIERI do Iguaçu – Decreto Estadual N° 3.742/2008 – instrumento de proteção
das várzeas do rio homônimo (PARANÁ, 2008);



APA do Iguaçu – Lei Municipal N°14.771/2015 (Plano Diretor de Curitiba)
macrozoneamento (CURITIBA, 2015) – macrozoneamento municipal – e
Decreto Municipal N° 410/1991 (atualmente regulamentado pelos decretos
municipais N° 26/2015, N° 839/2015, N° 430/2018 e Nº 688/2018) – criação e
regulamentação da UC (CURITIBA, 1991; 2015; 2018);



zoneamento, uso e ocupação do solo – Lei Municipal Nº 15.511/2019 –
definição de duas zonas distintas, sendo que na primeira incide a APA do
Iguaçu (AAE) e na outra, a Zona Residencial de Ocupação Controlada (ZROC – AAL) (CURITIBA, 2019);



REVIS do Bugio – Decreto Municipal N° 327/2015: porções do território
municipal de Araucária, Curitiba e Fazenda Rio Grande – compreende a
margem do Rio Barigui na AAE (CURITIBA, 2015).



Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental (SEACSA) – Lei
Municipal N° 9.805/2000 – proibição de novos parcelamentos do solo (com
faixa de 200 m a partir da margem, no trecho compreendido a partir da
confluência com o Rio Iguaçu até a PR-476 (Rodovia do Xisto) (CURITIBA,
2000);



Setor Especial de Áreas Verdes – Decreto Municipal Nº 246/2014 –
estabelece condições especiais de aproveitamento para os terrenos
integrantes deste setor (CURITIBA, 2014);



Código Florestal Municipal – Lei Municipal N° 9.806/2000 – proteção,
conservação e monitoração de árvores isoladas e associações vegetais no
Município de Curitiba, reiterando a restrição do Código Florestal Brasileiro em
relação à APP (CURITIBA, 2000);



Código Florestal Brasileiro – Lei Federal N° 12.651/2012 – áreas de
preservação permanente (APPs – com faixa para o Rio Barigui de 50 m e
mesma distância para as nascentes – BRASIL, 2012).

9

Ver outros instrumentos legais na seção 4 – Contextualização de aspectos jurídicos – deste
relatório.
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Embora o município de Curitiba possua em seu planejamento territorial posturas
voltadas ao controle do uso e ocupação do solo no perímetro da AAE, têm-se áreas
ocupadas irregularmente10, como o assentamento precário Vila 29 de Outubro
(Figura 3.3.1.1.2-2 – imagens superiores), possuindo ocupação adentrando na
faixa de 50 m da APP estabelecida para o Rio Barigui. Em sua porção mais ao
norte, tem-se o loteamento denominado Vila Dantas (Figura 3.3.1.1.2-2 – imagem
inferior esquerda), parcelamento clandestino11 e sem regularização desde o ano de
2000, além de outros dois assentamentos precários12, sem regularização, o Espaço
Verde e o Primeiro de Setembro (Figura 3.3.1.1.2-2 – imagem inferior direita)
(IPPUC, 2019). Queiroz (2018, p.95) explica que, no âmbito da administração
municipal, essa classificação de “assentamento sem regularização” no território da
Caximba, “se refere a invasões que ocorrem em terreno público, enquanto os
loteamentos clandestinos são áreas invadidas em terrenos particulares ou
ilegalmente loteadas e vendidas para particulares”. A Figura 3.3.1.1.2-3 aponta a
localização dessas ocupações na AAE.

10

Consideram-se áreas irregulares em relação ao seu uso ou ocupação, aquelas localidades
que comportam determinadas atividades e apropriações do solo que infringem a utilização
determinada pela legislação urbana, além daquelas onde a ocupação não é respaldada por
título de propriedade ou por qualquer outra forma legal de cessão da terra (NASCIMENTO,
2005).

11

O parcelamento clandestino é aquele que foi “executado sem nenhuma licença e está em
desacordo com as exigências jurídicas e administrativas, podendo também não cumprir as
exigências físicas e técnicas” (PASTERNAK, 2010, p.134).

12

O termo “assentamento precário” foi adotado pela Política Nacional de Habitação (PNH) para
caracterizar o conjunto de assentamentos urbanos inadequados, tendo como características
comuns a precariedade das condições de moradia e sua origem histórica. Este grupo inclui
cortiços, loteamentos irregulares de baixa renda, favelas e assemelhados, além dos conjuntos
habitacionais produzidos pelo poder público, que se encontram em situação de irregularidade
ou degradação (BRASIL, 2009).
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Para fins de identificação das tipologias de uso e ocupação do solo da AAE
(Prancha 3.3.1.1.2-3), tomou-se como base a classificação e categorias de usos
contidas na legislação municipal que versa sobre o tema (Lei Municipal
N° 15.511/2019 – CURITIBA, 2019). De maneira geral, a utilização da AAE é
diversificada (Figura 3.3.1.1.2-4 – imagem direita), sendo grande parte habitacional
(Figura 3.3.1.1.2-4 – imagem esquerda), com usos comerciais e de serviços
concentrados nas ruas do Comércio (Figura 3.3.1.1.2-5 – imagem esquerda) e
Francisca Beralde Paolini (Figura 3.3.1.1.2-5 – imagem direita), sendo estas as vias
principais de acesso à área, onde os usos mistos também são mais evidentes.
Figura 3.3.1.1.2-2:
VISTAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

assentamento Vila 29 de Outubro
(ponto de visada 2 da Figura 3.3.1.1.2-4)

assentamento Vila 29 de Outubro
(ponto de visada 3 da Figura 3.3.1.1.2-4)

loteamento clandestino Vila Dantas
(ponto de visada 1 da Figura 3.3.1.1.2-4)

assentamentos Primeiro de Setembro (à
esquerda) e Espaço Verde (à direita)
(ponto de visada 4 da Figura 3.3.1.1.2-4)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.1.1.2-3:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseado em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
Nota:
A poligonal da Vila 29 de Outubro é sobreposta às demais devido à utilização da delimitação dessa
ocupação pelo projeto de intervenção prevista para a área.
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Figura 3.3.1.1.2-4:
VISTAS DE USOS MISTO E HABITACIONAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

uso habitacional

uso misto

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.1.1.2-5:
VISTAS DE USOS MISTO e COMERCIAL E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Rua do Comércio

Rua Francisca Beralde Paolini

Fonte:
EHET (2019)

Face ao número de moradores existentes, os espaços públicos de uso comunitário
são relativamente inexpressivos, ocorrendo apenas um campo de futebol e uma
praça de recreação infantil na porção sul da AAE (Figura 3.3.1.1.2-6). Por outro
lado, observa-se a presença de equipamentos de cunho religioso em grande parte
do seu território Figura (3.3.1.1.2-7).
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Figura 3.3.1.1.2-6:
VISTAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COMUNITÁRIO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

campo de futebol na porção sul

praça de recreação infantil na porção sul

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.1.1.2-7:
VISTAS DE EQUIPAMENTOS DE CUNHO RELIGIOSO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Ainda, há outros usos classificados na AAE, como a habitação de caráter
institucional13, chamada “Amigos do Caximba” (Figura 3.3.1.1.2-8 – imagem
esquerda), que recebe crianças em contraturno escolar e aquelas sem acesso a
unidades de ensino (creches e educação infantil), localizada na ocupação irregular
Vila 29 de Outubro. Além disso, existem aqueles na categoria de uso de
infraestrutura urbana, representados pelos barracões de triagem de materiais
recicláveis (Figura 3.3.1.1.2-8 – imagem direita). Ressalta-se, no entanto, a
precariedade das suas instalações.
Figura 3.3.1.1.2-8:
VISTAS DE USO HABITACIONAL-INSTITUCIONAL E DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Amigos do Caximba

barracão de triagem de materiais recicláveis

Fonte:
EHET (2019)

Conforme apresentado no tópico 3.1.3.2.5, evidencia-se mineração
temporariamente paralisada na porção sul da AAE, englobando a ocupação
irregular Vila 29 de Outubro. Esta atividade se estendeu até 2018, sob processo
minerário 826.433/2003 da empresa Areal Bozza Ltda.14, referente à explotação de
areia das várzeas do Rio Barigui, e acabou servindo de contenção ao aumento da
ocupação irregular sobre a área de várzea existente naquela área.
Além de outros aspectos infraestruturais e socioespaciais que podem ser
consultados nos itens 3.3.2 e 3.3.3, cabe ressaltar que a ocupação do solo na AAE
ocorre de forma desordenada e irregular, em área ambientalmente frágil,
desprovida de infraestrutura urbana e saneamento básico, apresentando alta taxa
de ocupação, praticamente adensada por edificações e sem espaços livres,
características comuns a assentamentos precários (Figura 3.3.1.1.2-9).

13

O uso habitacional-institucional é caracterizado por habitação destinada à assistência social,
onde são abrigados estudantes, crianças, idosos e necessitados (CURITIBA, 2019)

14

Ver tópico 3.1.3.4.1 – Recursos minerais – deste relatório parcial.
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Figura 3.3.1.1.2-9:
VISTAS DE OCUPAÇÃO DESORDENADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Também há construções entremeadas por vegetação e pelas cavas oriundas da
extração de areia às margens do Rio Barigui, promovendo a contenção do fluxo de
águas. Contudo, essas cavas vêm sendo gradativamente aterradas para
possibilitar o assentamento de edificações (Figura 3.3.1.1.2-10).
Os moradores da comunidade relatam que, ao início da ocupação,
motoristas de caminhão de descarte de caliça (restos de construção civil),
pagavam às lideranças locais para depositar os resíduos nas cavas. Com
o tempo, a necessidade de aterrar foi tão grande, que os moradores
passaram a pagar aos mesmos motoristas para que o descarte fosse feito
em determinado ponto. Algumas cavas ainda existentes já estão loteadas.
Os lotes são vendidos para futuros moradores, que aguardam o aterro
(QUEIROZ, 2018, p.97).
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Figura 3.3.1.1.2-10:
VISTAS DE CAVAS E OCUPAÇÕES LINDEIRAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2019)

No que diz respeito às tipologias construtivas das edificações, predominam na AAE
as construções em madeira, algumas edificadas sobre palafitas, além daquelas em
alvenaria e mistas (Figuras 3.3.1.1.2-11 e 3.3.1.1.2-12). Moradores da Vila 29 de
Outubro, envolvidos com construção, narram que o custo de uma casa de alvenaria
ou madeira não difere muito no local, sendo que a diferença está no preço da mão
de obra. Ainda assim, uma moradia em alvenaria é mais valorizada no mercado
informal (QUEIROZ, 2018). Estas possuem, em sua grande maioria, entre um e
dois pavimentos, ocorrendo poucas edificações com gabarito maior (três e quatro
pavimentos). De modo geral, as moradias são precárias, situação diretamente
relacionada à baixa renda da maioria das famílias ali instaladas.
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Figura 3.3.1.1.2-11:
VISTAS DE TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS DO USO HABITACIONAL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.1.1.2-12:
VISTAS DE TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS DO USO COMERCIAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Conforme exposto no item 3.3.2 – Aspectos infraestruturais, a infraestrutura urbana
é escassa no local (Figura 3.3.1.1.2-13), sendo as ligações de água e energia
elétrica realizadas de forma irregular, principalmente na Vila 29 de Outubro, onde
a falta desses serviços é frequente. O esgotamento sanitário é normalmente
realizado por meio de valas abertas junto às vias de circulação, ocorrendo em
alguns trechos por meio de manilhas, sendo os efluentes lançados diretamente nas
cavas existentes, em córregos e no próprio Rio Barigui, aumentando os problemas
ambientais do local.
A Associação de Moradores da Vila 29 de Outubro cobra uma taxa dos
moradores que desejam uma ligação de luz em suas casas, ainda que,
por vezes, a luz falhe. Lugares como a Vila Primeiro de Setembro já são
atendidos pela Copel (Companhia Paranaense de Energia), enquanto a
Vila Abraão15 não tem acesso à luz todos os dias, devido à [falta de]
qualidade das ligações irregulares e a distância (QUEIROZ, 2018, p.96).

15

A Vila Abraão integra a Vila 29 de Outubro, compreendendo a porção ao sul desta ocupação.
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Figura 3.3.1.1.2-13:
VISTAS DE CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO SEM INFRAESTRUTURA ADEQUADA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Entre as ocupações irregulares Vila Dantas e Espaço Verde, há uma área com
vegetação arbórea Figura (3.3.1.1.2-14) e outra com pastagem, ambas sob forte
pressão dos assentamentos humanos.
Figura 3.3.1.1.2-14:
VISTAS DE COBERTURA VEGETAL E PASTAGEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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A AAL é mais diversificada, com presença de alguns equipamentos de uso
comunitário, localizados principalmente na Estrada Delegado Bruno de Almeida
(Estrada do Caximba) e Rua Francisca Beralde Paolini, nas proximidades da Igreja
do Caximba (Figura 3.3.1.1.2-15 e 3.3.1.1.2-16), os quais dão assistência à
população da AAE (Figura 3.3.1.1.2-17 e 3.3.1.1.2-18), principalmente por meio de
duas escolas (uma municipal e outra estadual), uma unidade de saúde, um centro
de referência de assistência social (CRAS), e uma academia ao ar livre.
Constatam-se, também, chácaras de caráter residencial e usos agropecuário,
comercial e de infraestrutura urbana (barracão de triagem de materiais recicláveis),
além de industrial representado por olarias, características da região
(Figuras 3.3.1.1.2-19 a 3.3.1.1.2-21).
Figura 3.3.1.1.2-15:
VISTA DE USO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL
(AAL)

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Caximba
Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.1.1.2-16:
VISTA DA IGREJA DO CAXIMBA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
GOOGLE EARTH (2019)
Figura 3.3.1.1.2-17:
VISTAS DE USOS COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Escola Municipal Professora Joana Raksa

Escola Estadual Professora Maria Gai Grendel

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.1.1.2-18
VISTAS DE USOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO INFANTIL NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Unidade Básica de Saúde (UBS) Caximba

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)
Caximba (ao fundo)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.1.1.2-19:
VISTAS DE USOS COMUNITÁRIO DE LAZER E COMERCIAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

academia ao ar livre

supermercado

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.1.1.2-20:
VISTAS DE USOS AGROPECUÁRIO E HABITACIONAL RURAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

agricultura

chácara

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.1.1.2-21:
VISTAS DE USO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

barracão de triagem de materiais recicláveis
Fonte:
EHET (2019)
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Também o entorno da AAE apresenta atividade minerária, com processos ativos
na Agência Nacional de Mineração (ANM), contígua às porções norte e sul da área.
O processo existente é o mesmo, mas há dois em situação de indeferimento por
não cumprimento de exigência solicitado pelo órgão licenciador, conforme
mencionado no tópico 3.1.3.2.5 do presente documento.
Na AAL, também são evidenciadas ocupações irregulares, com acesso principal
pela Rua Francisca Beralde Paolini, denominadas Vila Juliana, situada às margens
do Rio Barigui, e Vila Cruz (Figura 3.3.1.1.2-22).
Figura 3.3.1.1.2-22:
VISTAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Vila Juliana

Vila dos Cruz

Fonte:
EHET (2019)

Conforme já exposto, tanto a AAE quanto a AAL são atingidas pela unidade de
conservação REVIS do Bugio. Na primeira, o atingimento corresponde à sua porção
sul e a uma faixa ao longo do Rio Barigui em sua fronteira oeste (Figura 3.3.1.1.223).
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Figura 3.3.1.1.2-23:
VISTAS DE USOS DO SOLO NO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE (REVIS) DO BUGIO NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Rio Barigui e respectiva área de preservação
permanente (APP)

vegetação na porção sul

uso habitacional e cunho religioso
Fonte:
EHET (2019)
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3.3.1.2
PAISAGEM
Para a adequada compreensão do diagnóstico da paisagem, partiu-se,
preliminarmente, do entendimento do recorte teórico-conceitual adotado. Essa
abordagem é imprescindível frente ao caráter polissêmico do termo, ultrapassando
fronteiras técnico-científicas (MENDES, 2015). Em termos etimológicos, a palavra
tem o significado de território16 (ANTROP, 2013), como resultante da sobreposição
de tempos no mesmo contexto espacial (HARDT; HARDT, 2007; SANTOS, 2017).
Nesse sentido, Hardt (2000, p.15) a define genericamente como:
combinação dinâmica de elementos naturais (físico-químicos e biológicos)
e antrópicos, inter-relacionados e interdependentes, que em determinado
tempo, espaço e momento social, formam um conjunto único e
indissociável, em equilíbrio ou não, e em permanente evolução,
produzindo percepções mentais e sensações estéticas como um
"ecossistema visto".

Nesse enfoque ecossistêmico, a paisagem é formada em dois sistemas básicos
(HARDT, 2000):
▪

natural – originado de dois subsistemas da natureza; o primeiro,
correspondente ao meio físico, compreende componentes abióticos (sem
vida: ar, clima, água, solo e subsolo), ao passo que o segundo, referente ao
meio biológico, comporta elementos bióticos (com vida: flora e fauna);

▪

humano – estruturado por quatro subsistemas do meio antrópico, vinculados
às atividades do homem: territorial, atinente aos usos e formas de ocupação
do território; infraestrutural, inerente ao suporte ao desenvolvimento do
anterior; socioeconômico, pertinente às características peculiares da
sociedade e suas atividades produtivas; e gerencial, condizente com aspectos
institucionais e normativos de gestão dos modos de organização dos grupos
sociais.

16

Esse sentido é relacionado às suas raízes tanto românica (pagus, equivalente a país) quanto
germânica (land, concernente a terra), por exemplo (ANTROP, 2013).
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Essa classificação conduziu ao recorte temático-ferramental, com seleção, para
análise paisagística, daqueles componentes que têm expressão visual
materializada no território, capazes de serem avaliados individual e coletivamente,
partindo-se, então, do princípio de que a paisagem é resultado da visualização de
determinado espaço (HARDT, 2004). Vale lembrar, porém, que dois outros
sistemas são expostos por Santos (2017): de objetos, englobando elementos
“fixos”, com atributos “materiais”, e de ações, comportando “fluxos”, com condições
“abstratas”. Dada a dificuldade de interpretação desses últimos, especialmente pela
subjetividade envolvida, os elementos selecionados integram o conjunto dos
primeiros.
O interesse específico de avaliação das interferências do empreendimento sobre
esses fatores paisagísticos concretos, a ser desenvolvida na seção 5 – Análise dos
impactos ambientais, possibilitou a delimitação do recorte geográfico-espacial,
envolvendo a Área de Abrangência Local (AAL), por proporcionar o alcance da
visão de um entorno visível da Área de Abrangência Específica (AAE).
Para a viabilização dos procedimentos analíticos, procedeu-se, então, ao recorte
metodológico-processual, recorrendo-se à escolha de um dos dois tipos básicos
de métodos de avaliação da qualidade visual da paisagem. Os primeiros,
denominados “diretos” ou “subjetivos”, têm feição abstrata, pois:
[...] partem da contemplação da paisagem como um todo, por usuários ou
por especialistas, no local ou por meio de substitutos (e.g.: fotografias,
diapositivos, filmes, gravuras etc.), com valoração em sua totalidade,
independentemente da definição dos componentes indutores dessa
interpretação, baseando-se, portanto, no exame “estético” e,
consequentemente, numa avaliação subjetiva (HARDT, 2004, p.605).

Os segundos, chamados “indiretos” ou “técnicos”, têm “por característica precípua
o alcance da redução da subjetividade [... e] adotam a análise pela desagregação
da paisagem em seus componentes visuais principais, com base em um sistema
de valoração estabelecido por especialistas” (HARDT, 2004, p.606). Para
atendimento aos princípios de precisão, rendimento, objetividade e universalidade
metodológica, foi eleita a técnica de decomposição paisagística por unidades
irregulares, também interpretadas como “homogêneas” ou “naturais”, resultantes
da divisão do território a partir de limites de elementos representativos dos meios
físico, biológico e antrópico, adiante explicitados.
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Para o geoprocessamento da qualidade visual da paisagem, foi empregado o
sistema de informações geográficas (SIG) por meio do software ArcGIS 10.2.2.
Inicialmente, às informações mapeadas em seções anteriores deste relatório
relativas aos componentes paisagísticos de cada meio (físico, biológico e
antrópico), foram agregados os vetores correspondentes aos sistemas de
valoração construídos especificamente para este trabalho (ver tópicos 3.3.1.2.1 a
3.3.1.2.3) por intermédio da aplicação da Técnica Delphi.
Este último procedimento consiste na consulta a profissionais especializados – no
presente caso, em análises paisagísticas – para a obtenção de consenso sobre os
valores de referência (LINSTONE; TUROFF, 2002; ROZADOS, 2015). Foi
considerada a quantidade adequada de entrevistados por diretrizes de aplicação
da técnica, que preveem a suficiência para o número aproximado de quinze
técnicos (GIOVINAZZO, 2001).
O estabelecimento de classes de qualidade visual foi realizado por adaptação da
escala de Likert17 do campo social para a área espacial, em termos tanto de tópicos
de avaliação (“concordância” para “positividade” e “discordância” para
negatividade”) quanto de quantidade de classes (equivalente, neste caso, a onze –
Quadro 3.3.1.2-1).
Quadro 3.3.1.2-1:
CLASSES DE VALORAÇÃO DE COMPONENTES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E
ANTRÓPICO SEGUNDO POTENCIAIS DE DETRAÇÃO E DE PROMOÇÃO VISUAL DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)
-4,1 a -5,0

muito alto potencial de detração visual da paisagem

-3,1 a -4,0

alto potencial de detração visual da paisagem

-2,1 a -3,0

médio alto potencial de detração visual da paisagem

-1,1 a -2,0

médio potencial de detração visual da paisagem

-0,1 a -1,0

médio baixo potencial de detração visual da paisagem

0,0

baixos potenciais de detração e de promoção visual da paisagem

0,1 a 1,0

médio baixo potencial de promoção visual da paisagem

1,1 a 2,0

médio potencial de promoção visual da paisagem

2,1 a 3,0

médio alto potencial de promoção visual da paisagem

3,1 a 4,0

alto potencial de promoção visual da paisagem

4,1 a 5,0

muito alto potencial de promoção visual da paisagem

Fonte:
Baseado em adaptação da escala de Likert.

17

A escala de Likert é frequentemente utilizada na área de Ciências Sociais para a mensuração de
realidades de objetos de estudo com base em múltiplos itens (VIEIRA; DALMORO, 2008).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-194

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

O mapeamento na mesma plataforma de geoprocessamento da qualidade visual
de componentes por meio (ver tópicos 3.3.1.2.1 a 3.3.1.2.3) permitiu aferir a
contribuição de cada conjunto de fatores (físicos, biológicos e antrópicos) nos
potenciais de detração ou de promoção visual. Posteriormente, visando à
identificação da qualidade da paisagem da AAL como um todo, os resultados de
cada meio foram cruzados por intermédio da ferramenta “intersect”, possibilitando
a sobreposição dos seus respectivos valores.
Nesse momento, retornou-se à quantidade de classes da escala de Likert, por meio
do estabelecimento de cinco intervalos iguais, definidos a partir da divisão da
distância numérica resultante da subtração do menor valor em relação ao maior
encontrado (Quadro 3.3.1.2-2). Esta readaptação é justificada pela possibilidade de
compatibilização com outras classificações a serem desenvolvidas neste trabalho,
que partem de mesma quantidade de enquadramentos com base no atendimento
ao disposto no Decreto Municipal N° 362, de 11 de abril de 2018 (CURITIBA, 2018,
Artigo 1°), que estabelece direcionamentos para condicionantes de
empreendimentos em processos de licenciamento ambiental em Curitiba.
Quadro 3.3.1.2-2:
CLASSES DE VALORAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)
Abaixo de -2,6

baixa qualidade visual da paisagem

De -2,6 a -0,4

média baixa qualidade visual da paisagem

De -0,3 a 1,9

média qualidade visual da paisagem

De 2,0 a 4,2

média alta qualidade visual da paisagem

Acima de 4,2

alta qualidade visual da paisagem

Fonte:
Baseado em readaptação da escala de Likert.

Os resultados principais desse processo metodológico foram aferidos por incursões
em campo e por meio de imagens oblíquas do Google Street View (2020). Sua
análise foi relacionada com o georreferenciamento do mapeamento temático dos
componentes paisagísticos mais relevantes para as condições qualitativas do
território em estudo, bem como com o mapa síntese de qualidade visual da
paisagem, conforme exposto nos tópicos subsequentes.
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3.3.1.2.1
COMPONENTES FÍSICOS
Com base no conteúdo da subseção 3.1 – Meio Físico, são interpretados os fatores
água e solo e subsolo (Quadro 3.3.1.2.1-1). Nessa conjuntura, a participação do
clima e ar é relativa, o que é justificado pelo seu caráter de efemeridade, diante das
suas marcantes características de mutabilidade, derivadas da sazonalidade e de
mudanças meteorológicas, que traduzem percepções transitórias e abstratas em
relação à paisagem local. Todavia, há que se ressaltar que seus atributos são
indiretamente incorporados em outros elementos paisagísticos, a exemplo da sua
capacidade de ampliação da visualização de cenários em situações de elevada
luminosidade (HARDT, 2000).
A presença da água18 é normalmente um fator de qualidade paisagística (HAYDEN
et al., 2015), em especial pelos seus efeitos de reflexão de outros elementos, de
ampliação do alcance visual e de percepção de mobilidade dos meios aquáticos, o
que justifica o seu elevado enquadramento no sistema de valoração. Entretanto,
cabe destaque ao Rio Barigui (Figura 3.3.1.2.1-1) como um dos mais relevantes
referenciais da paisagem local, enquanto outros cursos da AAL, devido ao seu porte
reduzido, geram impressões menos acentuadas. Corpos hídricos e cavas têm
condições intermediárias, mas também com valores positivos. Eventuais
comprometimentos nestes últimos cenários, pela existência de lixo e objetos
diversos às suas margens, por exemplo, são tratados como intervenções humanas
e incorporados, mesmo que indiretamente, aos fatores do meio antrópico.

18

Ver item 3.1.2 deste relatório, particularmente a Prancha 3.1.2.1-1.
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Quadro 3.3.1.2.1-1:
SISTEMA DE VALORAÇÃO DE COMPONENTES FÍSICOS DA PAISAGEM DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)
COMPONENTES PAISAGÍSTICOS

CLASSES DE VALORAÇÃO

ÁGUA
Curso d'água principal

Rio Barigui

Muito alto potencial de
promoção visual da paisagem

Corpos d’água

Médio alto potencial de
promoção visual da paisagem

Cavas

Médio alto potencial de
promoção visual da paisagem

Cursos d'água secundários

Médio potencial de
promoção visual da paisagem

SOLO E SUBSOLO

Níveis hipsométricos

Declividades do terreno

Abaixo de
880,0 m

Baixos potenciais de detração e de
promoção visual da paisagem

De 880,0 a
897,0 m

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Acima de 897,0 m

Médio potencial de
promoção visual da paisagem

Abaixo de 10,0%

Baixos potenciais de detração e de
promoção visual da paisagem

De 10,0 a 20,0%

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Acima de 20,0%

Médio potencial de
promoção visual da paisagem

Fonte:
Baseado nos resultados da aplicação da Técnica Delphi.
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Figura 3.3.1.2.1-1:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS ILUSTRATIVAS DE COMPONENTES FÍSICOS DA PAISAGEM
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL): ÁGUA

curso d’água principal: Rio Barigui

corpo d’água

cava

curso d’água secundário

Fonte:
EHET (2019-2020)
Nota:
Imageamento por drone

O solo e subsolo19 são avaliados por propriedades topográficas determinantes de
qualidade paisagística (LOTHIAN, 2017). As variações altimétricas e as
declividades do terreno da AAL (Figura 3.3.1.2.1-2) destacam alguns locais do
conjunto visual devido à maior movimentação de relevo em um cenário com
predomínio de superfícies planas e de cotas reduzidas. Contudo, essas feições
geomorfológicas não são marcantes a ponto de provocar a progressão da
pontuação no mesmo patamar dos elementos do fator água.

19

Ver item 3.1.3 deste relatório, particularmente as Pranchas 3.1.3.1-1 e 3.1.3.1-2.
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Figura 3.3.1.2.1-2:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS ILUSTRATIVAS DE COMPONENTES FÍSICOS DA PAISAGEM
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL): SOLO E SUBSOLO

níveis altimétricos mais elevados

níveis altimétricos menos elevados

declividades do terreno mais altas

declividades do terreno mais baixas

Fonte:
EHET (2019-2020)
Nota:
Imageamento por drone

Em resumo, o conjunto dos componentes físicos (Figura 3.3.1.2.1-3) tem, em
termos gerais, reduzida participação na qualificação da paisagem da AAL, com
55,4% do seu território com potenciais na classe baixa. Essa situação é
determinada pelos extensos espaços com reduzidas declividades do terreno,
sobrepostas a níveis hipsométricos inferiores.
Por outro lado, os 44,6% restantes se referem a potenciais de promoção visual,
todavia com prevalência do médio baixo grau (30,5%). As classes mais elevadas,
restritas a 2,8%, são principalmente relacionadas à presença de cursos e corpos
d’água, reforçando a importância destes elementos para a valorização paisagística
local.
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Figura 3.3.1.2.1-3:
MAPA E GRÁFICO DE CLASSES DE COMPONENTES FÍSICOS SEGUNDO POTENCIAIS DE
DETRAÇÃO E DE PROMOÇÃO VISUAL DA PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL
(AAL)

Fonte:
Baseada na aplicação dos procedimentos metodológicos adotados às Pranchas 3.1.3.1-1 e 3.1.3.12, integrantes do item 3.1.3 – Solo e subsolo – deste relatório.
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3.3.1.2.2
COMPONENTES BIOLÓGICOS
Com fundamento no teor da subseção 3.2 – Meio Biológico, é essencialmente
interpretado o fator flora20 (Quadro 3.3.1.2.2-1). A consideração da fauna também
é relativa, pois mesmo o contexto faunístico sendo relevante para a qualidade
paisagística, tanto pelas características intrínsecas dos seus diferentes espécimes
quanto pelo movimento dos animais, depara-se com a impossibilidade de sua
avaliação mais acurada, justamente frente a esta última característica. Assim, este
componente foi interpretado apenas como referencial, associado à existência e
respectiva tipologia de hábitats – terrestres e aquáticos, pela significância da sua
presença em certos ambientes da AAL, assim como pela possibilidade de sua
visualização (HARDT, 2000).
Geralmente, a formação arbórea (Figura 3.3.1.2.2-1) é a que possui características
paisagísticas mais expressivas (FERRARI et al., 2008), notadamente pelo seu
porte, “além da variedade, no caso de formações nativas, e pela mutabilidade
característica de muitas espécies vegetais, pela sua condição de crescimento e
efeitos de sazonalidade (especialmente floração, frutificação e caducifoliedade)”
(HARDT, 2000, p.103). Dessa maneira, as florestas ombrófilas mistas Montana
(com Araucária) e Aluvial (ciliar), assim como as árvores isoladas, são enquadradas
em posições mais elevadas, enquanto a vegetação não arbórea – representada
pela Estepe Gramíneo Lenhosa (campo) e por formações pioneiras de influência
fluvial (várzea) – recebem pontuação positiva menor, por não permitirem
percepções tão expressivas quanto as anteriores. Esta última, quando em situação
de antropização, tem sua classificação ainda mais reduzida em relação às demais.
Genericamente, a sinopse dos componentes biológicos (Figura 3.3.1.2.2-2) revela
que outras coberturas da terra, geralmente correspondentes a regiões
antropizadas, respondem por baixos potenciais em 45,7% da AAL, pois nelas
ocorre a presença de vegetação rarefeita e/ou alterada por intervenções humanas,
a exemplo dos locais com ocupações irregulares.
Entretanto, verifica-se a relevância do meio biótico na qualificação paisagística
local, dado que os demais 54,3% estão associados a classes de promoção visual,
com significativas participações dos níveis médio (25,8%) e muito alto (18,4%). A
responsabilidade por esses atributos qualitativos cabe, essencialmente, às
formações florestais, as quais associam aos seus valores ecológicos peculiares
aqueles de caráter paisagístico. Os resultados destes componentes são ainda mais
significativos quando da exclusão das outras coberturas da terra, pois as
proporções dos graus médio e muito alto passam, respectivamente, a 47,5% e a
33,9%, totalizando 81,4% das áreas não fortemente antropizadas da AAL.

20

Ver item 3.2.1 deste relatório, particularmente a Pranchas 3.2.1.1-1.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-201

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Quadro 3.3.1.2.2-1:
SISTEMA DE VALORAÇÃO DE COMPONENTES BIOLÓGICOS DA PAISAGEM DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)
COMPONENTES PAISAGÍSTICOS

CLASSES DE VALORAÇÃO

FLORA
Floresta Ombrófila Mista Montana

Muito alto potencial de
promoção visual da paisagem

Floresta Ombrófila Mista Aluvial

Alto potencial de
promoção visual da paisagem

Árvores isoladas

Médio alto potencial de
promoção visual da paisagem

Estepe Gramíneo Lenhosa

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Formação Pioneira de Influência Fluvial Antropizada –
Várzea

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Outras formas de cobertura da terra

Baixos potenciais de detração e de
promoção visual da paisagem

Fonte:
Baseado nos resultados da aplicação da Técnica Delphi.
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Figura 3.3.1.2.2-1:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS ILUSTRATIVAS DE COMPONENTES BIOLÓGICOS DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL): FLORA

Floresta Ombrófila Mista Montana (com Araucária)

Floresta Ombrófila Mista Aluvial (ciliar)

árvores isoladas

Estepe Gramíneo Lenhosa (campo)

Formação Pioneira de Influência Fluvial (várzea)

Formação Pioneira de Influência Fluvial antropizada

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
Imageamento por drone
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Figura 3.3.1.2.2-2:
MAPA E GRÁFICO DE CLASSES DE COMPONENTES BIOLÓGICOS SEGUNDO POTENCIAIS
DE DETRAÇÃO E DE PROMOÇÃO VISUAL DA PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL
(AAL)

Fonte:
Baseada na aplicação dos procedimentos metodológicos adotados à Prancha 3.2.1.1-1, integrante
do item 3.2.1 – Flora – deste relatório.
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3.3.1.2.3
COMPONENTES ANTRÓPICOS
Contrariamente ao sistema natural, nestes componentes derivados de ações
humanas prevalecem aspectos artificiais, de maior aridez e imobilidade. Essas
condições induzem a resultados normalmente negativos para os graus atribuídos
ao ambiente construído no sistema de valoração da qualidade da paisagem
(Quadro 3.3.1.2.3-1), representados pelos fatores de usos do solo e de sistema
viário.
Embora volumes construídos resultantes do uso e ocupação do solo21 possam ter
diversidade e, eventualmente, singularidade na paisagem urbana (LYNCH, 2007),
geralmente conformam barreiras que reduzem a amplitude e a permeabilidade
visual (SABOYA et al., 2017). Também acentuam níveis de sombreamento, o que
interfere na percepção e visibilidade dos espaços (HARDT, 2000).
Particularmente na AAL, as regiões edificadas mais adensadas também produzem
poluição visual mais intensa, a exemplo de locais comerciais, pela intensa fixação
de artefatos detratores de características paisagísticas, como aqueles voltadas à
propaganda (PORTELLA, 2016). Materiais de construção de baixa qualidade,
comuns nesta área, também reduzem os seus padrões qualitativos.
As tipologias de utilização da AAL produzem níveis diferenciados de qualidade
paisagística, desde a agropecuária, com certo potencial de promoção visual, até a
habitacional, comercial e mista das ocupações irregulares, cujo grau de
deterioração espacial é vinculado, inclusive, à sua insuficiência de manutenção. Em
posições intermediárias, podem ser citados usos comunitários e institucionais,
geralmente com melhores soluções de conservação, mas sobretudo com valor
simbólico agregado. As indústrias podem ser enquadradas nesse mesmo patamar,
pois, não obstante as condições de tratamento dessas propriedades, seus portes
provocam intrusões marcantes na paisagem.
Normalmente, o sistema viário22 acarreta rasgos de seccionamento paisagístico e
padrões de fragmentação espacial (CAI; WU; CHENG, 2012), além de abrigar, no
caso da AAE, redes aéreas improvisadas de energia, de iluminação pública e de
telecomunicações, bem como canalizações irregulares de microdrenagem e de
esgotamento sanitário. Também suporta, em determinados locais, o despejo
indevido de resíduos sólidos e, de certo modo, o armazenamento daqueles
classificados como recicláveis. A essas características de deterioração dos
cenários, pode ser adicionada a precariedade dos leitos das ruas secundárias
(simples), sem revestimento e de traçado irregular. Na AAL, no entanto, as vias
principais pavimentadas possuem resultados visuais menos degradantes.

21

Ver item 3.3.1.1 deste relatório, particularmente a Prancha 3.3.1.1.2-3.

22

Ver item 3.3.2.1 deste relatório, particularmente a Prancha 3.3.2.1.1-1.
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Quadro 3.3.1.2.3-1:
SISTEMA DE VALORAÇÃO DE COMPONENTES ANTRÓPICOS DA PAISAGEM DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)
COMPONENTES PAISAGÍSTICOS

CLASSES DE VALORAÇÃO

USOS DO SOLO
Uso agropecuário

Médio baixo potencial de
promoção visual da paisagem

Uso comunitário

Médio baixo potencial de
detração visual da paisagem

Uso industrial

Médio baixo potencial de
detração visual da paisagem

Uso institucional

Médio potencial de
detração visual da paisagem

Uso habitacional

Muito alto potencial de
detração visual da paisagem

Uso comercial e de serviços
(inclusive de manejo de materiais)

Muito alto potencial de
detração visual da paisagem

Uso misto

Muito alto potencial de
detração visual da paisagem

Outras formas de cobertura do solo

Baixos potenciais de detração e de
promoção visual da paisagem

SISTEMA VIÁRIO
Vias principais (regulares)

Médio baixo potencial de
detração visual da paisagem

Vias secundárias (irregulares)

Muito alto potencial de
detração visual da paisagem

Fonte:
Baseado nos resultados da aplicação da Técnica Delphi.
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Figura 3.3.1.2.3-1:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS ILUSTRATIVAS DE COMPONENTES ANTRÓPICOS DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL): USOS DO SOLO

agropecuário

comunitário

industrial

institucional

habitacional

comercial e de serviços

serviços de manejo de materiais

misto

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
Imageamento por drone
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Figura 3.3.1.2.3-2:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS ILUSTRATIVAS DE COMPONENTES ANTRÓPICOS DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL): SISTEMA VIÁRIO

vias principais (regulares)

vias secundárias (simples – irregulares)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
Imageamento por drone

Em termos gerais, a súmula dos componentes antrópicos (Figura 3.3.1.2.3-2)
identifica baixos graus de detração e de promoção visual da paisagem em 80,1%
da AAL. As classes inferiores respondem por 16,8%, como 13,8% e 2,8% referentes
ao muito alto e médio enquadramentos de efeitos visuais desfavoráveis.
Restringindo-se a análise às áreas efetivamente construídas, ou seja, apenas com
os usos do solo e os eixos viários identificados, essas proporções na classificação
da qualidade paisagística equivalem, respectivamente a 69,8% e a 14,0%.
Portanto, depreende-se que as formas atuais de ocupação contribuem para a
desqualificação da paisagem da AAL, sobretudo da AAE. Nessa perspectiva,
facilmente percebida em campo, os assentamentos humanos irregulares e os
componentes infraestruturais improvisados são identificados como principais
responsáveis pela redução qualitativa dos valores paisagísticos locais.
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Figura 3.3.1.2.3-3:
MAPA E GRÁFICO DE CLASSES DE COMPONENTES ANTRÓPICOS SEGUNDO POTENCIAIS
DE DETRAÇÃO E DE PROMOÇÃO VISUAL DA PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL
(AAL)

Fonte:
Baseada na aplicação dos procedimentos metodológicos adotados às Pranchas 3.3.1.1.2-3 e
3.3.2.1.1-1, integrantes, respectivamente, dos itens 3.3.1 – Aspectos territoriais – e 3.3.2 – Aspectos
infraestruturais – deste relatório.
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3.3.1.2.4
QUALIDADE VISUAL
Decorrente da conjunção dos produtos anteriores, a Figura 3.3.1.2.4-1 e a
Prancha 3.3.1.2.4-1 sintetizam as classes de qualidade visual da paisagem da AAL.
Vale enfatizar, contudo, que não se trata de um enquadramento universal, mas de
resultados especificamente relacionados com esta área de abrangência dos
estudos.
Figura 3.3.1.2.4-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
Baseada na Prancha 3.3.1.2.4-1, integrante do presente item deste relatório.

Com maior significância na AAL, a classe de média alta qualidade visual equivale
a 41,0% do seu território. Pela Figura 3.3.1.2.4-2, diagnostica-se que permeia
quase toda a extensão das bordas desta área, restringindo-se, porém, a porções
mais concentradas a sudoeste, sul e centro-leste da AAE, praticamente como
envolvente da ocupação urbana. Como seus principais elementos determinantes,
têm-se coberturas vegetais naturais não classificadas como Floresta Ombrófila
Mista (FOM), corpos d’água, cavas, cursos hídricos secundários e níveis
hipsométricos intermediários e elevados, além de médias a altas declividades.
Na sequência, a classe de média qualidade visual compreende 22,5% da AAL. O
rebatimento territorial desta classificação (Figura 3.3.1.2.4-3) é essencialmente
concentrado em vias da AAE e de outras ocupações semelhantes da AAL, bem
como em glebas de maior porte ao sul da primeira, com pouca altitude e baixas
declividades, e nas porções sudeste e nordeste da segunda, normalmente com
platôs altimétricos mais elevados e inclinações do terreno mais acentuadas. Nestes
terrenos de dimensões mais amplas, sobressaem solos expostos e extensas áreas
pavimentadas.
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Figura 3.3.1.2.4-2:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS SEM E COM A CLASSE DE MÉDIA ALTA QUALIDADE DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

imagem sem classificação da qualidade da paisagem

imagem com classificação da qualidade da paisagem: média alta
Fonte:
Baseada em Google Earth (2019).
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Figura 3.3.1.2.4-3:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS SEM E COM A CLASSE DE MÉDIA QUALIDADE DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

imagem sem classificação da qualidade da paisagem

imagem com classificação da qualidade da paisagem: média
Fonte:
Baseada em Google Earth (2019).
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Com proporcionalidade muito próxima à anterior (20,7%), a classe de alta qualidade
visual da paisagem é nitidamente marcada por referenciais paisagísticos naturais
da região (Figura 3.3.1.2.4-2). Nesse âmbito, destacam-se as presenças do Rio
Barigui, a oeste, e da FOM, esta última prioritariamente porção na centro-leste da
AAL, coincidindo com o território do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio.
Além de outros espaços de menor expressão, sua ocorrência também é destacada
em parte dos vazios urbanos da AAE.
A classe de baixa qualidade da paisagem, com participação em 13,1% da AAL, tem
evidente espacialização em áreas de ocupação urbana (Figura 3.3.1.2.4-5).
Basicamente, ocorre em locais de assentamentos de caráter irregular, dentro e fora
da AAE.
Com menor representatividade na AAL (2,6%), a classe de média baixa qualidade
da paisagem é restrita a vias principais e a espaços construídos de maior porte,
como no caso de indústrias e de determinados equipamentos urbanos,
preponderando a leste da área (Figura 3.3.1.2.4-6).
Em síntese, conclui-se que a qualidade da paisagem local é potencializada pela
compatibilidade e singularidade dos fatores naturais, tanto pela harmonia dos seus
componentes quanto pelos referenciais vinculados a alguns deles. Por sua vez, a
complexidade das irregularidades dos assentamentos humanos e consequentes
restrições de amplitude da visibilidade espacial, associadas a processos de
poluição visual, concorrem para a degradação paisagística e decorrente percepção
deletéria dos seus cenários.
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Figura 3.3.1.2.4-4:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS SEM E COM A CLASSE DE ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

imagem sem classificação da qualidade da paisagem

imagem com classificação da qualidade da paisagem: alta
Fonte:
Baseada em Google Earth (2019).
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Figura 3.3.1.2.4-5:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS SEM E COM A CLASSE DE BAIXA QUALIDADE DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

imagem sem classificação da qualidade da paisagem

imagem com classificação da qualidade da paisagem: baixa
Fonte:
Baseada em Google Earth (2019).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-217

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.3.1.2.4-6:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS SEM E COM A CLASSE DE MÉDIA BAIXA QUALIDADE DA
PAISAGEM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

imagem sem classificação da qualidade da paisagem

imagem com classificação da qualidade da paisagem: média baixa
Fonte:
Baseada em Google Earth (2019).
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3.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Neste item, é apresentada, em linhas gerais, a situação atual das áreas de
abrangência dos estudos em relação à infraestrutura existente e respectivos
serviços. Nesse âmbito, são tratadas questões relativas a circulação, saneamento,
energia e comunicações.

3.3.2.1
CIRCULAÇÃO
Este subitem aborda a descrição dos sistemas viário e de transportes,
considerando diretrizes previstas para as diversas áreas. Sua elaboração foi
baseada em fontes secundárias, especialmente em documentos institucionais, e
primárias, principalmente em levantamentos de campo.

3.3.2.1.1
SISTEMA VIÁRIO
Considerando a Área de Abrangência Municipal (AAM), 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 do
empreendimento. Na Área de Abrangência Setorial (AAS), faltam vias estruturantes
que façam a conexão mais direta da malha urbana existente, sendo poucas as que
permitem a transposição intermunicipal.
Contudo, a recente revisão do Plano Diretor de Curitiba (CURITIBA, 2015) prevê a
possibilidade de melhorias viárias, como intervenções estruturantes e o aumento de
capacidade em importantes eixos viários da AAS, como a Estrada Delegado Bruno
de Almeida; a complementação do Eixo Viário de Integração Anibal Khury e,
pertencentes à área em estudo, as ruas Presidente João Goulart, Marcos Bertoldi e
a Antônio Zanon.
Além dos eixos viários existentes, já estão cadastradas previsões de passagem de
ruas, que podem ser revistas, e 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. Também está em estudo o prolongamento da canaleta
de transporte exclusivo da Linha Verde ao município de Fazenda Rio Grande,
integrando a cidade da Região Metropolitana às linhas alimentadoras que atendem
aos bairros da região (IPPUC, 2019). Como já citado, o bairro Caximba está inserido
politicamente sob a administração da Regional Tatuquara, uma das subdivisões da
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), que atende parte da região sul do município,
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compreende uma área com poucas vias de acesso e com a malha viária bastante
precária. A BR-116 configura umas das únicas possibilidades para acesso.
Entretanto, na extensão desta rodovia, foram pontuados vários aspectos negativos,
sendo o mais mencionado o obstáculo que causa para as pessoas que visam o seu
cruzamento. Alternativa para o acesso a Área de Abrangência Local (AAL) é a
Estrada Delegado Bruno de Almeida, identificada como via de distribuição para os
bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara, integrantes da mencionada
regional administrativa.
Segundo apontado, a estrada mantém as características de via rural; entretanto, o
entendimento é de que esse padrão não corresponde mais ao seu entorno, que vem
passando por um processo intensivo de ocupação urbana. Com a previsão do
crescimento dessa região, o Município tem investido em equipamentos públicos, com
a criação da PRÓPRIA Regional Tatuquara e a inauguração da Rua da Cidadania,
de um terminal de ônibus, de um centro municipal de urgências médicas (CMUM) e
um Clube da Gente, unidade de caráter desportivo (IPPUC, 2019).
Em 2014, o sistema viário da Regional Tatuquara perfazia aproximadamente 250 km,
o que correspondia a pouco mais de 5% da extensão viária de Curitiba. Desse total,
70,0% estavam classificados como pavimentação alternativa, que compreende, em
sua maior parte, o tratamento superficial betuminoso (TSB), popularmente conhecido
como antipó (Figura 3.3.2.1.1-1). Os 75 km restantes estavam divididos nos demais
tipos de pavimento, apresentando maior representatividade o saibro, presente em
27,0% da extensão viária (Figura 3.3.2.1.1-2).
Figura 3.3.2.1.1-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE EXTENSÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO
ALTERNATIVA E COM ASFALTO EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM)
E RESPECTIVAS REGIONAIS – 2014

Fonte:
Baseada em IPPUC (2017).
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Figura 3.3.2.1.1-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE EXTENSÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO EM
SAIBRO EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E RESPECTIVAS
REGIONAIS – 2014

Fonte:
Baseada em IPPUC (2017).

É comum encontrar vias ainda com características rurais ou que foram
pavimentadas, mas se encontram esburacadas. Outra observação é que essa
percepção pode ser estendida também para os passeios. Conforme apontado, a
maioria das ruas não é provida de calçada, situação agravada quando analisadas
áreas de ocupação irregular.
O principal acesso a AAE e AAL ocorre à nordeste, pela Estrada Delegado Bruno
de Almeida (Estrada da Caximba), responsável pela principal ligação desta área de
estudo a BR-116 e demais bairros da AAM. Esta via acompanha todo o limite leste
da AAE. Outro importante acesso a estas áreas ocorre em sua porção noroeste,
pela via Presidente Costa e Silva, proveniente do município de Araucária, a qual
recebe outra denominação ao adentar na AAM, ou seja, Rua Francisca Beralde
Paolini (Figura 3.3.2.1.1-3). Suas características infraestruturais se destacam pela
pavimentação em antipó, porém sem calçadas para pedestres e sem sinalizações
horizontais e verticais.
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Figura 3.3.2.1.1-3:
MAPA DE VIAS PRINCIPAIS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e em levantamentos de campo (2020).

A Estrada Delegado Bruno de Almeida (Estrada da Caximba), conforme já
mencionado, possui algumas características rurais. No entanto, suas
peculiaridades vêm mudando ao longo do tempo, em função de seu entorno estar
sujeito a gradativa elevação do grau de ocupação urbana (Figura 3.3.2.1.1-4).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-222

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.3.2.1.1-4:
VISTA DA ESTRADA DELEGADO BRUNO DE ALMEIDA (ESTRADA DA CAXIMBA) NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2020)

Também merece destaque a Rua Francisca Beralde Paolini, responsável pela
delimitação norte da AAE, propiciando a ligação entre a Estrada da Caximba
(nordeste da AAE) e a Rua Presidente Costa e Silva (noroeste da AAE, município
de Araucária). Sua infraestrutura viária é caracterizada por pavimentação em
antipó, apresentando no trecho inicial da AAE, incipiente calçada apenas de um
lado da via. Assim, verificam-se conflitos viários entre pedestres, atividades
comerciais e diferentes modais de veículos, como se pode observar nas
Figuras 3.3.2.1.1-5 e 3.3.2.1.1-6.
Outro conflito viário identificado ocorre no trecho final desta via, próximo à divisa
com o município de Araucária, na porção noroeste da AAE, onde se encontra uma
ponte estreita, sem calçada para pedestres e sinalizações viárias (Figura 3.3.2.1.17).
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Figura 3.3.2.1.1-5
VISTA DE VIA EM ANTIPÓ NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL) COM DESTAQUE PARA
A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DIMENSIONAMENTO E TRATAMENTO DA CALÇADA

Fonte:
EHET (2020)
Figura 3.3.2.1.1-6:
VISTA DE CONFLITOS VIÁRIOS ENTRE PEDESTRES, ATIVIDADES COMERCIAIS E
DIFERENTES MODAIS DE VEÍCULOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2020)
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Figura 3.3.2.1.1-7:
VISTA DE PONTE ESTREITA NA DIVISA ENTRE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NOS LIMITES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)

Não obstante, a Rua Francisca Beralde Paolini, além de principal acesso a AAE,
constitui importante via de comércio e serviços para a comunidade local
(Figura 3.3.2.1.1-8). Em seu trecho intermediário nesta área, onde as atividades de
comércio e serviços de pequeno porte se intensificam, constatam-se calçadas para
pedestres, meio-fio e estacionamento para veículos à frente de alguns pontos
comerciais, ainda que os recuos sejam irregulares.
Figura 3.3.2.1.1-8:
VISTAS DE TRECHO COMERCIAL DA RUA FRANCISCA BERALDE PAOLINI NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2020)
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De maneira geral, as vias da AAE apresentam pavimentação proveniente de
material de aterro de resíduo de construção civil, outras em saibro e algumas
sequer têm qualquer tipo de pavimento, ainda que rudimentar (Figura 3.3.2.1.1-9).
Figura 3.3.2.1.1-9:
VISTA PANORÂMICA DA TIPOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
Nota:
Imageamento por drone

À luz de tentativa esquemática de hierarquização viária da AAE, foram inferidos
quatro tipos diferentes de vias (Prancha 3.3.2.1.1-1).
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INSERIR PRANCHA 3.3.2.1.1-1
CIRCULAÇÃO AAL
TAMANHO A3
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Os quatro tipos de vias têm as seguintes características:


principal – relacionado à denominada de Rua de Comércio, responsável pela
ligação longitudinal da área de estudo no sentido norte-sul;



secundária – correspondente a duas vias, sendo uma delas a continuidade da
Rua de Comércio (via principal) e a outra, uma transversal que intercepta toda
a AAE no sentido leste-oeste, conectando as vias simples, muitas das quais
têm seu traçado interrompido nesta secundária;



simples – relativo às demais vias da AAE, com caixas viárias estreitas e sem
infraestrutura adequada;



trilha – referente a uma via de acesso que intercepta um loteamento com face
para a Rua Francisca Beralde Paolini, tendo sua continuidade em meio à mata
até o encontro da via secundária transversal. Bastante utilizada pela
comunidade 29 de outubro para encurtar caminhos.

Na via categorizada como principal, evidencia-se caixa viária mais larga e
adequada que as demais vias da AAE. Há comércio local importante para a
comunidade residente. Também existe espaço destinado a calçadas para
pedestres, ainda que em vários trechos ela inexista, da mesma forma em relação
ao recuo frontal das edificações (Figura 3.3.2.1.1-10).
Figura 3.3.2.1.1-10:
VISTAS DA VIA PRINCIPAL (RUA DO COMÉRCIO) NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2020)

Para as vias enquadradas como secundárias, têm-se caixas reduzidas, mas com
certo espaço para calçadas, ainda que em dimensões diminutas (Figura 3.3.2.1.111). Apesar de alguns recuos frontais das edificações, o alinhamento predial na maior
parte da via é contínuo. Verificam-se edificações em alvenaria e madeira. Há
estabelecimentos comerciais de pequeno porte, como padaria, mercearia, bares e
cabeleireiros, dentre outros (Figura 3.3.2.1.1-12). Em diversos trechos desta via, não
se verifica sistema de drenagem, ficando a água da chuva empossada. Porém, este
sistema está sendo implantado em alguns locais (Figura 3.3.2.1.1-13).
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Figura 3.3.2.1.1-11:
VISTAS DE VIAS SECUNDÁRIAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
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Figura 3.3.2.1.1-12:
VISTAS DE ATIVIDADES COMERCIAIS DE PEQUENO PORTE EM VIAS SECUNDÁRIAS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
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Figura 3.3.2.1.1-13:
VISTA DE DETALHE DE SISTEMA DE DRENAGEM EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO EM
PEQUENO TRECHO DE VIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)

As vias enquadradas na categoria simples, correspondentes à grande maioria do
arruamento da AAE, caracterizam-se por serem estreitas, com traçado irregular e
nenhum tipo de pavimentação, poucos espaços destinados para calçadas e, muitas
vezes ,sem recuos frontais das edificações. A Figura 3.3.2.1.1-15 evidencia a
passagem de um veículo de grande porte (caminhão), ocupando praticamente toda
a dimensão da via, impossibilitando a passagem de outro veículo. Verifica-se
também maior adensamento de casas e descontinuidades viárias
(Figuras 3.3.2.1.1-14 a 3.3.2.1.1-16).
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Figura 3.3.2.1.1-14:
VISTA DE VIA SIMPLES, COM EDIFICAÇÕES NO ALINHAMENTO PREDIAL E SEM ESPAÇOS
PARA CALÇADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
Figura 3.3.2.1.1-15:
VISTA DE VIA SIMPLES COM CAIXA VIÁRIA ESTREITA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
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Figura 3.3.2.1.1-16:
VISTAS DE VIAS SIMPLES COM TRAÇADO VIÁRIO INTERROMPIDO NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
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Na porção centro-norte da AAE, evidencia-se uma trilha de acesso
(Figuras 3.3.2.1.1-17 e 3.3.2.1.1-18), proveniente de um loteamento, com face para
a Rua Francisca Beralde Paolini. A partir do loteamento, esse caminho tem sua
continuidade em uma região descampada que adentra um pequeno remanescente
florestal na AAE até o encontro da via classificada como secundária transversal,
intensamente utilizada pela comunidade da Vila 29 de outubro para encurtar
trajetos, especialmente para a escola e o posto de saúde, entre outros.
Figura 3.3.2.1.1-17:
VISTAS PANORÂMICAS DE TRILHA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)
Nota:
Imageamento por drone
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Figura 3.3.2.1.1-18:
VISTAS DE TRILHA UTILIZADA PELA COMUNIDADE DA VILA 29 DE OUTUBRO PARA
REDUÇÃO DE DISTÂNCIAS E ACESSOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2020)

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-236

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Especificamente na Vila 29 de Outubro, nota-se a existência de um reticulado de
ruas da tipologia “simples”, algumas com funções locais e outras com caráter
coletor (Figura 3.3.2.1.2-19). As primeiras dão acesso aos domicílios existentes
enquanto as segundas coletam o tráfego de pedestres, automóveis e veículos não
motorizados e o conduzem para a Rua Francisca Beralde Paolini, principal via de
acesso atual ao local. Não há acesso direto à Rua Delegado Bruno de Almeida,
exceto para as habitações situadas às suas margens, como ocorre também na
anterior. A delimitação ao sul é definida praticamente pelo Rio Barigui.
Figura 3.3.2.1.2-19:
VISTA PANORÂMICA DAS RUAS DA VILA 29 DE OUTUBRO

Fonte:
EHET (2020)

Como já comentado, a principal via de acesso é a Rua do Comércio
(Figura 3.3.2.1.2-20), localizada na área consolidada e representando a linha de
corte do empreendimento, diferenciando as famílias que permanecerão em seus
lotes das que serão reassentadas para novas unidades habitacionais. Nela, estão
localizados os principais estabelecimentos comerciais e serviços e a Associação
de Moradores da Vila 29 de Outubro, principal entidade representativa da
comunidade. Com a nova configuração da vila, deverá ser prevista outra via com
função coletora para acesso às habitações a serem implantadas, além de ruas de
feição estritamente local.
Além de poucos automóveis e pedestres, circulam pelas ruas do assentamento
caminhões de entregas, de coleta de lixo, de gás etc. Como uma das principais
atividades de parte da população se refere à reciclagem de lixo, a ocupação tem
atraído cada vez mais trabalhadores para este ramo, principalmente pessoas de
baixa instrução escolar e/ou que não possuem alternativa de renda para sobreviver,
e que circulam internamente na vila, com a utilização de carrinhos ou veículos
automotivos.
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Figura 3.3.2.1.2-20:
VISÃO DA MALHA VIÁRIA DA VILA 29 DE OUTUBRO COM EVIDÊNCIA PARA RUA DO
COMÉRCIO

Fonte:
EHET (2020)

Por pesquisa realizada pela organização não governamental (ONG) Teto23 junto à
população se evidencia a insatisfação dos moradores quanto às características da
infraestrutura viária existente no local.
Tabela 3.3.2.1.1-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE IDENTIFICAÇÃO DAS SUAS RUAS E VIELAS
RESPOSTAS

NÚMERO DE MORADORES

%

10

1,6

Bom

172

27,2

Regular

166

26,2

Ruim

121

19,1

Péssimo

158

25

6

0,9

633

100,0

Excelente

Não respondeu ou não sabe
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “como você avalia a identificação das ruas e vielas?”

23

Dados concedidos por voluntários da Teto em 21 de janeiro de 2020.
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Tabela 3.3.2.1.1-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE ACESSIBILIDADE DAS SUAS RUAS, VIELAS E ESCADAS
RESPOSTAS

NÚMERO DE MORADORES

%

5

0,8

Bom

127

20

Regular

121

19,1

Ruim

163

25,75

Péssimo

212

33,5

5

0,8

633

100,0

Excelente

Não respondeu ou não sabe
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “como você avalia a acessibilidade das ruas, vielas ou escadas?”
Tabela 3.3.2.1.1-3:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE PAVIMENTAÇÃO DAS SUAS RUAS E VIELAS
RESPOSTAS

NÚMERO DE MORADORES

%

1

0,2

Bom

46

7,3

Regular

74

11,7

Ruim

189

29,9

Péssimo

318

50,2

5

0,8

633

100,0

Excelente

Não respondeu ou não sabe
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “como você avalia a pavimentação das ruas e vielas”?
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Também cabe destaque ao sistema cicloviário de Curitiba, considerando a
necessidade de valorizar as práticas de desenvolvimento sustentável e de
mobilidade no âmbito do município, por meio das diretrizes definidas no Plano
Diretor (Lei Municipal N°14.571/2015 – CURITIBA, 2015). A elaboração do Plano
de Estrutura Cicloviária constitui parte integrante da política de planejamento,
buscando consolidar uma etapa importante nos projetos e soluções urbanísticas
que incorporam o uso da bicicleta como veículo de transporte na cidade.
Desse modo, a definição da rede cicloviária e de seus elementos de apoio devem
estar orientados para a implantação de estruturas racionais, adequadas e seguras
ao uso da bicicleta na malha viária da cidade, favorecendo a conexão entre grandes
equipamentos e promovendo a intermodalidade (IPPUC, 2019).
O Plano de Estrutura Cicloviária é vinculado ao Plano de Mobilidade (PLANMOB)
em nível estratégico, e é orientado pelas seguintes diretrizes (IPPUC, 2019d, p 39):









definição da rede cicloviária;
busca da intermodalidade;
conexão com os grandes equipamentos urbanos;
fechamento da malha cicloviária;
políticas de incentivo para implantação de equipamentos de apoio
à bicicleta;
integração com políticas de desenvolvimento sustentável;
instrumentos de indução ao uso da bicicleta;
programas de gestão.

A hierarquia definida para a implantação do desenho lógico da malha cicloviária
definida no Plano de Estrutura Cicloviária busca estabelecer maior conexão com a
Rede Integrada de Transporte (RIT), partindo das vias lentas dos Setores
Estruturais e se estendendo ao resto da cidade por ciclovias, ciclofaixas e
ciclorotas, visando aumentar a conexão com os sistemas de transporte e a
intermodalidade (IPPUC, 2019).
A malha cicloviária implantada até 2018 apresenta vários pontos de
descontinuidade, nos quais a precariedade da sinalização indicativa e de orientação
da rede cicloviária próxima contribui para a perda de referência dos ciclistas e da
identidade da estrutura implantada em relação aos demais usuários da via
(Figura 3.3.2.1.2-21).
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Figura 3.3.2.1.2-21:
MAPA DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL –
AAM)

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e IPPUC (2019).

Nota-se que existem áreas com potencial para a implantação de novas estruturas
cicloviárias nos bairros da Fazendinha, Santa Felicidade e Tatuquara pelo
adensamento existente. Contudo, não há clara previsão de atendimento da AAE.

3.3.2.1.2
SISTEMA DE TRANSPORTES
A região configura a antiga zona rural de Curitiba e possui territórios com restrições
à ocupação urbana, como é o caso da região pertencente à Área de Proteção
Ambiental (APA) do Iguaçu. Assim, é possível verificar que, em locais onde a
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urbanização se encontra em estágio mais avançado de consolidação há o
atendimento por transporte público coletivo, ainda que na forma de linhas
alimentadoras (Figura 3.3.2.1.2-1).
A população residente nos bairros Tatuquara e Campo de Santana atingem bons
percentuais de atendimento pelas linhas de transporte coletivo, porém, em
contrapartida, o Caximba possui apenas cerca de 30% da sua população residindo
a uma distância de até 250 m do trajeto por onde trafegam as linhas de ônibus
(IPPUC, 2017).
Além da dependência de deslocamento para outras localidades, a Regional
Tatuquara vivencia um processo de acentuada expansão demográfica, o que
amplia ainda mais as dificuldades de locomoção (IPPUC, 2017). As queixas são
diversas: sistema saturado, áreas com baixo atendimento ou submissão ao
Terminal Pinheirinho. Na percepção da comunidade, essa região da cidade é pouco
atendida, e quando há atendimento (Tabela 3.3.2.1.2-1), as linhas são tipo
“alimentadoras” (Figura 3.3.2.1.2-2), exigindo do usuário a passagem por aquele
terminal (IPPUC, 2017).
Tabela 3.3.2.1.2-1:
POPULAÇÃO RESIDENTE NO PERÍMETRO DE ABRANGÊNCIA DO TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO (250 m) E PROPORCIONALIDADE DE ATENDIMENTO POR BAIRROS DA
REGIONAL TATUQUARA – 2010
BAIRROS
Campo de Santana

POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO
ATÉ 250 m DAS LINHAS DE
2010
ÔNIBUS EM 2010

% DA POPULAÇÃO
ATENDIDA

21.851

26.657

82,0

752

2.522

29,8

Tatuquara

48.067

52.780

91,1

Regional Tatuquara

70.670

81.959

86,2

Caximba

Fonte:
Baseada em IBGE (2010), IPPUC (2017) e URBS (2017).
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Figura 3.3.2.1.2-1:
MAPA DA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE (RIT) DE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM)

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e URBS (2015).
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Figura 3.3.2.1.2-2:
MAPA DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ATENDIMENTO À REGIONAL TATUQUARA

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e URBS (2015).

De acordo com dados da Urbanização de Curitiba (URBS, 2020), somente as
seguintes três linhas alimentadoras atendem parcialmente a AAL (Figura 3.3.2.1.23 – ver Prancha 3.3.2.1.1-1):


659 (Caximba/Olaria) – números médios em dias úteis – 1.450 passageiros e
e 30 viagens;



690 (Vila Juliana) – números médios em dias úteis – 543 passageiros e cinco
viagens;



772 (Tupy/Vila Juliana) – números médios em dias úteis: 4.864 passageiros e
52 viagens.
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Figura 3.3.2.1.2-3:
MAPA DE ROTA E PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS LINHAS VILA JULIANA E
CAXIMBA/OLARIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL (AAS)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e Google Maps (2020).

A AAE é atendida por um total de seis pontos de ônibus, sendo um da Rota 690 –
Vila Juliana – e outro da Rota 772 – Tupy/V Juliana, ao longo da Rua Francisca
Beralde Paolini (norte da área). Os outros quatro se encontram ao longo da Estrada
Delegado Bruno de Almeida (leste da AAE), correspondentes à Rota 659 –
Caximba/Olaria (Figura 3.3.2.1.2-4). Assim, a comunidade necessita se deslocar
para essas vias principais para ter acesso ao transporte público de passageiros.
Com relação à tipologia do ponto de ônibus (Figura 3.3.2.1.2-5), há apenas
proteção para chuva, sendo que apenas alguns possuem banco para descanso dos
usuários.
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Figura 3.3.2.1.2-4:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e em levantamentos de campo (2020).
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Figura 3.3.2.1.2-5:
VISTA DE PONTO DE ÔNIBUS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL (AAS)

Fonte:
EHET (2020)

Também foi elaborado um estudo de nova alternativa de transporte com
acionamento elétrico, que poderia se estender até Fazenda Rio Grande
(Figura 3.3.2.1.2-6), cujas diretrizes gerais são:










integração com diferentes modais de transporte existentes e com
os atuais corredores.
capacidade de atração de parcela de usuários do transporte
individual;
redução das emissões de gases poluentes e dos efeitos da poluição
sonora;
atendimento das características de “serviço adequado”, nos termos
da legislação em vigor, com apuração e avaliação de indicadores
de qualidade, bem como com participação e controle social;
garantia de acessibilidade, especialmente para as pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, idosos e gestantes,
respeitando os direitos dos usuários;
disponibilização de serviços complementares para os usuários,
como atendimento e informação, internet gratuita, comércio nas
estações e outras atividades, especialmente aquelas que permitam
ao usuário aproveitar o tempo dispendido no transporte para
aumento de sua produtividade pessoal;
incorporação de tecnologias da informação, em função do aumento
da eficiência operacional e da oferta de informação e serviços aos
usuários em tempo real;
utilização de energia oriunda de geração distribuída ao longo do
itinerário ou área de abrangência, inclusive energia gerada pela
própria estrutura do sistema a ser implantado (URBS, 2016, p.4).
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Figura 3.3.2.1.2-6:
MAPA DO ESTUDO DA LINHA METROPOLITANA DE ELETROMOBILIDADE COLOMBOFAZENDA RIO GRANDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL (AAM) E RESPECTIVOS
PONTOS DE PARADA

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e IPPUC (2020).
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3.3.2.2
SANEAMENTO
Na AAE, a infraestrutura de saneamento é praticamente inexistente, com
precariedade de sistemas de drenagem e reduzidas extensões de redes coletoras
de esgoto e de abastecimento de água, sendo este último realizado a partir de fonte
comunitária ou de ligações clandestinas. Esses fatos são relevantes frente a
ocupações localizadas em áreas ambientalmente fragilizadas, com pontos de
vulnerabilidade e suscetibilidade a inundações e alagamentos. Com vistas à maior
aproximação à essa realidade socioambiental da área, adiante, além de
informações primárias e outras secundárias, são também expostas aquelas
provenientes da organização não governamental (ONG) Teto24, a partir de
formulário aplicado na Vila 29 de Outubro em evento denominado “Escutando
Comunidades” (ECO – TETO, 2019).
A Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), instituída pela Lei Federal
N° 11.445/2007, estabeleceu diretrizes nacionais, definindo saneamento básico
como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo de águas pluviais (BRASIL,
2007). Esses aspectos são descritos a seguir para a AAE.

3.3.2.2.1
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Este subitem complementa o conteúdo apresentado no item 3.1.2 – Água (ver
subitens 3.1.2.2 e 3.1.2.3, relativos à qualidade e potencial hídrico,
respectivamente). Segundo definições da PNSB (BRASIL, 2007), o abastecimento
de água potável é constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela
manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao atendimento
público, desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de
medição.
Na AAM, tem-se o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), que
atende, além da capital, também os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária,
Campina Grande do Sul, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais,
Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais, de acordo com dados do Plano
Municipal de Abastecimento de Água de Curitiba (PMAA – PMC, 2017). Ainda, cabe
ressaltar que Curitiba utiliza, em média, 66% do volume hídrico produzido pelo
SAIC (PMC, 2017).

24

O Projeto Teto busca a superação da pobreza em assentamentos precários em 19 países
latino-americanos, tanto a partir do desenvolvimento de lideranças comunitárias quanto do
envolvimento dos moradores no intuito de melhorias locais (TETO, 2020).
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Conforme informações da Companhia de Saneamento do Paraná (PMAA – PMC,
2017), o SAIC atende a totalidade da população localizada em imóveis
regularizados. As áreas irregulares e/ou em processo de regularização recebem
água potável por meio de torneiras comunitárias. No bairro da Caximba, existem
três desses equipamentos, os quais abastecem 703 economias residenciais,
incluindo a AAE. Porém, também existem ligações irregulares, como a mostrada na
Figura 3.3.2.2.1-1, que ilustra uma mangueira de ligação de água às margens do
Rio Barigui.
Figura 3.3.2.2.1-1:
VISTA DE MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Na AAE, de acordo com a citada pesquisa de Teto (2019), é possível observar que
540 famílias (89,9%) obtêm água de forma irregular (Tabela 3.3.2.2.1-1), enquanto
31 (4,9%) não a têm em casa para beber e cozinhar (Tabela 3.3.2.2.1-2). Daquelas
com frequência irregular (Tabela 3.3.2.2.1-3), 15,5% (93) não a possuem
diariamente.
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Tabela 3.3.2.2.1-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE
OBTENÇÃO DE ÁGUA UTILIZADA EM HABITAÇÕES NA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

Regular em casa

2

0,3

Irregular em casa

540

89,9

3

0,5

Ponto de água fora do terreno

38

6,3

Relógio de medição coletiva

11

1,8

Outra

7

1,2

Total

601

100,0

RESPOSTAS

Poço / cisterna no terreno

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “de onde é obtida a água que usam na sua casa?”
Tabela 3.3.2.2.1-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE ACESSO À
ÁGUA POTÁVEL EM HABITAÇÕES DA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019”
NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

Sim

602

95,1

Não

31

4,9

0

0

633

100,0

RESPOSTAS

Não sabe ou não respondeu
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “sua família tem acesso à água potável para beber e cozinhar?”
Tabela 3.3.2.2.1-3:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE
FREQUÊNCIA DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL EM HABITAÇÕES DA VILA 29 DE OUTUBRO –
2019”
RESPOSTAS

NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

Todos os dias

507

84,5

A cada dois dias

40

6,7

A cada três a cinco dias

31

5,2

A cada seis ou mais dias

22

3,6

600

100,0

Total
Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “com que frequência a água é acessada?”
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Essa situação é bem diferenciada quando comparada às da regional e do município
(Figura 3.3.2.2.1-2). O bairro Caximba apresentava o menor percentual de
domicílios atendidos por rede de abastecimento hídrico da Regional Tatuquara, em
2010, com 69,9% de domicílios ligados à rede. A regional ficou em sexto lugar
dentre as demais, com 99,1%, equivalente à média do município.
Figura 3.3.2.2.1-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS DA REGIONAL
TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
IBGE (2010)

Ainda, segundo dados de Teto (2019), devido às diferenças de elevação no terreno
e à longa distância em relação ao ponto inicial de fornecimento, as tubulações
improvisadas não atendem a todos que possuem ligações irregulares em casa, já
que estão sujeitas também a cortes da concessionária, a rompimentos e a fluxo
irregular. A Figura 3.3.2.2.1-3 demonstra o alcance da rede de abastecimento de
água na região.
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Figura 3.3.2.2.1-3:
MAPA DE COMPONENTES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL (AAS) E NO RESTANTE
DA REGIONAL TATUQUARA – 2013

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e IPPUC (2017; 2019).

O futuro sistema de abastecimento de água na AAE será executado e custeado
pela SANEPAR e sua implantação deverá acompanhar o mesmo cronograma das
etapas de implantação da construção de unidades habitacionais e infraestrutura
urbana do projeto. Conforme já explicitado no subitem 3.1.1.3 – Potencial hídrico,
a AAE será abastecida pelo Centro de Reservação (CR) Campo de Santana, com
produção das estações de tratamento de água (ETAs) Passaúna e Miringuava, com
custos estimados em três milhões de reais. Aquele CR possui uma demanda atual
de reservação de 2.168 m³ e capacidade instalada de 5.000 m³ (PMC, 2017).
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Os valores estimados para as obras de abastecimento de água englobam a
execução de anel de distribuição, rede fina, válvula redutora de pressão e
acessórios. Durante a implantação do PGRC (IPPUC, 2019), as ligações
clandestinas deverão ser retiradas e o sistema de abastecimento de água da
SANEPAR deverá atender a AAE. Os bairros da Caximba e Campo do Santana
(Área de Abrangência Setorial – AAS) já são atendidos, assim como o bairro
Campina da Barra, em Araucária.

3.3.2.2.2
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Este subitem complementa o conteúdo apresentado no item 3.1.2 – Água (ver
subitem 3.1.2.2 – Qualidade hídrica). O esgotamento sanitário é constituído pelas
atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos efluentes sanitários, desde as ligações prediais até a sua
destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no
ambiente (BRASIL, 2007).
Segundo dados do Plano Municipal de Esgotamento Sanitário (PMES – PMC,
2017), o índice de atendimento com rede coletora de esgoto apresentado pela
concessionária na AAS é de 0,1% e de 84,4% nos bairros da Caximba e do Campo
de Santana, respectivamente. O bairro Campina da Barra, em Araucária, é atendido
apenas parcialmente com a coleta de esgoto de acordo com informações do Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Araucária (PMA, 2016).
A AAE praticamente não possui rede pública de coleta e tratamento de esgoto
sanitário, com poucos sistemas individuais como fossas sépticas. Assim, o
lançamento em geral é realizado in natura, diretamente sobre o solo ou em corpos
hídricos (Figura 3.3.2.2.2-1). Durante os levantamentos em campo, foram
observadas lagoas de dejetos para onde é enviada parte dos esgotos gerados na
AAE (Figura 3.3.2.2.2-2), muitas das quais remanescentes de atividades de
explotação de areia na região (ver subitem 3.1.3.4.1 – Recursos minerais). Nesses
locais, além dos esgotos, são depositados diversos tipos de resíduos, oriundos da
construção civil e rejeitos, carecendo de drenagem e de tratamento adequado do
efluente.
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Figura 3.3.2.2.2-1:
VISTAS DE LANÇAMENTOS DE ESGOTO IN NATURA EM PONTOS DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.2.2.2-2:
VISTAS DE LAGOAS DE DEJETOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

De acordo com dados da pesquisa de Teto (2019), apenas 4,3% das habitações da
Vila 29 de Outubro (26) despejam o esgoto da forma ideal, ou seja, na rede pública,
enquanto 36,2% utilizam fossas sépticas (71 – 11,7%) ou rudimentares (149 –
24,5%), e, ainda, 53,6% o descartam de maneira irregular, em cursos ou corpos
d’água (lagos ou cavas – 158 – 25,9%) ou também em valetas ou sobre o próprio
solo (169 – 27,7%) (Tabela 3.3.2.2.2-1).
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Tabela 3.3.2.2.2-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE
LANÇAMENTO DE ESGOTO DE HABITAÇÕES NA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE
HABITAÇÕES –
VILA 29 DE
OUTUBRO(1)

%

NÚMERO DE
HABITAÇÕES –
CURITIBA(2)

%

Na rede pública de esgoto

26

4,3

531.810

92,3

Em fosse séptica

71

11,7

25.663

4,5

Em fossa rudimentar

149

24,5

7.339

1,3

Em rio, lago ou mar

158

25,9

4.288

0,8

Despejado sobre solo ou em valeta

169

27,7

5.104

0,9

Outro

16

2,6

1.291

0,2

Não sabia, não respondeu ou não tinha

20

3,3

404

0,1

609

100

575.899

100,0

RESPOSTAS

Total

Fonte:
Adaptada de IBGE (2010)(2) e Teto (2019)(1).
Nota:
Pergunta original do questionário(1): “onde é lançado o esgoto do banheiro de casa?”

Por outro lado, em Curitiba, 92,3% dos domicílios possuem esgotamento sanitário
ligado à rede pública, apenas 5,7% utilizam fossa e menos de 2% o despejam o
esgoto de forma irregular (Figura 3.3.2.2.2-3) (IBGE, 2010). A Figura 3.3.2.2.1-3,
apresentada no subitem anterior, demonstra o alcance da rede de esgotamento
sanitário na AAS e no restante da Regional Tatuquara. Em 2010, o Caximba tinha
apenas 4,44% de domicílios ligados à rede de esgoto, uma taxa muito abaixo da
média dos outros bairros da regional, desta última (82,5% – pior posição dentre
todas) e da municipal (92,3%).
Da mesma forma como para o sistema de abastecimento de água, o de
esgotamento sanitário da AAE será implantado pela SANEPAR, coletando e
transportando os efluentes até a estação de tratamento de esgoto (ETE) CIC-Xisto
(ver subitem 3.1.2.3 – Potencial hídrico). Os valores estimados para as obras
contemplam a implantação de rede de coleta, coletor tronco, linha de recalque,
estação elevatória e acessórios, sendo estimadas em onze milhões e trezentos mil
reais.
O esgoto gerado deverá ser coletado e tratado pela SANEPAR, que diagnosticou
necessidades de investimentos, com previsão, até 2030, da construção de cinco
estações elevatórias para atender a demanda populacional até 2043, na região do
Umbará, Campo de Santana e Caximba (PMES – PMC, 2017).
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Figura 3.3.2.2.2-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BAIRROS DA REGIONAL
TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
IBGE (2010)

3.3.2.2.3
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB – Lei Federal Nº 11.445/2007
(BRASIL, 2007), juntamente com sua norma regulamentadora (Decreto Federal
Nº 7.217/2010 (BRASIL, 2010), estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de
drenagem pluvial. O bairro da Caximba e, por consequência, a AAE têm o Rio
Barigui como principal canal da bacia, cruzando a região central do município de
Almirante Tamandaré e o território municipal de Curitiba no sentido norte-sul, com
sua foz estabelecida na cota 870 m na margem direita do Rio Iguaçu, de acordo
com informações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) de Curitiba (PMC, 2017).
A bacia do Rio Barigui possui densidade populacional variável ao longo da sua
extensão e na AAE abriga extensas áreas de várzea à sua margem esquerda, onde
há reduzidos aglomerados urbanos em situação de baixa declividade. Neste trecho,
o rio passa pelas áreas do bairro Caximba até seu desague no rio Iguaçu.
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Ainda de acordo com o teor daquele plano diretor (PMC, 2018), este trecho é
suscetível à inundação devido às baixas cotas na margem esquerda do rio, bem
como ao remanso causado pelas cheias do Iguaçu. Os locais mais atingidos são
referentes a ocupações irregulares na AAE, nas proximidades da Rua Francisca
Beraldo Paolini. Esta área apresenta, de acordo com informações do PGRC
(IPPUC, 2019), 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 3.3.2.2.3-1). Sua criticidade a alagamentos é acentuada, pois são locais
inseridos em várzea, com grande incidência desses fenômenos, conforme
manchas de máximas enchentes observadas.
Figura 3.3.2.2.3-1:
MAPA DE ÁREAS MÁXIMAS DE ATINGIMENTO DE INUNDAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
HIDROGRÁFICA (AAH)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Os sistemas de macrodrenagem são formados pelos eixos principais escoamento
para atenuação dos problemas de erosão, assoreamento e de inundações ao longo
dos principais fundos de vales, galerias canais e riachos, sendo responsável pelo
escoamento final das águas. Dentre outras, as principais razões para sua
implantação em centros urbanos são evitar o aumento de sedimento lançado sobre
os leitos e ampliar soluções de saneamento de áreas alagadiças (BRASIL, 2007).
Como já apresentado, a AAE está inserida na bacia do Rio Barigui e o sistema de
drenagem natural, ou macrodrenagem, localiza-se na margem esquerda deste
curso d’água (Figura 3.3.2.2.3-2), que, por sua vez, deságua no Rio Iguaçu.
Figura 3.3.2.2.3-2:
VISTAS DE VÁRZEAS DO RIO BARIGUI NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Segundo respostas do questionário aplicado por Teto (2019), 85,4% das habitações
na Vila 29 de Outubro estão assentadas em terrenos irregulares, como áreas de
inundação (183 – 16,9%), fossas (211 – 19,5%), escombros ou entulhos (156 –
14,4%), canos ou dutos (198 – 18,2%), ou solos não firmes (178 -16,4%), por
exemplo (Tabela 3.3.2.2.3-1). Ainda, 192 (30,3%) alagaram pelo menos uma vez
durante os 12 meses anteriores à pesquisa (Tabela 3.3.2.2.3-2).
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Tabela 3.3.2.2.3-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE
TERRENOS DE HABITAÇÕES DA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

Inundação interna

183

16,9

Fossa

211

19,5

Escombros / entulhos

156

14,4

Canos ou dutos

198

18,2

Solo não firme

178

16,4

Nenhum

149

13,7

Outra

7

0,6

Não sabe ou não respondeu

3

0,3

1.085

100,0

RESPOSTAS

Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “qual destas características corresponde ao terreno em que está
a casa?”
Tabela 3.3.2.2.3-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE
PERIODICIDADE DE ALAGAMENTOS DE HABITAÇÕES DA VILA 29 DE OUTUBRO NOS
ÚLTIMOS 12 MESES – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

35

5,5

De 7 a 9 vezes

7

1,11

De 4 a 6 vezes

12

1,9

De 1 a 3 vezes

138

21,8

Nunca

432

68,2

9

4,7

Total alagamentos

192

30,3

Total

624

100,0

10 vezes ou mais

Não sabe ou não respondeu

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “nos últimos 12 meses, quantas vezes o terreno alagou?”
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Inicialmente, os sistemas de microdrenagem são composto pelos pavimentos das
ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e canais
de pequenas dimensões. São responsáveis pela captação das águas pluviais e por
sua condução até os sistemas de macrodrenagem (BRASIL, 2007).
Durante os levantamentos em campo, observou-se que as vias da área não
possuem rede de drenagem, apesar de, em alguns locais, ser possível encontrar
tubulações para encaminhamento das águas para o Rio Barigui (Figura 3.3.2.2.33) e o escoamento é realizado superficialmente.
Figura 3.3.2.2.3-3:
VISTAS DE ELEMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA O RIO
BARIGUI NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

A pavimentação asfáltica de vias não permite a infiltração da água da chuva,
ampliando o volume e velocidade do escoamento superficial. Desse modo, é de
grande importância a construção de galerias de drenagem em ruas com
revestimentos impermeáveis para evitar tanto avarias no próprio pavimento quanto
alagamentos oriundos de grandes volumes de água em áreas mais baixas (CREAPR, 2014). Na AAE, grande parte das vias (Figura 3.3.2.2.3-4) não possui nenhum
tipo de pavimentação (ver subitem 3.3.2.1 – Circulação).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-262

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.3.2.2.3-4:
VISTAS DE VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

O meio-fio tem a função de delimitar a área da via e evitar o escoamento não
direcionado das águas pluviais, enquanto as sarjetas têm por finalidade direcionar
o escoamento das águas até bocas de lobo ou pontos de lançamento (CREA-PR,
2014). Na AAE, as ruas, normalmente, não contam com esses dispositivos e, como
já citado, o escoamento é superficial, inexistindo um sistema de manutenção
nesses eixos viários (Figura 3.3.2.2.3-5).
Figura 3.3.2.2.3-5:
VISTA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Em relação à presença de meio-fio / guia e de bueiro / boca-de-lobo no entorno dos
domicílios, a Regional Tatuquara tinha, em 2010, situação semelhante à do
município, com 76,0% e 81,0%, respectivamente, contra as médias curitibanas de
76,1% e 80,8% (Figura 3.3.2.2.3-6). O bairro Caximba é o que possuía menos
infraestrutura desse tipo, com 0,0% de presença de meio-fio / guia no entorno e
apenas 2,1% com presença de bueiro / boca-de-lobo.
Figura 3.3.2.2.3-6:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS COM ENTORNO PROVIDO DE
COMPONENTES DE MICRODRENAGEM – MEIO-FIO / GUIA E BUEIRO / BOCA-DE-LOBO – EM
BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL
– AAM) – 2010

Fonte:
Adaptada de IBGE (2010).
= bueiro / boca-de-lobo
= meio-fio / guia

Durante a implantação do PGRC (IPPUC, 2019), deverão ser instalados
mecanismos de drenagem, com manutenção periódica para evitar acúmulo de
resíduos nas galerias, o que pode ocasionar pontos de alagamento.

3.3.2.2.4
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA
Curitiba integra o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos (CONRESOL), criado com o objetivo de organizar e proceder ações e
atividades para a gestão do respectivo sistema. De acordo com o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Curitiba (PGIRS – PMC, 2017), praticamente a
totalidade do munícipio é atendida com coleta de resíduos porta a porta, o que incluí
a AAE, além do bairro Campo de Santana, pertinente à AAS.
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Os resíduos coletados são encaminhados para disposição final em aterros
sanitários particulares, sendo um situado em Curitiba, no bairro Cidade Industrial
de Curitiba (CIC) e outro no município de Fazenda Rio Grande. O bairro Campina
da Barra em Araucária também é totalmente atendido com a coleta regular de
resíduos sólidos.
O teor do PGRC (IPPUC, 2019) cita que diversos serviços relativos à limpeza
pública foram implantados na AAE desde 2018:


Programa Câmbio Verde – que consiste na troca de material reciclável por
produtos hortifrútis de época;



Coleta Domiciliar de Lixo – que abrange a recepção porta a porta dos resíduos
domiciliares urbanos;



Programa Lixo que Não é Lixo – que compreende a coleta de resíduos
recicláveis;



Equipe Olho d’água – que corresponde à limpeza das lagoas;



Ações de Educação Ambiental – que envolvem a comunidade por meio da
distribuição de cartilhas e livretos sobre diversidade da vida no ecossistema
urbano, além de leituras, teatros e trilhas em parques e bosques, gerando
conhecimento sobre biodiversidade às crianças das escolas municipais;



Programa Ecocidadão – que visa melhorar a qualidade de vida dos catadores
e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais reutilizáveis, pelo qual
cada associação participante recebe remuneração conforme a quantidade de
material recebido;



Coleta Indireta – que consiste na coleta dos resíduos depositados em
caçamba, tanque ou outro depósito, sendo posteriormente coletado pela
empresa de limpeza pública.

Ainda de acordo com a fonte anterior, a coleta domiciliar foi ampliada e a AAE conta
com o serviço de coleta seletiva de recicláveis com frequência semanal, além da
instalação de duas caçambas para coleta indireta. Porém, em verificações em
campo, foi constatada grande quantidade de resíduos depositados em locais
inadequados e acúmulo de lixo que é descartado diretamente nas cavas existentes
(Figura 3.3.2.2.4-1). Nas visitas de campo, ainda foram constatados locais
próximos ao Rio Barigui que servem como centrais de reciclagem (Figura 3.3.2.2.42) e pela análise efetuada, depreende-se a necessidade de recuperação de áreas
degradadas (ver item 3.3.3 – Aspectos socioeconômicos).
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Figura 3.3.2.2.4-1:
VISTAS DE RESÍDUOS DEPOSITADOS EM LOCAIS INADEQUADOS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.2.2.4-2:
VISTA DE CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRÓXIMO AO RIO BARIGUI
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Segundo dados obtidos pela pesquisa de Teto (2019), apenas 22,0% de
676 habitações da Vila 29 de Outubro possuem o lixo coletado em frente de casa,
enquanto 6,5% o descartam de forma irregular (Tabela 3.3.2.2.4-1). Em 2010, o
bairro da Caximba apresentou média (97,6%) superior à do município de Curitiba
(96,5%) e à da sua regional (94,6%), a qual ficou em penúltima posição dentre as
demais.
Tabela 3.3.2.2.4-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE COLETA
DO LIXO EM HABITAÇÕES DA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE HABITAÇÕES

%

Coletado em frente da casa

149

22,0

Ponto de coleta na comunidade

452

66,9

Joga na rua / terreno baldio

3

0,4

Enterra

6

0,9

Queima

35

5,2

Recicla

22

3,3

Outra

9

1,3

Total

676

100,0

RESPOSTAS

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “de que formas é descartado o lixo produzido na sua casa?”
Figura 3.3.2.2.4-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR COLETA DE LIXO EM BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA
(ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL) – 2010

Fonte:
IBGE (2010)
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Informações do PGRC (IPPUC, 2019) apontam dificuldades de saúde pública na
AAE e que o aumento da incidência de doenças pode ter relação com causas
ambientais, o que inclui as mudanças climáticas, que podem ser responsáveis pelo
aumento de problemas respiratórios e leptospirose, entre outras moléstias. No caso
específico deste estudo, a população da AAE é exposta diretamente a riscos de
inundação, o que pode resultar em enfermidades de veiculação hídrica, como
leptospirose e dengue (ver item 3.3.3 – Aspectos socioeconômicos). De acordo com
informações do PGRC (IPPUC, 2019), a Secretaria Municipal de Saúde informou
que de 2016 a 2018, foram confirmados nove casos da primeira, com um óbito, e
nove notificações da segunda, sem confirmação.
Atualmente, a AAE é carente de infraestrutura adequada de saneamento. Com a
regularização da área, a SANEPAR poderá realizar investimento e obras para
garantir o abastecimento de água potável com quantidade e qualidade necessárias,
bem como realizar a captação do esgoto gerado, o que ajudará a preservar e
restaurar a qualidade dos recursos hídricos da bacia e reduzir a veiculação de
doenças hídricas. A pavimentação viária facilitará a coleta dos resíduos no bairro e
coleta das águas pluviais pela rede de microdrenagem instalada.

3.3.2.3
ENERGIA E COMUNICAÇÕES
De acordo com informações do PGRC (IPPUC, 2019), grande parte das ligações
de luz na AAE foram feitas por meio de ligações clandestinas (Figura 3.3.2.3-1)
originadas na Vila 1º de Setembro e Rua Francisca Beralde Paolini.
Figura 3.3.2.3-1:
VISTA DE POSTES DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECIFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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De acordo com dados da pesquisa de Teto (2019), apenas 1,9% das habitações da
Vila 29 de Outubro (12) possuem energia elétrica regularizada, enquanto que
94,5% (617) utilizam ligações irregulares e os que não possuem e utilizam de outras
fontes são 0,3% (2) para ambos os casos (Tabela 3.3.2.3-1).
Tabela 3.3.2.3-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA DA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE HABITAÇÕES – VILA 29
DE OUTUBRO(1)

%

12

1,9

617

97,5

Sim, outras fontes

2

0,3

Não possui

2

0,3

633

100,0

RESPOSTAS
Sim, regularizada
Sim, irregular

Total
Fonte:
Adaptada de Teto (2019)(1).
Nota:
Pergunta original do questionário(1): “sua casa possui energia elétrica?”

Além disso, a mesma pesquisa também levantou a qualidade da iluminação das
ruas e vielas da Vila 29 de Outubro com 1,6% (10) a considerando excelente, 27,2%
(172) como boa, 26,2% (121) como regular e 25,0% (128) como péssima
(Tabela 3.3.2.3-2).
Tabela 3.3.2.3-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA DA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
NÚMERO DE HABITAÇÕES – VILA 29
DE OUTUBRO(1)

%

10

1,6

Boa

172

27,1

Regular

166

26,2

Ruim

121

19,1

Péssima

128

25,0

6

1,0

633

100,0

RESPOSTAS
Excelente

Não respondeu ou não sabe
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019)(1).
Nota:
Pergunta original do questionário(1): “como você avalia a iluminação das ruas e vielas da Vila 29 de
Outubro?”
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Assim como as ligações de energia elétrica, as de comunicação (internet e telefone)
são oriundas de outras áreas, com empresas privadas realizando esses serviços
(Figura 3.3.2.3-2).
Figura 3.3.2.3-2:
VISTA DE PROPAGANDA DE EMPRESA PARA LIGAÇÃO DE INTERNET NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

O PGRC foi apresentado à Companhia Paranaense de Energia (COPEL) para
encaminhamentos quanto à definição dos tipos de intervenção mais adequada na
AAE, buscando atendimento adequado da população, principalmente relacionado
às ligações clandestinas na rede de energia. No ofício recebido (ver Anexo 3.3.2.3A), a concessionária comunica a viabilidade técnica e operacional para a
implantação de rede de energia elétrica para atender as 1.693 unidades na Vila 29
de Outubro.
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3.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
As informações apresentadas neste item foram elaboradas com base em dados
específicos, provenientes, sobretudo, da Companhia de Habitação de Curitiba
(Cohab) e de outras fontes secundárias, como indicadores do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), além de
dados do Ministério da Saúde, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná,
entre outros.
Em geral, os dados da Área de Abrangência Municipal (AAM) correspondem aos
censos demográficos do IBGE abordados pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), IPEA e Fundação João Pinheiro (FJP), a partir do
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).
Os relativos à Área de Abrangência Setorial (AAS) abrangem o bairro Caximba e
foram obtidos junto ao IBGE para a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH),
que compreende conceito que segue diretrizes do PNUD, do IPEA e da FJP,
englobando também o bairro Campo de Santana. As demais informações foram
colhidas em diagnóstico sobre regionais de Curitiba (IPPUC, 2017), que agrega
dados de uma série de outros institutos, órgãos e secretarias.
Ainda na própria AAS, foram levantadas informações junto a Regional Tatuquara,
a qual é composta, além do bairro homônimo, pelos dois anteriores (Campo do
Santana e Caximba). A divisão do território de Curitiba em regionais administrativas
tem o objetivo de descentralizar suas políticas públicas, por meio de ações voltadas
ao planejamento local, considerando as particularidades físico-territoriais
(CURITIBA, 2020). Alguns dados foram encontrados apenas para a regional, sem
informações específicas para o bairro.
Para a Área de Abrangência Específica (AAE), as informações abordadas foram
obtidas a partir do cadastramento realizado pela Cohab no período de 2018 a 2019.
Até o momento, já foram cadastradas 1.006 famílias (2.713 pessoas), que
correspondem a 59,4% dos 1.693 imóveis mapeados na Vila 29 de Outubro. A
metodologia usada por aquela instituição consistiu na aplicação de entrevista
estruturada, utilizando o formulário do Cadastro Único do Governo Federal,
associado ao cadastramento complementar da Cohab para obtenção de dados
sobre o domicílio e as pessoas que nele residem, incluindo condições de habitação,
composição familiar, estado civil, documentos, escolaridade, trabalho, renda e
saúde d os moradores da casa, a fim de possibilitar análises da situação familiar e
habitacional.
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Ainda para a AAE, foram utilizados dados provenientes da organização não
governamental (ONG) Teto1, a partir de formulário aplicado na Vila 29 de Outubro
no evento “Escutando Comunidades”, realizado em 2019, além de informações
provenientes de entrevistas com funcionários da Secretaria Municipal de Educação
(SME) e da Fundação de Ação Social (FAS).

3.3.3.1
POPULAÇÃO
Este subitem analisa o perfil demográfico em âmbito regional e local, trazendo
séries históricas da população, taxas de crescimento, densidade populacional e
distribuição etária, além de dados de população por cor ou etnia com a finalidade
de identificar o perfil da comunidade, principalmente da AAE.

3.3.3.1.1
DEMOGRAFIA
Em 2010, a população de Curitiba era de 1.751.907 pessoas e a estimada para
2019 é de 1.933.105 habitantes (IBGE, 2020). A Regional Tatuquara possuía, em
2010, aproximadamente 82 mil moradores, correspondentes a 4,7% do contingente
populacional total do município, o que a coloca como a menos populosa entre as
10 existentes em Curitiba (Figura 3.3.3.1.1-1).
A Regional Tatuquara, apesar de ser a menor de Curitiba, em números absolutos
de população, no período de 2000 a 2010 foi a que apresentou maior crescimento
(77,6%). Dentre os bairros que a compõem, Campo de Santana foi o mais
expressivo (263,4%). Nesse mesmo período, a variação estimada para Curitiba foi
de 10,4% (Tabela 3.3.3.1.1-1). Destaque também para o bairro Tatuquara, que
entre 2010 e 2016 passou de próximo de 53 mil habitantes para 67 mil.
A exceção fica por conta do Caximba, para o qual foi estimada pequena variação
populacional no mesmo interstício, em torno de 2%, e é o bairro menos populoso
dos três da regional, com 2.522 habitantes em 2010. Entretanto, esses números
não representam a sua realidade atual, pois, em 2014, teve acentuado acréscimo,
influenciando de modo significativo as taxas de população na região.

____________________________________________________________________________________________
1

Teto é uma organização que busca superar a situação de pobreza em assentamentos
populares dos 19 países da América Latina nos quais está presente, por meio do
desenvolvimento das lideranças comunitárias e do engajamento da comunidade em prol de
melhorias locais (ROSSINI, 2018).
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Figura 3.3.3.1.1-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE POPULACIONAL NAS REGIONAIS DE CURITIBA (ÁREA
DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010 E 2019 (1)

Fonte:
Baseada em AC (2017), IBGE (2010) e IPPUC (2017).
Nota:
= 2010
= 2019 (projetada)

A figura anterior demonstra que o movimento de crescimento da Regional
Tatuquara após 2010 pode ter sido comum às demais unidades administrativas do
município, já que, em números absolutos, perdeu representatividade na
proporcionalidade municipal entre 2010 e 2019. Afere-se, também, maior
crescimento nas regionais Matriz, Boqueirão e CIC, que, segundo Silva (2012),
concentram a maior parte dos espaços informais de moradia em Curitiba. Dados
pormenorizados da estimativa de variação populacional para a regional do
Tatuquara entre 2000 e 2010 e entre 2010 e 2019 estão evidenciadas na
Tabela 3.3.3.1.1-1
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Tabela 3.3.3.1.1-1:
POPULAÇÃO NA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 2000, 2010 E 2019
POPULAÇÃO
REGIONAIS E BAIRROS

VARIAÇÃO VARIAÇÃO
2019
(2000/2010) (2010/2019)
(estimativa)
(%)
(%)

2000

2010

Campo de Santana

7.335

26.657

49.120

263,4

84,2

Caximba

2.475

2.522

2.577

1,9

2,2

Tatuquara

36.339

52.780

71.894

45,2

36,2

Regional Tatuquara

46.149

81.959

123.590

77,6

50,8

1.587.315

1.751.907

1.943.255

10,4

10,9

Total Curitiba

Fonte:
Baseada em IBGE (2000; 2010) e IPPUC (2017).
Nota:
(1) = os números para o Caximba e demais bairros da regional podem não representar a realidade
atual, pois em 2010 teve início outro processo de ocupação irregular em três terrenos do
Instituto das Águas do Paraná (ÁGUAS PARANÁ), os quais já foram transferidos ao Município
de Curitiba por meio de processo específico. Este assentamento, com cerca de 200 famílias,
originou acentuado crescimento populacional entre 2014 e 2015, com variação que pode ser
mais significativa.

A Tabela 3.3.3.1.1-2 mostra a população projetada para os anos de 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2025 e 2030 para os bairros da regional. De acordo com essa
estimativa, o bairro Caximba possuía 2.577 habitantes em 2019 e apenas em 2030
ultrapassaria 2.600 moradores.
Tabela 3.3.3.1.1-2:
POPULAÇÃO PROJETADA NOS BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA
DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025 e 2030
BAIRROS
Campo de Santana
Caximba
Tatuquara
Regional Tatuquara
Curitiba

POPULAÇÃO PROJETADA
2018
2019
2020

2016

2017

2025

2030

44.162

45.876

47.529

49.120

50.648

57.139

61.766

2.565

2.569

2.573

2.577

2.580

2.596

2.607

67.675

69.133

70.540

71.894

73.194

78.717

82.654

144.401

117.578

120.641

123.590

126.423

138.453

147.028

1.901.017 1.915.621 1.929.700 1.943.255 1.956.275 2.011.567 2.050.983

Fonte:
Baseada em IBGE (2000; 2010) e IPPUC (2017).
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Entretanto, o valor estimado de crescimento já foi ultrapassado, como demonstra
pesquisa realizada pela Cohab (2019), que mapeou 2.713 moradores apenas na
Vila 29 de Outubro no bairro Caximba, que corresponde à parte da AAE. Tal fato
demonstra que a população tem apresentado crescimento muito acima do
esperado devido à invasão iniciada em 2010, e que teve seu pico de crescimento
em 2014/2015 (Figura 3.3.1.1-2).
Figura 3.3.3.1.1-2:
IMAGENS AÉREAS DE EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE) – 2010, 2014 E 2019

Fonte:
Baseada em Google Earth (2010; 2014; 2019).
Notas:
2010 = 10/03
2014 = 04/10
2019 = 30/09

3.3.3.1.2
POPULAÇÃO POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
Em relação ao gênero (Tabela 3.3.3.1.2-1), em 2010, 50,5% da população da
Regional Tatuquara era composta por mulheres e foi também o bairro Tatuquara
que ostentou a maior proporção: 50,6% de mulheres. O Caximba (AAS)
apresentava 49,4%, enquanto a média da cidade era levemente superior (52,3%).
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Tabela 3.3.3.1.2-1:
NÚMERO E PROPORCIONALIDADE DA POPULAÇÃO POR GÊNERO NOS BAIRROS DA
REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010
POPULAÇÃO TOTAL

HOMENS

MULHERES

BAIRROS
ABSOLUTA

Campo de Santana

% ABSOLUTA

% ABSOLUTA

%

26.657

32,5

13.194

49,5

13.463

50,5

2.522

3,1

1.275

50,6

1.247

49,4

Tatuquara

52.780

64,4

26.094

49,4

26.686

50,6

Regional Tatuquara

81.959

100,0

40.563

49,5

41.396

50,5

1.751.907

-

835.115

47,7

916.792

52,3

Caximba

Curitiba

Fonte:
Baseada em IBGE (2000; 2010) e IPPUC (2017).

Já na AAE, de acordo com levantamento realizado pela Cohab em 2019, a Vila 29
de Outubro tem predominância de jovens adultos, com predomínio etário entre 18
a 30 anos em ambos os gêneros (22,4% para feminino e 21,5% para masculino) e
entre 31 a 40 anos (16,2% para feminino e 16,5% para masculino). Também e
possível perceber quanto aos responsáveis pelos domicílios que prevalecem
titulares do sexo feminino (cerca de 70%).
A população infantil é expressiva, bem como os adolescentes residentes na vila. A
faixa etária com menor presença é a de idosos, que não ultrapassa 7%,
independente de gênero (Figura 3.3.3.1.2-1). As famílias da Vila 29 de Outubro são
vinculadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Caximba, que
contém hoje 1.178 famílias cadastradas, sendo que, destas, 656 são consideradas
em situação de alta vulnerabilidade social (COHAB, 2019).
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Figura 3.3.3.1.2-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2019

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
= homens
= mulheres

As faixas etárias do bairro Caximba (Figura 3.3.3.1.2-2) e de Curitiba
(Figura 3.3.3.1.2-3) apresentam um processo semelhante ao envelhecimento da
população, que é o início do estreitamento na base e incremento na
representatividade das mais elevadas, embora ainda apresente considerável
proporção de pessoas nas mais jovens, caracterizadas pela população de zero a
10 anos e 20 a 40 anos. Totalizando leve maioria de homens independente da faixa
etária, o bairro da Caximba possuía, em 2010 (IBGE, 2010):


crianças de zero a 9 anos: 9,0% de meninos e 8,7% de meninas;



adolescentes entre 10 e 17 anos: 8,3% do gênero masculino e 8,2% do
feminino;



adultos na faixa de 18 a 59 anos: 29,4% de homens e 28,9% de mulheres;



idosos de 60 anos ou mais: 3,8% do gênero masculino n e 3,8% do feminino.
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Figura 3.3.3.1.2-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO NO BAIRRO
CAXIMBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAS) – 2010

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
= homens
= mulheres

Totalizando leve maioria de mulheres entre adultos e idosos, comparativamente,
Curitiba, no mesmo levantamento (IBGE, 2010), possuía:


crianças de zero a 9 anos: 6.4% de meninos e 6,1% de meninas;



adolescentes entre 10 e 17 anos: 6,1% do gênero masculino e 5,9% do
feminino;



adultos na faixa de 18 a 59 anos: 30,5% de homens e 33,6% de mulheres;



idosos de 60 anos ou mais: 4,7% do gênero masculino e 6,7% do feminino.
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Figura 3.3.3.1.2-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO EM CURITIBA
(ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
= homens
= mulheres

3.3.3.1.3
POPULAÇÃO POR ETNIA
Quanto à distribuição da população por cor ou etnia em Curitiba (AAM), em 2010,
a Regional Tatuquara possuía, comparada ao município, representatividade
significativamente superior das categorias raciais parda, preta e, em menor
proporção, indígena (IPPUC, 2017). Quando analisado o perfil populacional por
bairro, diferencia-se o Caximba pela menor proporção de pardos e maior de
indígenas, quando comparado aos outros dois. A representatividade da categoria
racial preta, entretanto, apresenta poucas variações entre os três bairros da
regional (Figuras 3.3.3.1.3-1 e 3.3.3.1.3-2).
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Figura 3.3.3.1.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE POPULAÇÃO POR COR OU RAÇA NOS BAIRROS DA
REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em IPPUC (2017).
Notas:
= indígena
= amarela
= preta
= parda
= branca
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Um questionário aplicado pela organização não governamental (ONG) Teto (20192)
para 633 pessoas na Vila 29 de Outubro, inserida na AAE, demonstra que 81
(12,8%) se declararam pretas, enquanto 260 (41%) brancas, 270 (42,7%) pardas,
oito (1,3%) amarelas, sete (1,1%) indígenas e sete (1,1%) não declararam.
Figura 3.3.3.1.3-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DA POPULAÇÃO POR COR OU RAÇA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2019

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).

Comparando-se os gráficos, é possível notar que a população da AAE é bastante
diferente em proporção de pardos, negros e brancos em relação à Curitiba e à
Regional Tatuquara, nos quais mais de 60% da população se denominava branca,
de 20% a 30% se considerava parda e negros não chegavam a 5%. A Figura
3.3.3.1.3-3 ilustra esta situação ao mostrar a distribuição da população não branca3
em Curitiba.

____________________________________________________________________________________________
2

Dados cedidos por voluntários da Teto em 21 de janeiro de 2020.

3

A distribuição da população não branca corresponde à soma das variáveis da preta, parda,
amarela e indígena do IBGE (2010).
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Figura 3.3.3.1.3-3:
MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NÃO BRANCA EM CURITIBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e IBGE (2010).

3.3.3.1.4
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
A Figura 3.3.3.1.4-1 mostra os resultados desta variável por setor censitário para a
Regional Tatuquara em 2010. É possível notar que a população se concentrava na
porção noroeste do bairro Caximba, em região delimitada pelo Rio Barigui e pelo
limite municipal ao leste, à divisa com o bairro Campo do Santana ao norte, à Rua
Francisca Beralde Paolini, ao sul, e à Estrada Delegado Bruno de Almeida ao leste,
local onde se encontra grande parte da AAE para onde grande parte das pessoas
serão realocadas.
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Figura 3.3.3.1.4-1:
MAPA DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR SETOR CENSITÁRIO NA REGIONAL TATUQUARA
– 2010

Fonte:
Baseada em ESRI (2019) e IBGE (2010).

Ao analisar a densidade demográfica das regionais de Curitiba (Tabela 3.3.3.1.41), percebe-se que a Regional Tatuquara é a com menor concentração
(20,0 hab./ha), praticamente metade da densidade do município (40,3 hab./ha).
Entre seus bairros, os dados variam de aproximadamente três habitantes por
hectare em alguns setores do Caximba a mais de 150,1.
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Tabela 3.3.3.1.4-1:
ÁREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA NAS REGIONAIS E EM CURITIBA (ÁREA
DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010
ÁREA
(km²)

POPULAÇÃO
(hab.)

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA
(hab./ha)

Bairro Novo

45,0

145.433

32,3

Boa Vista

62,5

248.698

39,8

Boqueirão

39,8

197.346

49,6

Cajuru

35,8

215.503

60,3

CIC

63,5

184.482

29,0

Matriz

36,0

205.722

57,2

Pinheirinho

24,7

147.528

59,7

Portão

24,4

179.155

73,5

Santa Felicidade

62,2

146.081

23,5

Tatuquara

41,0

81.959

20,0

434,8

1.751.907

40,3

REGIONAL

Curitiba

Fonte:
Baseada em IBGE (2000; 2010) e IPPUC (2017).

Para a AAE, considerando a população atual de 2.713 pessoas e a área de
996.905,8 m², tem-se uma densidade de 28,1 hab./ha, ou seja, superior ao padrão
previsto para a regional, mas ainda abaixo da municipal.

3.3.3.1.5
AGRUPAMENTOS DOMICILIARES
Segundo dados da Cohab (2019), na AAE há predominância de núcleos familiares
com poucos membros (49,9% das famílias são compostas por uma ou duas
pessoas e 38,8% por três ou quatro), com média de 2,7 por domicílio, sendo este
número, menor que a média federal (3,3 por residência (IBGE, 2010). Apenas cerca
de 3% das famílias entrevistadas podem ser consideradas numerosas, com seis ou
mais pessoas (Tabela 3.3.3.1.5-1).
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Tabela 3.3.3.1.5-1:
QUANTIDADE DE PESSOAS POR DOMICÍLIO E RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2019
NÚMERO DE PESSOAS POR DOMICÍLIO

NÚMERO DE DOMICÍLIOS

%

1

232

23,1

2

270

26,9

3

229

22,8

4

161

16,0

5

83

8,2

6

22

2,2

7

9

0,9

1.006

100,0

Total
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).

A AAM segue o mesmo padrão, com predominância de um a dois moradores por
residência (IBGE, 2010) (Tabela 3.3.3.1.5-2).
Tabela 3.3.3.1.5-2:
QUANTIDADE DE PESSOAS POR DOMICÍLIO E RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL (AAM) – 2010
NÚMERO DE DOMICÍLIOS

%

Até 1

254.648

44,2

De 1 a 2

273.712

47,5

De 2 a 3

37.020

6,4

Mais de 3

10.811

1,9

576.191

100,0

NÚMERO DE PESSOAS POR DOMICÍLIO

Total
Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
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3.3.3.1.6
OCUPAÇÕES IRREGULARES
O conceito de ocupação irregular se assemelha ao de aglomerado subnormal4
utilizado pelo IBGE (2020), ainda que as metodologias apresentem diferenças de
critérios para seleção das áreas em relação ao número de unidades habitacionais
pela área. A Tabela 3.3.3.1.6-1:apresenta comparações dos dados do IBGE e de
levantamentos do IPPUC em relação às ocupações irregulares em Curitiba:
Tabela 3.3.3.1.6-1:
EVOLUÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES SEGUNDO NÚMERO DE DOMICÍLIOS E DE
HABITANTES EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 1991/1992, 1996,
2000, 2005 E 2010
IBGE

ANO

IPPUC / COHAB

Domicílios

Habitantes

Ocupações

Domicílios

Habitantes

Ocupações

1991/1992

28.239

112.956

*

44.713

178.852

*

1996

32.689

131.354

*

52.042

208.168

*

2000

37.752

145.242

*

57.333

229.332

*

2005

*

*

*

62.327

*

343

2010

46.806

162.679

126

*

*

*

Fonte:
Adaptada de Cohab (2019), com base em IPPUC (2005) e IBGE (1991, 2000, 1996, 2010).
Notas:
*
= dados não encontrados ou não existentes
COHAB
= Companhia de Habitação Popular de Curitiba
IBGE
= Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPPUC
= Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Em 2005, foram identificadas 343 áreas de ocupações irregulares no município de
Curitiba. Destas, 65 foram classificadas como novas, dentre as quais
20 assentamentos espontâneos e 45 loteamentos clandestinos. De acordo com
dados do IPPUC (2017), a Regional Tatuquara possuía 39 ocupações irregulares,
o que equivale a pouco mais de 6% do total de Curitiba, seis delas encontradas no
bairro Caximba, que, apesar de seu menor número, são as que possuem maior
extensão territorial, o que pode ser verificado na Figura 3.3.3.1.6-1 com o número
de domicílios por aglomerados subnormais.

____________________________________________________________________________________________
4

Áreas com mais de 51 domicílios em condições de improviso (IBGE, 2020).
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Figura 3.3.3.1.6-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS DO TIPO AGLOMERADO SUBNORMAL
NOS BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).

Com base na classificação do IBGE (2020) para aglomerados subnormais e dados
de 2010, na Regional Tatuquara foi observado que quase 18% dos domicílios
particulares permanentes se encontravam em setores daquele tipo, valor
consideravelmente superior ao de Curitiba (8,1%), ficando em penúltimo lugar,
atrás apenas da Regional Cidade Industrial de Curitiba (CIC ). Dentre os bairros da
regional, os piores resultados foram encontrados no Caximba, com 69% de
domicílios em setores do tipo aglomerado subnormal.
A região onde hoje se encontra a Vila 29 de Outubro foi anteriormente utilizada para
extração de minérios5, período que deixou vestígios, como cavas abandonadas.
Em 2010, as primeiras famílias que ocuparam a área se organizaram para
construção de casas, juntamente com empresas privadas que aterraram parte dos
locais constituídos por aqueles corpos d’água e vegetação. Esse processo gerou
alto grau de riscos ambientais e de precariedade social, caracterizada pela
ausência de estruturas sanitárias básicas, como rede de esgoto, pavimentação e
ligações oficiais de água e luz.

____________________________________________________________________________________________
5

Ver tópico 3.1.3.4.1 – Recursos minerais – deste relatório.
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Loteamentos clandestinos são caracterizados pela venda da área pelo proprietário
original ou loteador sem consulta à prefeitura ou respeito à normas urbanísticas
(COHAB, 2019). Conforme já citado no item 3.3.1.1 – Aspectos territoriais, as
Figuras 3.3.3.1.6-2 a 3.3.3.1.6-7 mostram a Vila 29 de Outubro e suas
confrontantes inseridas na AAE (vilas Primeiro de Setembro, Dantas e Espaço
Verde) e as lindeiras localizadas na AAL (vilas Juliana, Milinho, dos Cruz e João
Batista).
Figura 3.3.3.1.6-2:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA 29 DE OUTUBRO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.1.6-3:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA PRIMEIRO DE SETEMBRO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.1.6-4:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA DANTAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.1.6-5:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA ESPAÇO VERDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.1.6-6:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA JULIANA / MILINHO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL
(AAS)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.1.6-7:
MAPA DE DELIMITAÇÃO DA VILA DOS CRUZ / JOÃO BATISTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
SETORIAL (AAS)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).

Um formulário do Teto (2019), aplicado para 633 pessoas na Vila 29 de Outubro,
inserida na AAE, demonstra que 540 pessoas (85,3%) moram em terreno não
regularizado, enquanto 71 (11,2%) em regularizado. Esses imóveis
(Tabela 3.3.3.1.6-2) foram 489 (77,3%) comprados, 61 (9,6%) doados, 31 (4,9%)
ocupados, nove (1,4%) alugados, 22 (3,5%) emprestados e 18 (2,8%) têm outras
origens.
Em relação ao modo de aquisição dos terrenos, 77,3% dos entrevistados afirmaram
a compra como forma, reforçando a existência de mercado informal de imóveis
dentro da própria ocupação irregular.
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Tabela 3.3.3.1.6-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS SOBRE MODOS DE AQUISIÇÃO DE
TERRENOS NA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
RESPOSTAS

QUANTIDADE

(%)

489

77,3

Terreno próprio doado

61

9,6

Terreno próprio ocupado

31

4,9

Terreno emprestado

22

3,5

9

1,4

18

2,8

3

0,5

633

100,0

Terreno próprio comprado

Terreno alugado
Outro
Não sabe ou não respondeu
Total
Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “como foi adquirido o terreno da sua casa?”

3.3.3.1.7
RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIO
Dentre as classes com rendimento menores, a desvantagem da mulher no mercado
de trabalho, na vida social e familiar é ainda mais acentuada. São altos os índices
de agrupamentos familiares monoparentais em que o responsável é do gênero
feminino. Essa situação é ainda mais grave quando se identifica o número de
mulheres desempregadas, especialmente as que se encontram em idade mais
avançada, além das que trabalham no mercado informal, ou simplesmente que
obtém rendimentos mais baixos que seus companheiros (ALMEIDA, 2010).
Verifica-se que tal realidade se expressa de forma consistente na Vila 29 de
Outubro, pois, como já citado, a maioria da população é composta de mulheres
(57,1%, o que também é possível perceber em relação aos responsáveis pelos
domicílios, nos quais os dados indicam que prevalecem titulares do gênero feminino
(Tabela 3.3.3.1.7-1).
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Tabela 3.3.3.1.7-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO DOMICÍLIO POR FAIXA
ETÁRIA E GÊNERO NA VILA 29 DE OUTUBRO – 2019
IDADE

MULHERES

%

HOMENS

%

TOTAL

%

6

0,6

1

0,1

7

0,7

19 a 29 anos

202

20,1

69

6,9

271

26,9

30 a 59 anos

428

42,5

186

18,5

614

61,0

75

7,5

39

3,9

114

11,3

711

70,7

295

29,3

1.006

100,0

Até 18 anos

60 ou mais
Total
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).

Sobre a responsabilidade financeira dos domicílios, há predominância feminina
(aproximadamente 70% das residências são chefiadas por mulheres) e adulta, das
quais 20,1% está na faixa de 19 a 29 anos e 42,5% entre 30 e 59. A maioria possui
filhos, não divide moradia com cônjuge ou companheiro e tem renda de até
R$ 1800,00 mensais.
Essas informações vêm ao encontro dos dados do IPEA (2017), que informam que,
no Brasil, nos últimos 20 anos, houve aumento no número de domicílios chefiados
por mulheres, de 23% em 1995, para 40%, em 2017. Entretanto, em
proporcionalidade, o número desses domicílios na AAE é bem superior à média do
país. Na Tabela 3.3.3.1.7-2, pode ser observado o padrão médio nacional,
municipal e regional no que se refere à responsabilidade domiciliar, segundo dados
do censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010).
Tabela 3.3.3.1.7-2:
QUANTIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
POPULAÇÃO
RESIDENTE
POR
RESPONSABILIDADE DO DOMICÍLIO E GÊNERO NO BRASIL E NAS ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA MUNICIPAL (AAM), SETORIAL (AAS) E ESPECÍFICA (AAE)

ÁREA

ANO

Brasil
AAM

2010

AAS
AAE

2019

CONDIÇÃO NO
DOMICÍLIO

GÊNERO
TOTAL

HOMENS

%

Pessoa
responsável

57.449.271

35.206.383

61,3

22.242.888 38,7

Pessoa
responsável

576.411

337.461

58,5

238.950 41,4

Pessoa
responsável

720

568

78,9

152 21,1

1.006

295

29,3

711 70,7

Pessoa
responsável

MULHERES

%

Fonte:
Baseada em Cohab (2019) e IBGE (2010).]
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3.3.3.2
CONDIÇÕES SOCIAIS
Esses dados foram analisados de acordo com as areas de abrangência Específica
(AAE), Local (AAL), Setorial (AAS) e Municipal (AAM). Foram pesquisados junto ao
IBGE e em diversos outros locais para análise dos índices sociais, sua evolução e
seus componentes, especialmente educação, longevidade e renda. Abrangendo o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos níveis nacional, estadual, municipal
e a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) correspondente aos bairros do
Caximba e Campo de Santana.
Para análise da evolução dos indicadores de saúde, foram utilizados: coeficiente
de mortalidade geral e infantil, índices de doenças infectocontagiosas e aquelas
relacionadas à qualidade da água. Para pesquisa da evolução dos indicadores de
educação foram pesquisados: taxa de escolaridade, índices de alfabetização por
faixa etária, dentre outros voltados ao tema. Outros dados dizem respeito à situação
da infraestrutura sanitária local e à identificação dos equipamentos sociais de
educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, cultura e religião, entre outros.

3.3.3.2.1
EVOLUÇÃO DA DIMENSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO
De acordo com a Tabela 3.3.3.2.1-1, nota-se uma evolução nos índices sociais em
todos os setores e níveis analisados. As maiores diferenças são verificadas no
Paraná e no Brasil, que tiveram aumento acima de 0,2 pontos no IDH, passando
de baixo ou muito baixo, em 1990, para alto, em 2010.
O município de Curitiba (AAM) também teve acréscimo significativo, acima de 0,18
no índice, passando de médio para muito alto no mesmo período. Já a UDH teve
aumento do índice geral de 0,114 pontos, passando de médio em 2000, para alto
em 2010. Seus componentes (educação, longevidade e renda) tiveram ampliação
de 0,203, 0,056 e 0,051, respectivamente, sendo a mais expressiva delas
relacionada ao índice de educação, que passou de muito baixo em 2000, para
médio em 2010.
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Tabela 3.3.3.2.1-1:
COMPARATIVO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) DA UNIDADE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDH) E SEUS COMPONENTES NO MUNICÍPIO, NO ESTADO
E NO PAÍS – 1991, 2000 E 2010
UDH
IDH-M
EDUCAÇÃO

IDH-M
LONGEVIDADE

IDH-M
RENDA

1991

-

-

-

2000

0,451

2010
Evolução

ANOS

IDMCURITIBA PARANÁ BRASIL
M
-

0,640

0,507

0,492

0,752

0,643 0,602

0,750

0,650

0,612

0,654

0,808

0,694 0,716

0,823

0,749

0,727

0,203

0,056

0,051 0,114

0,183

0,242

0,235

Fonte:
Baseada em IBGE (2010) e PNUD, IPEA e FJP (2013).
Notas:
= IDH muito baixo
= IDH baixo
= IDH médio
= IDH alto
= IDH muito alto

No que se refere às mulheres em situação de vulnerabilidade social, verifica-se nos
relatórios do Cadastro Único de famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza, que, em Curitiba e no bairro Caximba, os benefícios sociais são
majoritariamente repassados ao público feminino. Analisando dados das famílias
atendidas pelo serviço de Proteção Especializada, violências intrafamiliares e
exploração e abusos sexuais foram direcionados, em sua maioria, para mulheres
(COHAB, 2019).
Em maio de 2019, o relatório da Rede de Proteção Tatuquara registrou
157 notificações de violência contra crianças e adolescentes no bairro Caximba,
em que violações de negligência e abuso sexual tiveram maior incidência no gênero
masculino e violências físicas e psicológicas, além de trabalho infantil atingiram
meninas e adolescentes em mais da metade dos casos (COHAB, 2019).
Com relação às ações para prevenção do trabalho infantil, a Fundação de Ação
Social (FAS) coordenou a realização de diversas campanhas e ações para
enfrentamento e erradicação do trabalho infantil, como a oferta de serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos, o Programa de Atendimento Integral a
Família (PAIF) e o Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI). A FAS construiu parcerias, por meio do programa Adolescente Aprendiz,
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com a Associação
das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC), com a rede Serviço Social
da Indústria (SESI) e com o Instituto Coca-Cola Brasil. Os programas visam
proporcionar o desenvolvimento pessoal e a inserção profissional de jovens em
situação de vulnerabilidade social (COHAB, 2019).
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3.3.3.2.2
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE
De acordo com a Tabela 3.3.3.2.2-1, é possível notar melhora nos índices de saúde
dos bairros da Caximba e de Campo de Santana (AAS). Em 2000, a esperança de
vida ao nascer era de 70,1 anos e subiu para 73,5 em 2010. Também é possível
observar que a mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano)
na UDH, bem como a taxa de mortalidade até 5 anos de idade tiveram melhorias,
indo de 26,7 crianças para 14,8 e de 31,1 para 17,3, respectivamente no mesmo
período, valores relativamente próximos, porém piores do que os de Curitiba, na
qual este valor é de 76,3 anos e a taxa de mortalidade infantil é de 11,9 óbitos por
mil nascidos vivos.
Tabela 3.3.3.2.2-1:
TAXAS DE LONGEVIDADE E MORTALIDADE NA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
(UDH) CAXIMBA / CAMPO DE SANTANA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL
– AAM) – 2000 E 2010
UDH

2000

2010

Esperança de vida ao nascer

70,1

73,5

Mortalidade infantil

26,7

14,8

Mortalidade até 5 anos de idade

31,1

17,3

CURITIBA

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer

68,7

72,8

76,3

Mortalidade infantil

30,2

21,2

11,9

Mortalidade até 5 anos de idade

34,8

24,7

13,6

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013)

Em relação ao número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias no
município (Tabela 3.3.3.2.2-2), nota-se que o número de óbitos devido à Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome) Aids
teve pouca variação ao longo dos anos registrados, aumentando no período de
2010 a 2013. Observando o mesmo número oriundo da doença de Chagas,
constata-se pouca diferença. Entretanto, é possível observar que, em 2001, a
quantidade de mortes foi menor que nos outros anos analisados, sendo o maior
deles em 2014, com 37 óbitos.
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Tabela 3.3.3.2.2-2:
NÚMERO DE ÓBITOS POR PRINCIPAIS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS EM
CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2001, 2005 E ANUALMENTE DE
2010 A 2016
AIDS
(Síndrome da
Imunodeficiência
Adquirida–
Acquired
Immunodeficiency
Syndrome)

DOENÇA DE
CHAGAS

2001

135

17

25

32

2005

120

25

27

22

2010

141

35

11

12

2011

142

25

17

25

2012

144

20

11

36

2013

153

23

23

51

2014

145

37

15

51

2015

116

30

19

52

2016

122

28

22

79

2017

122

29

10

59

ANOS

DIARREIA E
GASTROENTERITE
(de origem
TUBERCULOSE
infecciosa
presumível)

Fonte:
Baseada em MS (2020).

Entretanto, esses números não se refletem na análise do número de casos de
doenças causadas por água contaminada, as quais podem ser: cólera; diarreia,
esquistossomose (ou barriga d’água), febre tifoide, gastrenterite, hepatite A,
leptospirose, micoses e verminoses. As Tabelas 3.3.3.2.2-3 a 3.3.3.2.2-5
identificam os números de casos encontrados de esquistossomose, de hepatite A
e de leptospirose para Curitiba.
Já em relação ao número de óbitos por tuberculose, os números tiveram grandes
variações, mas não revelam um padrão. É possível observar sua redução entre o
período de 2001 a 2010, mas sua elevação novamente até 2016, reduzindo
novamente em 2017.
Analisando-se os números de óbitos por diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumível, verifica-se redução em 2010. Porém, a partir de 2011, o
número cresceu, com 25 mortes naquele ano, chegando a 79 óbitos em 2016.
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Tabela 3.3.3.2.2-3:
CASOS CONFIRMADOS DE ESQUISTOSSOMOSE E NOTIFICADOS NO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 1997, 2016 E 2017
ANOS DO(S) PRIMEIRO(S) SINTOMA(S)

CASOS CONFIRMADOS

1997

1

2016

1

2017

4

Fonte:
Baseada em MS (2019).
Tabela 3.3.3.2.2-4:
CASOS DE HEPATITE A POR ANO DE NOTIFICAÇÃO EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 1999-2005, ANUALMENTE DE 2006 A 2010 E DE 2015 A 2018
ANOS DO(S) PRIMEIRO(S) SINTOMA(S)

CASOS CONFIRMADOS

1999-2005

1.869

2006

129

2007

147

2008

98

2009

68

2010

18

2015

19

2016

16

2017

22

2018

25

Fonte:
Baseada em MS (2020).
Notas:
Dados até 31/12/2018
Dados preliminares para os últimos 5 anos
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Tabela 3.3.3.2.2-5:
CASOS CONFIRMADOS LEPTOSPIROSE E NOTIFICADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) –
ANUALMENTE DE 2010 A 2017
ANOS DO(S) PRIMEIRO(S) SINTOMA(S)

CASOS CONFIRMADOS

2010

188

2011

224

2012

101

2013

142

2014

122

2015

181

2016

151

2017

106

Fonte:
Baseada em MS (2019).

De acordo com dados do relatório preliminar que entrevistou catadores da Vila 29
de Outubro (COHAB, 2019), nenhum dos entrevistados afirmou ter sofrido com
alguma zoonose. Menos de 10% informaram possuir alguma doença crônica como
diabetes, hipertensão e rinite.
Entretanto, de acordo com a Figura 3.3.3.2.2-1, é possível verificar que a região da
Caximba possui vulnerabilidade socioespacial (VS) muito alta, característica de
áreas periféricas. O bairro possui, ainda, uma das mais altas incidências de diarreia
aguda dentre os demais de Curitiba, um valor entre 6.229 a 9.437 casos em
100.000 habitantes. O mesmo perfil é encontrado nos outros bairros da Regional
Tatuquara. Esse número é bastante significativo se comparado aos bairros centrais,
nos quais esse valor varia entre 423 a 1.371 casos em 100.000 habitantes.
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Figura 3.3.3.2.2-1:
MAPA DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE INCIDÊNCIA DE DIARREIA NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL (AAM) – 2014

Fonte:
Adaptada de Buffon e Mendonça (2017).

Os resultados do questionário aplicado pela organização não governamental
(ONG) Teto (2019) na Vila 29 de Outubro (Tabela 3.3.3.2.2-6) demonstra o número
de pessoas que, nos últimos 12 meses, foram cometidas com alguma doença. Do
universo de 2004 respostas que a pergunta obteve, 13,1% dos entrevistados (263
respondentes) afirmaram que tiveram diarreia, seguido por 3,6% (72 entrevistados)
que contraíram infecções na pele ou nos olhos.
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Tabela 3.3.3.2.2-6:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE CONTRAÇÃO DE DOENÇAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

13

0,6

263

13,1

72

3,6

Leptospirose

4

0,2

Malária

1

0,05

Hepatite

13

0,65

1615

80,59

Outra

23

1,15

Total

2.004

100,0

Dengue, Chikungunya, Zika ou febre
Diarreia
Infecções na pele / olhos

Nenhuma

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “teve alguma dessas doenças nos últimos 12 meses?”

Das 2.087 pessoas que responderam sobre doenças permanentes ou de longa
duração (Tabela 3.3.3.2.2-7), 166 (8,0%) afirmaram ser hipertensas, enquanto 88
(4,2%) disseram ter depressão, seguidas por 77 (3,7%) que informaram ter
diabetes.
Tabela 3.3.3.2.2-7:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE EXISTÊNCIA DE DOENÇAS PERMANENTES OU DE LONGA DURAÇÃO –
2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

166

8,0

77

3,7

9

0,4

Doenças Renais

38

1,8

Obesidade

29

1,4

Depressão

88

4,2

3

0,1

1600

76,7

Outra

77

3,7

Total

2.087

100,0

Hipertensão
Diabetes
Câncer

HIV
Nenhuma

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “tem alguma destas doenças permanentes ou de longa duração?”
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A Tabela 3.3.3.2.2-8, por sua vez, demonstra que, de 2.064 pessoas, 345 (16,7%)
sofrem de rinite alérgica, 119 (5,7%) de bronquite e 73 (3,8%) de asma.
Tabela 3.3.3.2.2-8:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS 12 MESES – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

Rinite alérgica

345

16,7

73

3,8

119

5,7

Enfisema Pulmonar

4

0,2

Tuberculose

4

0,2

1472

71,3

Outro

41

2,0

Total

2.064

100,0

Asma
Bronquite

Nenhum

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “teve algum desses problemas nos últimos 12 meses?”

Quando perguntadas sobre a recorrência da diarreia na família (Tabela 3.3.3.2.29), 72 pessoas (12% do universo) responderam que sim. Nas áreas de
assentamento subnormal, que é o caso da AAE, esse indicativo é comum, já que
muitas vezes a população não tem asseguradas refeições diárias, além de estar
exposta a condições de saneamento deficientes e práticas de higiene precárias. A
falta ou a dificuldade de acesso ao serviço público de saúde podem agravar a piora
das condições de saúde.
Tabela 3.3.3.2.2-9:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE RECORRÊNCIA DE DIARREIA EM ALGUM MEMBRO DA SUA FAMÍLIA –
2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

Sim

72

12,0

Não

555

87,7

2

0,3

633

100,0

Não sabe / não respondeu
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “diarreia é um problema recorrente em algum membro da sua
família?”
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Os resultados do questionário da ONG Teto (2019) demonstram que 92,5% dos
1.981
entrevistados
não
possuem
nenhuma
deficiência,
enquanto
aproximadamente 7,5% (148 pessoas) têm alguma (Tabela 3.3.3.2.2-10).
Tabela 3.3.3.2.2-10:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO COM DEFICIÊNCIAS – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

Cegueira

45

2,3

Surdez

28

1,4

Física / mobilidade

37

1,9

Mental

22

1,1

1.833

92,5

16

0,8

1.981

100,0

Nenhuma
Não sabe / não respondeu
Total
Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “tem alguma dessas deficiências?”

Segundo informações da Cohab (2019), 4,8% das crianças entre cinco e nove anos
e 6,7% dos adolescentes que utilizam a Unidade Básica de Saúde (UBS)
apresentam diagnóstico de baixa estatura. Na população usuária da mesma
unidade, obesidade foi identificada entre 37,0% dos adultos e 66,8% dos idosos,
todos indicados com sobrepeso.
Em relação à gestação na adolescência, em 2018 na área da Unidade de Saúde
Caximba, a prevalência dessa condição foi de quase 22%, enquanto a média do
Distrito Sanitário Tatuquara foi de 20,0% e a de Curitiba foi de 15,0%. Além disso,
existem muitas mulheres que foram mãe durante a adolescência na Vila 29 de
Outubro, o que consiste em fator de risco para ocorrência de uma gestação nas
filhas dessas mulheres nesta mesma faixa etária.
Das 313 adolescentes identificadas na área da Vila 29 de Outubro, 121 (38,7%)
são filhas de mulheres com histórico de gestação na adolescência. Há, na UBS
Caximba, um projeto piloto em andamento para uso de implante contraceptivo
subdérmico (método de alta efetividade), destinado especificamente às jovens das
áreas mais vulneráveis dentro do território desta UBS (COHAB, 2019).
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3.3.3.2.3
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA POPULAÇÃO E
SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA SANITÁRIA
Este tópico utiliza indicadores relacionados aos serviços básicos de saneamento
para auxiliar no entendimento do estágio de desenvolvimento humano, adotado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), notadamente sobre condições
insalubres6. A partir de dados disponibilizados pelo IPPUC (2017), são comparados
os bairros da Regional Tatuquara, desta como um todo e municipais
(Figura 3.3.3.2.3-1). Não há números oficiais que determinam os índices de
atendimento sanitário dentro da ocupação, tendo sido utilizadas informações
disponibilizadas pela ONG Teto (2019) no item 3.3.2.2 – Saneamento.
Figura 3.3.3.2.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS COM CONDIÇÕES INSALUBRES NOS
BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL
– AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
Notas:
= presença de lixo acumulado
= presença de esgoto a céu aberto

Os dados de 2010 referentes à presença de esgoto a céu aberto nos logradouros
e à presença de lixo acumulado demonstram profundas diferenças entre os bairros
da Regional Tatuquara e o município como um todo. As porcentagens são muito
superiores à média municipal, já que a regional apresentou 12,5% presença de
esgoto a céu aberto e 16,9% de presença de lixo acumulado, sendo as do município
2,3% e 5,2%, respectivamente. O Caximba apresentou a menor proporção deste
____________________________________________________________________________________________
6

Ver informações específicas sobre infraestrutura e serviços de saneamento no subitem
3.3.2.2 deste relatório parcial.
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último nos logradouros da regional (12,9%), porém em relação ao primeiro, obteve
a maior taxa da regional, com 18,8% dos domicílios, refletindo efeitos do
atendimento por rede de esgoto menor que 5%.
De forma geral, percebe-se que, apesar de ser uma ocupação consolidada, o bairro
não apresenta infraestrutura sanitária adequada, principalmente quando
comparado ao restante do município, sendo ainda correto afirmar que os dados
oficiais muito provavelmente não incluem a parte informal da cidade.

3.3.3.2.4
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE EDUCAÇÃO
A Tabela 3.3.3.2.4-1 mostra dados relativos ao IDHM Educação e os níveis de
ensino na UDH correspondente. É importante ressaltar que não englobam a Vila 29
de Outubro, já que a ocupação iniciou em 2010. É possível notar que, para todas
as faixas etárias, houve crescimento do índice. Entretanto, mesmo que tenha
aumentado de 0,451 em 2000, para 0,654 em 2010, ainda é menor que o de
Curitiba em 2000 (0,655), o qual subiu para 0,768 em 2010 (PNUD; IPEA; FJP,
2013).
Em relação a escolaridade na UDH, a porcentagem de crianças de cinco a seis
anos na escola era de 91,8%, em 2010, enquanto a proporção daquelas com 11 a
13 anos frequentando os períodos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º
ao 9º ano) era de 79,4%. Por sua vez, a de jovens de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo estava em 71,7% e a proporção dos com 18 a 20 anos com
ensino médio completo era de 32,8% (PNUD; IPEA; FJP, 2013).
Já em Curitiba, esses índices são um pouco melhores, pois a porcentagem de
crianças de cinco a seis anos na escola era de 94,4% em 2010, enquanto a
proporção daquelas de 11 a 13 anos frequentando os períodos finais do ensino
fundamental era de 89,1%. A de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo estava em 71,6% e a proporção dos com 18 a 20 anos com ensino médio
completo era de 57,8%. Ainda de acordo com dados de PNUD, IPEA e FJP ((2013),
em 2010 na UDH, 87,9% da população entre 6 e 17 anos estavam cursando o
ensino básico regular com até dois anos de defasagem entre idade e série. Para o
mesmo ano, 5,8% dos jovens adultos de 18 a 24 anos estavam cursando o ensino
superior.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-307

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Tabela 3.3.3.2.4-1:
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM) EDUCAÇÃO E NÍVEL DE ENSINO POR
FAIXA ETÁRIA NA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDH) CAXIMBA / CAMPO DE
SANTANA – 2000 E 2010
CAXIMBA / CAMPO DE SANTANA

2000

2010

IDHM Educação

0,451

0,654

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

36,4

58,9

% de 5 a 6 anos na escola

59,0

91,8

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR
SERIADO ou com fundamental completo

78,6

79,4

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

44,1

71,7

% de 18 a 20 anos com médio completo

18,6

32,8

CURITIBA

2000

2010

IDHM Educação

0,655

0,768

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

63,5

74,0

% de 5 a 6 anos na escola

72,0

94,4

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular
seriado ou com fundamental completo

79,3

89,1

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

68,7

71,6

% de 18 a 20 anos com médio completo

45,9

57,8

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).

Na Figura 3.3.3.2.4-1, observa-se que o bairro Caximba possui taxa de
alfabetização (93,5%) menor do que a de Curitiba (97,2%) e do que a da regional
(94,9%), a qual abrange os bairros de Campo de Santana (97,6%), Caximba e
Tatuquara (93,6%). Pode-se notar, ainda, a diferença entre homens e mulheres,
tendo em vista que estas apresentam valores menores nos cinco locais analisados
(IBGE, 2010).
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Figura 3.3.3.2.4-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE POPULAÇÃO ACIMA DE CINCO ANOS POR
GÊNERO, ALFABETIZADA NOS BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA
DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
Notas:
= mulheres e homens
= homens
= mulheres

As Tabelas 3.3.3.2.4-2 a 3.3.3.2.4-5 trazem dados de escolaridade por faixa etária
na AAE. Em 2019, segundo cadastro realizado pela Cohab (2019), eram 572 alunos
inseridos no sistema de educação, sendo que 46,5% eram do sexo feminino e
53,5% do masculino. Também é possível constatar que 20 pessoas entre 6 e 17
anos não estudaram neste mesmo ano, divididos equitativamente em 50,0% para
os dois gêneros, o que caracteriza uma situação preocupante para a realidade atual
de Curitiba.
Na faixa etária entre 18 e 30 anos, o número de pessoas que não estudam é
elevado e o de mulheres e homens com o ensino fundamental incompleto é de 102
e 41, respectivamente. Nessa mesma faixa etária, é notável também o número de
pessoas com ensino médio completo (52 mulheres e 27 homens). Na faixa de 31 a
40 anos, daqueles que não estudam, também é alto o índice de indivíduos sem
fundamental completo (89 mulheres e 37 homens). Nas idades acima de 41 anos,
essa quantidade é ainda mais alta (178 mulheres e 119 homens) (COHAB, 2019).
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Tabela 3.3.3.2.4-2:
GRAUS DE ESCOLARIDADE POR FAIXA ETÁRIA DO GÊNERO FEMININO DE PESSOAS NA
VILA 29 DE OUTUBRO QUE NÃO ESTUDAM – 2019
Até 5
anos

6a
11
anos

12 a
15
anos

16 a
17
anos

18 a
30
anos

31 a Acima
40 de 41
anos anos

Ensino fundamental
(9 anos)

0

0

1

4

17

2

Ensino fundamental
1ª a 4ª séries

0

0

0

0

14

Ensino fundamental incompleto

0

0

0

0

Ensino fundamental completo

0

0

0

Ensino fundamental EJA
1ª a 4ª séries

0

0

Ensino fundamental EJA
5ª a 8ª séries

0

Ensino fundamental especial

Total

%

1

25

3,3

39

126

179

23,4

71

48

51

170

22,2

1

29

19

20

69

9,0

0

0

1

3

5

9

1,2

0

0

0

3

5

2

10

1,3

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

NÍVEIS

766 100,0

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Nota:
EJA = Educação para Jovens e Adultos
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Tabela 3.3.3.2.4-3:
GRAUS DE ESCOLARIDADE POR FAIXA ETÁRIA DO GÊNERO MASCULINO DE PESSOAS DA
VILA 29 DE OUTUBRO QUE NÃO ESTUDAM – 2019
NÍVEIS

Até 5
anos

6 a 11 12 a 15 16 a 17 18 a 30 31 a 40
anos
anos
anos
anos
anos

Acima
de 41
anos

Total

%

Ensino fundamental (9
anos)

1

1

1

3

7

1

0

14

2,9

Ensino fundamental
1ª a 4ª séries

0

0

0

0

4

16

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
1ª a 4ª séries

0

0

0

0

2

1

1

4

0,8

Ensino fundamental EJA
5ª a 8ª 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

Total

71

4

1

5

107

106

193

487 100,0

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Nota:
EJA = Educação para Jovens e Adultos
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Para pessoas que ainda estudam (Tabela 3.3.3.2.4-4), considerando apenas os
adultos, na faixa etária entre 18 e 30 anos, os números mais representativos são
12 mulheres e 11 homens no ensino médio regular. Entre 31 e 40 anos, encontramse três mulheres e um homem no ensino fundamental (Ensino de Jovens e Adultos
– EJA). Acima de 41 anos, têm-se uma mulher no ensino fundamental EJA e outra
no ensino médio regular, além de um homem no ensino médio EJA. Esses dados
demonstram a vulnerabilidade social dessas pessoas, pois por não possuírem o
ensino fundamental e/ou o ensino médio completo, a chance de encontrar emprego
fixo e regular são significativamente menores. Já no nível superior e de
aperfeiçoamento, são duas mulheres e cinco homens de faixas etárias diferentes
(COHAB, 2019).
Tabela 3.3.3.2.4-4:
GRAUS DE ESCOLARIDADE POR FAIXA ETÁRIA DO GÊNERO FEMININO DE PESSOAS DA
VILA 29 DE OUTUBRO QUE ESTUDAM – 2019
NÍVEIS
Classe de alfabetização

Até 5
anos

6 a 11 12 a 15 16 a 17 18 a 30 31 a 40
anos
anos
anos
anos
anos

Acima
de 41
anos

Total

%

0

1

0

0

0

0

0

1

0,4

19

4

0

0

0

0

0

23

8,6

Ensino fundamental EJA
1ª a 4ª

0

0

0

0

0

1

0

1

0,4

Ensino fundamental EJA
5ª a 8ª

0

0

0

1

4

3

1

9

3,4

Ensino fundamental
especial

0

1

1

0

1

0

0

3

1,1

Ensino fundamental regular
(8 anos)

0

11

6

0

0

0

0

17

6,4

Ensino fundamental regular
(9 anos)

0

94

63

7

2

0

0

166

62,4

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

25

120

73

16

24

6

2

Creche

Total

266 100,0

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Nota:
EJA = Educação para Jovens e Adultos
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Tabela 3.3.3.2.4-5:
GRAUS DE ESCOLARIDADE POR FAIXA ETÁRIA DO GÊNERO MASCULINO DE PESSOAS DA
VILA 29 DE OUTUBRO QUE ESTUDAM – 2019
NÍVEIS
Classe de alfabetização

Até 5
anos

6 a 11 12 a 15 16 a 17 18 a 30 31 a 40
anos
anos
anos
anos
anos

Acima
de 41
anos

Total

%

1

4

0

0

0

0

0

5

1,6

12

2

0

0

0

0

0

14

4,6

Ensino fundamental EJA
1ª a 4ª

0

0

0

0

2

0

0

2

0,7

Ensino fundamental EJA
5ª a 8ª

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

15

8

0

0

0

0

0

23

7,5

0

0

0

0

4

1

0

5

1,6

28

132

80

32

31

2

1

Creche

Pré-escola
Superior / aperfeiçoamento
Total

306 100,0

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Nota:
EJA = Educação para Jovens e Adultos

Os números demonstram que o déficit educacional da população da Vila 29 de
Outubro é significativo. Consequentemente, pode se tornar um indicativo de
desemprego e trabalho informal. Porém, aproximadamente 76% das pessoas são
alfabetizadas – ainda muito abaixo da média municipal (96,5%). É o que demonstra
a Tabela 3.3.3.2.4-6, que apresenta a taxa de alfabetização proveniente de
questionário aplicado por Teto (2019) naquela vila.
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Tabela 3.3.3.2.4-6:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE SABER LER E ESCREVER – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE PESSOAS

%

1494

75,9

Não, apenas assina o nome

152

7,7

Não, nem assina o nome

219

11,1

Não sabe ou não respondeu

105

5,3

1.970

100,0

Sim, lê e escreve

Total
Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “sabe ler e escrever?”

O indicador “expectativa de anos de estudo”, estabelecido por PNUD, IPEA E FJP
(2013), apresenta o número médio do período em que uma criança que inicia a vida
escolar no ano de referência completará ao atingir 18 anos. Em 2010, esta na UDH
era de 10,5, enquanto no município era de 11,0.
Por sua vez, o indicador “rendimento escolar”, formalizado pela mesma fonte,
reflete fatores como condições socioeconômicas dos alunos e da estrutura física e
pedagógica das unidades escolares. Para a análise destas últimas, são
consideradas as que apresentaram taxas de reprovação ou de abandono superior
a 5,0% no ano de 2015.
Em relação ao ensino fundamental, na Regional Tatuquara foram consideradas
23 instituições de ensino; destas, sete apresentaram taxa de reprovação acima de
5% e três taxa de abandono superior a esse valor. Quando consideradas apenas
as instituições de administração pública municipal, o número com taxas de
reprovação acima do limite considerado cai para três e nenhuma delas ultrapassa
5% para a taxa de abandono.
Para o ensino médio, foi analisado o rendimento de sete instituições de ensino, com
seis apresentando taxa de abandono acima de 5% e cinco taxa de reprovação
superior esse valor.
Na AAE, há um colégio cadastrado da rede estadual de ensino (Colégio Estadual
Professora Maria Gai Grendel), que possuía, em 2017, taxa de rendimento do
ensino médio de 90,4% para 9,6% de reprovações e nenhum abandono, enquanto
a taxa de rendimento para os anos finais de ensino era relativamente inferior: 82,0%
de aprovados para 17,8% de reprovados e 0,2% de abandono.
Esses dados se mostram problemáticos, pois o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) estabelece para reprovação acima
de 5% uma situação em que é necessário o estabelecimento de estratégias para
contenção da evasão escolar. Para taxas acima de 15%, torna-se necessária a
intervenção no trabalho pedagógico o mais rapidamente possível, pois muitos
estudantes podem ficar fora da escola. Além disso, o colégio apresentou um fluxo
de 0,84, ou seja, a cada 100 alunos, 16 não foram aprovados (QEDU, 2020).
Constata-se, dessa forma, que se encontra em condição preocupante e
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insuficiente.
Em 2017, a nota do Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2017 foi 4,5 (Tabela 3.3.3.2.4-7),
enquanto a meta era de 4,8 e a nacional, estabelecida pelo Plano de
Desenvolvimento da Educação para as escolas do país é de 6,0. O IDEB reúne em
um só indicador os resultados de dois conceitos para avaliar a qualidade da
educação: fluxo escolar (taxa de aprovação) e médias de desempenho nas
avaliações dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) (INEP, 2020).
Tabela 3.3.3.2.4-7:
METAS E NOTAS MÉDIAS DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA GAI GRENDEL NA
PROVA DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) – BIANUALMENTE
DE 2005 A 2017
ANOS

METAS

MÉDIAS DAS NOTAS

2005

-

3,3

2007

3,4

4,0

2009

3,5

3,5

2011

3,8

4,3

2013

4,2

3,7

2015

4,6

4,3

2017

4,8

4,5

Fonte:
Baseada em INEP (2020).
Nota:
X,X = acima ou igual à meta
X,X = abaixo da meta

Comparativamente com 73 instituições de ensino de administração estadual em
Curitiba, o colégio em questão se encontrava bem abaixo do esperado, dentre os
cerca de 11% com notas do IDEB entre 4,1 a 4,5 numa escala de 1 a 10
(Figura 3.3.3.2.4-2). Apenas 8,2% das escolas possuem notas superiores a 6,1,
meta estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Educação para as escolas
do país.
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Figura 3.3.3.2.4-2:
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE NOTAS MÉDIAS DO COLÉGIO
ESTADUAL PROFESSORA MARIA GAI GRENDEL COM AS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO DE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) PARTICIPANTES DA
PROVA DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) – 2017

Fonte:
Baseada em INEP (2018).

Em 2018, a Escola Municipal Professora Joana Raksa obteve taxas de rendimento
de 91,4% de aprovações para 8,5% de reprovações e 0,2% de abandono. No geral,
revelou bom indicador de fluxo (0,94), o que significa que a cada 100 alunos,
apenas 6 não foram aprovados, enquanto essa média é de 0,97 em Curitiba, 0,95
no Paraná e 0,93 no país (QEDU, 2020).
A escola alcançou as metas do IDEB para os anos entre 2007 e 2013. Entretanto,
nos anos de 2015 e 2017, as notas foram 5,0 e 5,3, respectivamente, não atingindo
as próprias metas (5,4 e 5,6) e nem a nacional (6,0).
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A Figura 3.3.3.2.4-3 mostra um comparativo das notas médias no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) da Escola Municipal Professora Joana Raksa (por meio
do EJA) com as de Curitiba e do Brasil. Nota-se que a média da escola é superior
(564,52) à de Curitiba (484,00) e à do Brasil (525,16).
Figura 3.3.3.2.4-3:
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DE NOTAS MÉDIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
JOANA RAKSA7 COM AS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CURITIBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E DO BRASIL PARTICIPANTES DO EXAME NACIONAL DO
ENSINO MÉDIO (ENEM) – 2018

Fonte:
Baseada em INEP (2018).
Tabela 3.3.3.2.4-8:
METAS E NOTAS MÉDIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA RAKSA NA PROVA
DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) – BIANUALMENTE DE
2007 A 2017
ANOS

METAS

MÉDIAS DAS NOTAS

2007

4,1

4,2

2009

4,4

5,6

2011

4,8

5,5

2013

5,1

5,1

2015

5,4

5,0

2017
Fonte:
Baseada em INEP (2018).
Nota:
X,X = acima ou igual à meta
X,X = abaixo da meta

5,6

5,3

____________________________________________________________________________________________
7

Apesar de não contar com ensino médio comum, a Escola Municipal Professora Joana Raksa,
conta com a modalidade “centro estadual de educação básica para jovens e adultos”
(CEEBJA), com 46 alunos (QEDU, 2020).
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3.3.3.2.5
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Para atender as demandas da população local, os equipamentos públicos são
dimensionados para determinada quantidade de pessoas, de forma a evitar sua
subutilização ou superlotação. Dessa maneira, para fins de análise, foram adotados
os raios de abrangência máximos estabelecidos por Gouvêa (2008), baseados no
Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (IPDF) e em
estudos do governo distrital.
Para estimar o número de equipamentos de educação a serem instalados, é
considerada a proporção da população de classe econômica baixa com idade
indicada para cada nível de ensino, o número máximo de turnos e a capacidade
máxima de atendimento do equipamento. Dessa maneira, os raios de atendimento
máximo são:


centro municipal de educação infantil (CMEI): 300 m;



escola de ensino fundamental: 1.500 m;



escola de ensino médio: 3.000 m;



posto de saúde (unidade básica de saúde – UBS): 8.000 m, sendo estimada
uma população em torno de 8.000 a 14.000 habitantes para cada UBS.

A Figura 3.3.3.2.5-1 mostra a AAE destacada em vermelho e as três unidades de
ensino do bairro Caximba:


Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, com raio de atendimento de
3 km, englobando toda a AAS;



Escola Ensino Fundamental Professora Joana Raksa, com raio de
atendimento de 1,5 km, que não engloba toda a AAS, mas abrange toda a
AAE;



Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba, com raio de
atendimento de 300 m, atendendo áreas pequenas da AAE e da AAS.

No bairro, os equipamentos de educação são muito próximos ao encontro da
Estrada Delegado Bruno de Almeida com a Rua Francisca Beralde Paolini.
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Figura 3.3.3.2.5-1:
MAPA DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVOS RAIOS DE ATENDIMENTO NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL (AAS)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), Gouvêa (2008) e IPPUC (2019).

O Colégio Estadual Professora Gai Grendel (Figura 3.3.3.2.5-2) está localizado na
Estrada Delegado Bruno de Almeida, 9001. De acordo com informações da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED, 2020), possui 35 turmas
com 1.055 alunos matriculados, dos quais 10 turmas são de ensino médio, com
336 matrículas, e 22 turmas de ensino fundamental, com 684 matrículas, além de
atividades complementares com cinco turmas e 35 matrículas.
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Figura 3.3.3.2.5-2:
VISTA DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA GAI GRENDEL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2020)

O colégio tem infraestrutura com 11 salas de aula, sanitários internos, acessíveis,
biblioteca, cozinha, laboratório de ciências, quadra de esportes, aparelho de disco
digital versátil (digital versatile disc – DVD, impressora, copiadora, televisão e
internet banda larga, não possuindo laboratório de informática e sala de leitura, mas
contando com 12 computadores para uso administrativo (QEDU, 2020).
A Escola Municipal Professora Joana Raksa (Figura 3.3.3.2.5-3) está localizada na
Rua Francisca Beralde Paolini, 99, próxima a outros equipamentos públicos do
bairro Caximba. Possui um total de 765 alunos, dos quais 646 estão no ensino
fundamental – anos iniciais (1ª a 4ª séries ou 1º ao 5º anos), 94 no ensino infantil
(pré-escola), 25 no EJA e 46 na educação especial (Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA) (QEDU, 2020). O atendimento do EJA é
realizado no período noturno e conta com duas fases de ensino fundamental: uma
fase de 1º e 2º anos e a segunda do 3º e 4º anos.
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Figura 3.3.3.2.5-3:
VISTAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA RAKSA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

A infraestrutura de escola conta com 14 salas de aula, sanitários internos
acessíveis, biblioteca, cozinha, laboratório de informática com 20 computadores
para alunos e mais sete para uso administrativo, quadra de esportes, impressora,
televisão e internet banda larga, não possuindo laboratório de ciências e sala de
leitura (QEDU, 2020). Contudo, está prevista sua ampliação com a construção de
mais quatro salas de aula, sanitários e um refeitório, possibilitando a oferta de
educação integral para aproximadamente 120 estudantes. As obras estão previstas
para o primeiro semestre de 2020, garantindo que aquela oferta esteja disponível
a partir do segundo semestre. Essas novas salas possibilitarão o atendimento de
40 estudantes que hoje são transportados para a Escola Leonel Brizola, localizada
no bairro Tatuquara (COHAB, 2019).
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Caximba (Figura 3.3.3.2.5-4)
está localizado aos fundos da UBS homônima. Possui 126 alunos, além de outras
90 crianças na lista de espera. Desse total, aproximadamente 85% são da Vila 29
de Outubro e quase 20% fazem a única refeição do dia no local. Para atendimento
adequado à demanda existente, seria necessária a construção de um novo CMEI8,
pois, segundo dados da Cohab (2019), não é possível ampliar o número de salas
nesta unidade, que atualmente são 5, devido à topografia do terreno, motivo pelo
qual houve apenas uma reforma em 2018.

____________________________________________________________________________________________
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Informação verbal por meio de entrevista concedida por funcionária da Secretaria Municipal
de Educação em 21 de janeiro de 2020.
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Figura 3.3.3.2.5-4:
VISTA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) DO CAXIMBA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2019)

A partir da Figura 3.3.3.2.5-5, que espacializa a localização da UBS do Caximba e
seu raio de atendimento de 8 km, é possível notar que a UBS abrange toda a AAE,
bem como os bairros da Regional Tatuquara e parte das cidades de Fazenda Rio
Grande e Araucária.
A UBS do Caximba (Figura 3.3.3.2.5-6) está localizada na Estrada Delegado Bruno
de Almeida. Trata-se de órgão de gestão municipal, com 11 médicos e 20 outros
profissionais. O atendimento é realizado unicamente pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), seja ambulatorial, serviço de apoio diagnóstico terapêutico (SADT) ou de
urgência.
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Figura 3.3.3.2.5-5:
MAPA DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE E RESPECTIVO RAIO DE ATENDIMENTO NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA SETORIAL (AAS) E NA REGIONAL TATUQUARA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Figura 3.3.3.2.5-6:
VISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CAXIMBA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

Fonte:
EHET (2019)

A unidade possui instalações físicas para assistência a urgência e emergência, com
uma sala de atendimento indiferenciado e serviço ambulatorial, com uma clínica
básica, instalação de odontologia e salas de curativo, de enfermagem e de
imunização. A unidade também abriga serviços de apoio e especializados. Os
primeiros compreendem: ambulância, central própria de esterilização de materiais,
farmácia e serviços de arquivo médico e estatística (SAME) e de prontuário de
paciente (SPP), além de serviço próprio de manutenção de equipamentos. Os
segundos contam com estratégia de saúde da família e de atenção tanto ao prénatal, parto e nascimento quanto integral à hanseníase e de controle ao tabagismo,
além de posto de coleta de materiais biológicos.
Ao todo, Curitiba conta com 111 unidades básicas de saúde distribuídas em dez
distritos sanitários das regionais. As UBSs são responsáveis por atendimentos
clínicos considerados de baixa complexidade – trabalho de promoção de saúde,
prevenção e tratamentos, incluindo pequenas urgências, como situações agudas
(PMC, 2020). A Regional do Tatuquara conta com oito UBSs, incluindo a do bairro
Caximba (Quadro 3.3.3.2.5-1 e Figura 3.3.3.2.5-7).
A partir de primeira abordagem feita na UBS, o paciente recebe encaminhamento
conforme caso específico. As unidades de pronto atendimento (UPAs) fornecem
respostas mais rápidas e atendem urgências maiores, quadros agudos de início
súbito, sofrimento intenso e emergências, em que há risco de morte; não é indicada
para consultas médicas, em situações não urgentes e de emergência clínica e
também não realizam encaminhamentos para consulta e atenção especializadas, o
que é realizado a partir da atenção primária (UBS) (PMC, 2020). O Quadro 3.3.3.2.52 apresenta dados de contato da UPA e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
da Regional Tatuquara, também espacializados na Figura 3.3.3.2.5-7.
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Quadro 3.3.3.2.5-1:
DADOS DE CONTATO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs) DA REDE PÚBLICA DA
REGIONAL TATUQUARA
TELEFONES

UNIDADES

ENDEREÇOS

UBS Caximba

3265-1869

Rua Delegado Bruno
Almeida, 7881 – Caximba

de

UBS Dom Bosco

3396-4949

Rua Angelo Tosin, 100 –
Campo do Santana

UBS Monteiro Lobato

3396-5366

Rua Olivio José Rosetti, s/n –
Tatuquara

UBS Moradias da Ordem

3396-2056

Rua Jovenilson Americo de
Oliveira, 240 – Tatuquara

UBS Palmeiras

3348-1721

Rua João Batista Burbelo, 12 –
Tatuquara

UBS Pompéia

3396-5967

Rua João Batista Bettega
Júnior s/n / 125 – Tatuquara

UBS Rio Bonito

3396-5624

Rua Fanny Bertoldi, 170 –
Campo do Santana

UBS Santa Rita

3265-6935

Rua Adriana Ceres Zago
Bueno, 1350 – Tatuquara

Fonte:
Baseado em SMS (2020).
Quadro 3.3.3.2.5-2:
DADOS DE CONTATO DAS UNIDADES ESPECIAIS E DE PRONTO ATENDIMENTO DA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE DA REGIONAL TATUQUARA
TELEFONES

UNIDADES

ENDEREÇOS

UPA Tatuquara

3348-0616

Rua Jornalista Emílio Zolá
Florenzano, 835 – Tatuquara

CAPS II Territorial Tatuquara

3225-2318

Rua Marcos Bertoldi, 100 –
Tatuquara

Fonte:
Baseado em SMS (2020).
Notas:
UPA = unidade de pronto atendimento
CAPS = centro de atenção psicossocial
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Figura 3.3.3.2.5-7:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS, ESPECIAIS E DE PRONTO ATENDIMENTO
DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA REGIONAL TATUQUARA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
Notas:
1
= UBS Caximba
2
= UBS Dom Bosco
3
= UBS Monteiro Lobato
4
= UBS Moradias da Ordem
5
= UBS Palmeiras
6
= UBS Pompéia
7
= UBS Rio Bonito
8
= UBS Santa Rita
9
= UPA Tatuquara
10 = CAPS Tatuquara

Os pacientes ainda podem ser encaminhados para a rede hospitalar de Curitiba,
composta por 24 hospitais que prestam serviços ao SUS, nove deles com contrato
fixo mensal: de Clínicas, Cruz Vermelha, do Trabalhador, Erasto Gaertner, Mater
Dei, Pequeno Príncipe, Santa Casa, Universitário Evangélico Mackenzie e
Universitário Cajuru. Além destes, há o Hospital do Idoso Zilda Arns e a
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Maternidade Bairro Novo, administrados integralmente pelo Município, realizando
a totalidade dos seus atendimentos pelo SUS (PMC, 2016).
Contudo, pela distância do bairro Caximba e da Regional Tatuquara, os pacientes
podem receber atenção médica no Hospital Municipal de Araucária, mais próximo
do que os demais com localização mais contígua da rede de Curitiba, como do
Idoso Zilda Arns e o do Trabalhador (ambos situados no Capão Raso). O Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS) do Caximba (Figura 3.3.3.2.5-8) está
localizado próximo aos outros equipamentos públicos do bairro, como o Colégio
Maria Gai Grendel, a Escola Prof. Joana Raksa e a UBS.
Figura 3.3.3.2.5-8:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO
CAXIMBA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
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Na Regional Tatuquara, a Fundação de Ação Social (FAS)9 possui sete centros de
referência da assistência social (CRAS); uma unidade de atendimento, vinculada
ao CRAS; um centro de referência especializado da assistência social (CREAS);
um liceu de ofícios e um posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego
(SINE).
Na área da Vila 29 de Outubro, o acompanhamento familiar é de responsabilidade
do CRAS Caximba (Figura 3.3.3.2.5-9). O trabalho, como nos demais centros,
acontece por meio de visitas domiciliares às famílias, que recebem orientações e
encaminhamentos para outras políticas públicas. O serviço prestado da FAS é de
extrema relevância para a construção da autonomia dos moradores da AAE e do
bairro Caximba. Segundo dados da Cohab (2019), no primeiro semestre de 2019,
o CRAS Caximba realizou 9.968 atendimentos particularizados, inclusive com
alguns em domicílio.
Figura 3.3.3.2.5-9:
VISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO CAXIMBA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

____________________________________________________________________________________________
9

A Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS) é o órgão público responsável pela gestão da
assistência à sociedade curitibana, atuando de forma integrada aos órgãos e instituições
governamentais e não governamentais que compõem a rede socioassistencial da capital
paranaense, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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De acordo com a Figura 3.3.3.2.5-10, é possível verificar a falta de equipamentos
de esporte e lazer na AAS, contando apenas com uma academia ao ar livre junto à
Escola Municipal Professora Joana Raksa, além de um campo de futebol e um
parquinho infantil de areia (Figura 3.3.3.2.5-11), implantados pela PMC em 2019 ao
sul da Vila 29 de Outubro, os quais não atendem à demanda local. Além disso, não
são encontrados equipamentos municipais de cultura na região10, que também
carece de espaços de convivência comunitária, tais como praças, teatros, cinemas,
parques etc. Em relação a equipamentos religiosos na AAL (Figura 3.3.3.2.5-12),
têm-se 28 igrejas evangélicas e duas católicas, uma delas vinculada à Comunidade
São João Batista, além de um terreiro de umbanda (Figura 3.3.3.2.5-13).
Figura 3.3.3.2.5-10:
MAPA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL
(AAS)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2019).
____________________________________________________________________________________________
10

Ver subitem 3.3.4.1 deste relatório.
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Figura 3.3.3.2.5-11:
VISTAS DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE) E LOCAL (AAL)

academia ao ar livre

campo de futebol

parque infantil

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.2.5-12:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
LOCAL (AAL)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), IPPUC (2019) e em levantamentos de campo (2019-2020).
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Figura 3.3.3.2.5-13:
VISTAS DE EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA LOCAL (AAL)

igreja evangélica

igreja católica

terreiro de umbanda

igreja evangélica

igreja evangélica

igreja evangélica

igreja evangélica

igreja católica

igreja evangélica

Fonte:
EHET (2019)
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3.3.3.2.6
SEGURANÇA PÚBLICA
A segurança Pública em Curitiba é exercida pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), que conta com delegacias e batalhões
das polícias civil, militar e federal. Desde 1986, também tem o apoio da Guarda
Municipal de Curitiba11, que possui a função de garantir a ordem em locais de
responsabilidade do Município, como terminais de ônibus, parques, bosques,
escolas, creches, praças etc.
Em Curitiba, o Comando do Policiamento da Capital (CPC)12 possui quatro
batalhões de Policia Militar (PM – 12º, 13º, 17º, 20º), além daqueles de Polícia
Militar de Operações Aéreas (BPMOA), de Polícia de Choque (BPChoque), de
Polícia de Trânsito (BPTran), o de Polícia Rodoviária (BPRv), de Patrulha Escolar
Comunitária (BPEC), de Operações Especiais (BOPE), Centro de Operações
Policiais Militares (COPOM) e o Regimento de Polícia Montada (RPMON). Dentre
os batalhões militares, destacam-se tanto o 13º, pelo emprego de viaturas,
policiamento a pé e seu permanente contato radiofônico com o Centro Integrado de
Operações de Segurança Pública (CIOSP), quanto o 20º, que realiza a segurança
pública dos bairros por meio da prevenção à violência e ao abuso de drogas lícitas
e ilícitas (PMPR, 2020). A Figura 3.3.3.4-2 ilustra a localização dos equipamentos
de segurança na Regional Tatuquara.
Segundo informações da SESP-PR (2019), em 2018, no bairro Caximba ocorreram
nove homicídios dolosos e no terceiro trimestre de 2019 foram quatro. Quanto ao
tráfico de drogas, em 2014, o número de ocorrências da Regional Tatuquara foi um
dos mais baixos de Curitiba (Figura 3.3.3.4.6-2). Entretanto, o Caximba teve a maior
taxa de ocorrência (78 a cada 100 mil habitantes). Contudo, no mesmo ano, não
houve registro de ocorrências decorrentes do consumo de drogas no bairro (IPPUC,
2017).

____________________________________________________________________________________________
11

Conta atualmente com cerca de 1.618 servidores, desenvolvendo programas como o Ciclo
Patrulha e o Pelotão Escolar, além de auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar, inclusive
prestando assistência à Defesa Civil em casos de desastres, inundações, soterramentos e
vendavais (SMDCT, 2020).

12

O CPC tem a função de organização, supervisão, fiscalização, direção e controle das
atividades operacionais da capital e região metropolitana (PMPR, 2020).
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Figura 3.3.3.2.6-1:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA REGIONAL TATUQUARA

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e IPPUC (2017).
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Figura 3.3.3.2.6-2:
GRÁFICO DE TAXAS DE OCORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS POR MIL HABITANTES
SEGUNDO ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 2014

Fonte:
Baseada em IPPUC (2017).

Também em Curitiba, têm-se os grupamentos dos Bombeiros, destacando-se o 1º
Grupamento de Bombeiros (GB) – Curitiba Sul, que abrange a Regional Tatuquara.
Este possui três subgrupamentos (SGB), sendo o 1º responsável pelo serviço de
prevenção, o 2ºSGB pelos postos Central, Cajuru e Boqueirão, e o 3º composto
pelos postos Portão (sede), Bairro Novo e Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
(BOMBEIROS, 2020).
A Defesa Civil realiza ações preventivas e preparatórias antes de qualquer
atendimento a desastres. Após o reconhecimento de áreas de risco, começa o
trabalho de conscientização da população nelas assentada. Ao mesmo tempo, tem
início o planejamento de socorro como se naqueles locais fosse ocorrer uma
calamidade. Curitiba possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDECCuritiba), que possui nas administrações regionais as subsecretarias (em igual
número ao destas instâncias administrativas) (DEFESA CIVIL, 2020). Assim, os
administradores regionais são incumbidos de pôr em prática a atividade de defesa
civil em seu âmbito de abrangência, a qual é intensa na Regional Tatuquara,
especialmente no bairro Caximba.

3.3.3.2.7
INTERPRETAÇÃO INTEGRADA DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS
A ocupação irregular no bairro Caximba se encontra em área de fragilidade
ambiental, com pontos críticos de suscetibilidade a inundações e alagamentos13. A
degradação do ambiente e a ocupação de locais de drenagem natural do Rio
Barigui expõem as pessoas a esses riscos, o que resulta em péssimas condições
____________________________________________________________________________________________
13

Ver subitem 3.1.2.1 – Hidrologia – deste relatório.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-334

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

de habitabilidade para a população (COHAB, 2019). Como já comentado, os
moradores vivem em situação de vulnerabilidade, sem adequada infraestrutura de
saneamento básico e circulação e com reduzido fornecimento de energia elétrica14
(Figuras 3.3.3.2.7-1 a 3.3.3.2.7-5).
Figura 3.3.3.2.7-1:
VISTA DE FIAÇÃO ELÉTRICA IMPROVISADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.2.7-2:
VISTA DE TIPOLOGIA DE VIAS E SITUAÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

____________________________________________________________________________________________
14

Ver item 3.3.2 – Aspectos infraestruturais – deste relatório.
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Figura 3.3.3.2.7-3:
VISTAS DE CONDIÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.3.2.7-4:
VISTAS DE BARRACÕES DE RECICLAGEM DE MATERIAIS EM BORDAS DE CAVAS NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.3.2.7-5:
VISTAS DE PROXIMIDADE DE DOMICÍLIOS A CAVAS E A ACÚMULOS DE ENTULHOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Com base nos dados censitários de 2010, apenas 11,3% dos domicílios do bairro
Caximba se encontravam em condições adequadas de moradia, o que corresponde
àqueles que possuem adequada densidade de moradores por dormitório e acesso
a serviços básicos de saneamento, como água, esgoto e resíduos sólidos (IBGE,
2010). Esse valor é significativamente menor que a média municipal (96,3%) e a da
Regional Tatuquara (92,0%), a pior classificada dentre as dez de Curitiba
(Figura 3.3.3.2.7-6).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-338

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Figura 3.3.3.2.7-6:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS COM MORADIA ADEQUADA EM
CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NOS BAIRROS DA REGIONAL
TATUQUARA – 2010

Fonte:
Baseada em IPPUC (2017).

Em 2010, o bairro do Caximba já possuía déficit no acesso aos serviços básicos de
saneamento. Após 2011 até os dias atuais, a expansão da ocupação desordenada
e a favelização somente agravou a situação socioambiental da região, onde
aumentou a degradação do ambiente pela falta de atendimento das comunidades
por infraestrutura urbana adequada.

3.3.3.2.8
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA VILA 29 DE OUTUBRO
Dentre as 1.178 famílias da Vila 29 de Outubro registradas no Cadastro Único,
referenciadas ao CRAS Caximba, 656 são consideradas em situação de alta
vulnerabilidade social e recebem auxílio do Programa Bolsa Família (IPPUC, 2019).
Deste total, 45,1% famílias, possuem renda mensal familiar entre R$ 0,00 e
R$ 89,00, sendo consideradas em situação de extrema pobreza. Somente 11,0%
têm rendimento superior a um salário mínimo.
Na maioria dos domicílios identificados, há compatibilidade entre a quantidade de
pessoas e o número de cômodos da casa: 46,6%, são compostas de 3 a 5,
apontando para a existência de diferentes espaços para utilização como banheiro,
dormitório(s), sala e cozinha, configurando um cenário possivelmente adequado às
necessidades da família. A maioria das famílias entrevistadas pela Cohab (2019),
ou seja, 80,2%, possui banheiro dentro da habitação e 6,2% fora dela.
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TABELA 3.3.3.2.8-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE CÔMODOS POR DOMICÍLIO NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
CÔMODOS

QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS

%

1

239

23,8

2

267

26,5

3a5

469

46,6

31

3,1

1.006

100,0

6 ou mais
Total
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).

Quanto aos materiais utilizados na construção dos imóveis, tem-se quase 50% de
domicílios construídos de modo inadequado: 29,6% com material aproveitado,
proveniente de outras obras anteriormente desmanchadas; 20,4% com outros
materiais, que incluem compensados e lonas, entre outros componentes de baixa
qualidade, representando fragilidade e insegurança para seus moradores; 19,4%
com madeira. Apenas 24,4% foram edificados em alvenaria, os quais estão
majoritariamente concentrados no perímetro com previsão de regularização, ao
contrário da região prevista para reassentamento (COHAB, 2019).
Tabela 3.3.3.2.8-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
MATERIAIS

QUANTIDADE

%

195

19,4

29

2,9

Outros

205

20,4

Material Aproveitado

298

29,6

Tijolo / alvenaria

245

24,4

34

3,4

1.006

100,0

Madeira
Misto

Em pesquisa
Total
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
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De modo geral, as moradias se encontram organizadas na ocupação,
principalmente na região consolidada, na qual estão dispostas por quadras e ruas
relativamente alinhadas. Nestes locais, as tipologias construtivas têm um padrão
mais estruturado e maior quantidade de casas em alvenaria e algumas em madeira
(Figura 3.3.3.2.8-1 a 3.3.3.2.8-3). Nas outras áreas, há maior precariedade nas
condições habitacionais e de vida. Muitas residências se encontram às bordas das
cavas e na área alagável do Rio Barigui.
Figura 3.3.3.2.8-1:
VISTA DE CASAS EM ALVENARIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.2.8-2:
VISTA DE CASAS EM MADEIRA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.3.2.8-3:
VISTA DE HABITAÇÕES NAS BORDAS DE CAVA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2019)

3.3.3.2.9
ATUAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES
Como já citado, a Regional Tatuquara é uma dentre as dez responsáveis pela
administração das políticas públicas em nível local no município de Curitiba. Sua
administração representa a presença do poder executivo em cada bairro e tem
como objetivo planejar as ações governamentais, levando em conta as
especificidades físico-territoriais, bem como se aproximar da perspectiva daqueles
que habitam a localidade.
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Cada regional conta com um administrador e uma equipe de trabalho que auxilia
na gestão das demandas, sendo esta responsável por conectar as ações das
secretarias e órgãos15 municipais aos reais interesses das comunidades locais. As
famílias da Vila 29 de Outubro utilizam os serviços disponíveis na Rua da Cidadania
Tatuquara, a cerca de oito quilômetros de distância da AAE.
O trabalho da regional na Vila 29 de Outubro é caracterizado por sua presença
rotineira e proximidade com os moradores. Devido ao cenário de vulnerabilidade
da região, seus agentes são demandados, não sem frequência, a auxiliar na
mediação de conflitos e na viabilização de soluções para demandas coletivas,
como, por exemplo, a implantação de coleta indireta de resíduos, em 2019, com a
colocação de duas caçambas estacionadas próximo à Rua do Comércio, a fim de
atender as demandas dos coletores de material reciclável, moradores e
comerciantes.
Frente às sucessivas ações executadas ao longo dos anos por organizações
existentes na ocupação, como associações de moradores, conselhos, grupos de
mães e ONGs, as quais já realizam trabalhos regulares no bairro, a Regional teve
papel importante na viabilização do diálogo da Cohab com a população acerca do
Projeto Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo do Caximba- (IPPUC,
2019).
A chegada de novas de famílias à
acompanhado pela Cohab. Mesmo
reassentados ou regularizados por
durante o ano de 2019, de novas
3.3.3.2.9-2).

ocupação ainda ocorre e este fluxo tem sido
após a demarcação dos domicílios que serão
intermédio do PGRC, nota-se, o surgimento,
unidades habitacionais (Figuras 3.3.3.2.9-1 e

____________________________________________________________________________________________
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De acordo com dados de IPPUC (2019, p.39):
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 [Companhia Paranaense de Energia]
Copel – responsável pelo fornecimento de energia elétrica e [Companhia de Saneamento do
Paraná] Sanepar – responsável pelos serviços de água e esgoto.
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Figura 3.3.3.2.9-1:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE NOVOS IMÓVEIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE) – 2019

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e COHAB-CT (2019).
Figura 3.3.3.2.9-2:
VISTAS DE CASAS EM CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-344

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Durante a execução do projeto, será implantado o Escritório Local (ELO), em via
paralela à Rua do Comércio, cadastro número LV03, a fim de atender diariamente
à comunidade por meio do plantão social. Trata-se de equipe técnica
multidisciplinar que vem atendendo os moradores desde agosto de 2018, com o
objetivo de formar um espaço de comunicação, informação e resolução de
possíveis dúvidas e conflitos. Os casos de novos moradores informando a compra
de posse na área, após o cadastramento, serão atendidos pelo plantão social da
Cohab (2019).
A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) é responsável pelas políticas públicas de
cultura no município, atuando colaborativamente com os setores privados e
organizações não governamentais. Nos últimos anos, o Núcleo Regional da FCC
na Regional do Tatuquara priorizou suas ações dentro da sua própria Rua da
Cidadania, com poucas ações pontuais nos bairros e vilas que compõem a regional.
O Ônibus da Cultura, por exemplo, esteve em duas vezes na Vila 29 de Outubro
(COHAB, 2019)
A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) é o órgão
da Prefeitura de Curitiba responsável pela política de abastecimento alimentar do
município. É voltada prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se
encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, buscando garantir direitos
de acesso à alimentação adequada. A comunidade da Vila 29 de Outubro pode
utilizar duas lojas do programa “Armazém da Família”, no Campo do Santana e no
Pinheirinho. Porém, encontram-se a 6,8 km e 28 km, respectivamente, da
localidade. Ainda, a SMSAN estimula a prática da agricultura urbana, mediante a
implantação de hortas comunitárias. Na Regional Tatuquara, existem 18 destes
empreendimentos. Porém, as famílias da Vila 29 de Outubro estão a uma distância
aproximada de 5 km do mais próximo (COHAB, 2019).
Outras entidades, como a Teto, têm atuado no Caximba. A organização está
presente desde 2014, com a realização da primeira Escutando Comunidades
(ECO), que consistiu em identificar a situação socioeconômica e demandas dos
moradores. Naquele ano, as primeiras duas casas foram entregues à
comunidade16. Em 2015 e 2016, mais 16 e nove casas emergenciais foram
entregues, respectivamente (TETO, 2019).
No ano de 2017, 25 casas emergenciais e uma biblioteca foram construídas na Vila
Primeiro de Setembro, além da implantação do Projeto Torneira Social, que
consistiu na instalação de reservatório para captação de água da chuva com
tratamento, ligado a torneira em local de acesso comunitário (TETO, 2019).
Entre 2018 e 2019, outras 34 casas emergenciais foram construídas, totalizando
86 instaladas pela organização no bairro, sendo 22 na Vila 29 de Outubro
(Figura 3.3.3.2.9-3) (TETO, 2019).

____________________________________________________________________________________________
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Segundo informação verbal por meio de entrevista concedida por voluntária da Teto, em 28
de janeiro de 2020, a escolha das famílias para as quais as casas serão destinadas
perpassam por diversos critérios, como ter pessoas engajadas que participem da mesa de
trabalho e a presença de crianças, doentes ou idosos na família, por exemplo.
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Figura 3.3.3.2.9-3:
VISTAS DE CASAS CONSTRUÍDAS PELA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL TETO NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.2.9-4:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS PELA ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL TETO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE) – 2018 E 2019

Fonte:
Baseada em Google Earth e Teto (2019).
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Em 2010, uma moradora do 29 de outubro criou em sua própria casa a Biblioteca
Amigos do Caximba, (Figura 3.3.3.2.9-5) com o intuito de reintegrar crianças e
jovens carentes da comunidade, utilizando literatura infantil, atividades lúdicas e
trabalhos recreativos. Ao longo dos anos, recebeu melhorias e posteriormente, a
casa de madeira foi substituída por uma construção de alvenaria (Figura 3.3.3.2.96). Além das atividades de apoio pedagógico, a sede comunitária do Amigos do
Caximba distribui refeições, alimentos e doações, de forma gratuita, mediante
cadastro prévio. Atende cerca de 120 crianças diariamente, chegando aos finais de
semana a receber mais de 30017.
Figura 3.3.3.2.9-5:
VISTA DA ANTIGA SEDE DO PROJETO AMIGOS DO CAXIMBA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE) – 2019

Fonte:
EHET (2019)

____________________________________________________________________________________________
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Dados obtidos a partir da página oficial da Associação Amigos do Caximba no Facebook.
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Figura 3.3.3.2.9-6:
VISTA DA NOVA SEDE DO PROJETO AMIGOS DO CAXIMBA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE) – 2020

Fonte:
EHET (2020)
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O Projeto “Move Vidas” (Figura 3.3.3.2.9-7), desenvolvido na Vila 29 de Outubro, é
também popularmente conhecido como “Gaivotta”, apelido da sua idealizadora,
Luzia Cruz. Promove letramento, musicalização e atividades na natureza, além de
eventuais distribuições de alimentos e refeições. Há, ainda, atendimento
comunitário, feito por duas advogadas voluntárias. Também há uma brinquedoteca
e uma quadra de esportes. Mesmo contando com o apoio de voluntários e da
Associação de Capoeira Arte Raça, depende de doações (QUEIROZ, 2019).
Figura 3.3.3.2.9-7:
VISTA DA SEDE DO PROJETO MOVE VIDAS / GAIVOTTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Outras entidades atuam na Vila 29 de Outubro ou em suas imediações, como é o
caso da própria Associação de Moradores. Liderada pela Dona Ni (Rosenil do Rocio
dos Santos Fragoso), tem mostrado engajamento junto às ações promovidas pela
Cohab. Ainda há a Associação de Moradores do Caximba, localizada na Vila
Primeiro de Setembro e liderada pela Dona Terezinha do Nascimento, e também a
Casa de Recuperação de Drogados "O Resgate da Ovelha Perdida"; mesmo que
ainda não formalizado, atualmente o Pastor Gênesis atende cerca de 40 pessoas
de forma permanente.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

3-349

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

3.3.3.2.10
ENTENDIMENTO DA COMUNIDADE SOBRE O EMPREENDIMENTO E
ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL NA ÁREA
Com o intuito de garantir a participação comunitária no PGRC, desde 2017, a
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), por intermédio do IPPUC e da Cohab, vem
realizando ações – oficinas, reuniões, rodas de conversa e consultas públicas –
visando ao diálogo sobre o projeto com os moradores. Essa iniciativa propiciou
espaços de discussão e informação, a partir dos quais foi possível rever conceitos
e melhorar ações propostas, dentro dos limites técnicos que envolvem a proposta
de intervenção18.
A proposta do projeto foi preliminarmente apresentada às lideranças do bairro, o
que possibilitou a transparência, informação e pactuação inicial do processo a ser
implementado, obtendo a confiança de pessoas reconhecidas por seus pares. Em
seguida, foram realizadas reuniões menores, com cerca de 60 famílias por
encontro, uma vez por semana, em espaço público nas proximidades, tendo como
foco o esclarecimento de dúvidas sobre o reassentamento.
Em 2019, foram realizados seis encontros específicos, no formato de roda de
conversa com mulheres sozinhas únicas provedoras do lar, levando em conta a
demografia da comunidade e objetivando levantar os principais problemas da Vila
29 de Outubro, pontos positivos e o papel do gênero feminino. À rede de proteção
social envolvida no projeto cabe a elaboração de um trabalho específico que atenda
à comunidade LGBTQI+19, próximo público-alvo deste tipo de encontros.
Finalmente, em setembro de 2019, foi realizada a Consulta Pública da Vila 29 de
Outubro (3.3.3.2-10), com amostra de 80 famílias espacialmente distribuídas,
representando os diversos setores da vila. Foi feita a mobilização por meio de
entrega de convite nominal para cada família e seu respectivo reforço por telefone
à véspera do evento. A consulta contou com a presença de 80 pessoas,
representando 60 famílias.

____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento.

19

A sigla é dividida em duas partes: a primeira, LGB, diz respeito à orientação sexual do
indivíduo (lésbicas, gays e bissexuais). A segunda, TQI+, se refere aos gêneros de pessoas
que não conseguem ser definidas de maneira distinta em masculino ou feminino (transexuais,
travestis e transgêneros; queer; intersexuais; e outros mais) (ORIENTANDO, 2020).
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Figura 3.3.3.2.10-1:
VISTAS DE CONSULTA PÚBLICA NA VILA 29 DE OUTUBRO SOBRE O PROJETO GESTÃO DE
RISCO CLIMÁTICO (PGRC) BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR – SETEMBRO DE
2019

Fonte:
COHAB-CT (2019)

3.3.3.3
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Para este tópico, foram analisados dados de Cohab, IBGE e IPPUC, bem como de
pesquisa de PNUD, IPEA e FJP (2013), entre outras fontes, com a finalidade de
identificar a renda e a ocupação da população da AAS e da AAE. A análise das
informações sobre estabelecimentos e empregos, grau de formalidade destes
últimos, principais atividades econômicas, produto interno bruto (PIB) per capta,
Índice de Gini e rendimento médio das famílias teve o fim de mapear as fragilidades
socioeconômicas da população e as potencialidades da economia na região.

3.3.3.3.1
OCUPAÇÃO
Em Curitiba (Tabela 3.3.3.3.1-1), a taxa de atividade da população de 18 anos ou
mais (ou seja, o percentual economicamente ativo) passou de 71,1% em 2000, para
73% em 2010. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação (ou seja, a proporção da
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 12,6% em
2000, para 4,5% em 2010. Das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou
mais em 2010, 0,8% trabalhavam no setor agropecuário, 0,4% na indústria
extrativa, 13,0% na indústria de transformação, 5,8% no setor de construção, 1,2%
nos setores de utilidade pública, 17% no comércio e 53,7% no setor de serviços
(PNUD; IPEA; FJP (2013).
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Em relação ao grau de formalização dos trabalhadores empregados, a taxa em
Curitiba era de 67,9% em 2000, passando para 74,5% em 2010, enquanto no bairro
Caximba, era de 65,4% em 2000, e passou para 72,0% em 2010. Pelos dados
nacionais, a comunidade do Caximba estaria acima da média do pais, em que
46,3% dos brasileiros eram empregados com contrato formal. Entretanto, esse
diagnóstico para o bairro não é um retrato fiel da realidade, quando se analisa que
os dados disponíveis para a AAS são datados do último censo demográfico (IBGE,
2010).
Tabela 3.3.3.3.1-1:
PROPORCIONALIDADE DA OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS EM CURITIBA
(ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NO BAIRRO CAXIMBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAS) – 2000 E 2010
CURITIBA

2000
(%)

2010
(%)

Taxa de atividade (1)

71,2

73

Taxa de desocupação (2)

12,6

4,5

Grau de formalização dos ocupados (3)

67,9

74,5

BAIRRO CAXIMBA

2000
(%)

2010
(%)

Taxa de atividade

71,9

79,6

Taxa de desocupação

18,3

5,0

Grau de formalização dos ocupados mais

65,4

71,9

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).
Notas:
(1)
= razão entre as pessoas de 18 anos ou mais que eram economicamente ativas, ou seja, que
estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do censo e o total de pessoas
nesta faixa etária, multiplicada por 100. Considera-se desocupada a pessoa que, não estando
ocupada na semana de referência, havia procurado trabalho no mês anterior à pesquisa
(2)
= percentual da população economicamente ativa (PEA) nessa faixa etária que estava
desocupada, ou seja, que não estava ocupada na semana anterior à data do censo, mas
havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à data da pesquisa
(3)
= razão entre o número de pessoas com 18 ou mais formalmente ocupadas e o total de pessoas
ocupadas nessa faixa etária, multiplicada por 100. Foram considerados como formalmente
ocupados os empregados com carteira de trabalho assinada; os militares do exército, da
marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros; e os empregados pelo
regime jurídico dos funcionários públicos, assim como os empregadores e trabalhadores por
conta própria que eram contribuintes do Instituto de Previdência Social (INPS – atual Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS)

Quanto ao nível educacional dos ocupados em Curitiba, de acordo com
informações de PNUD, IPEA e FJP (2013) (Tabela 3.3.3.3.1-2), a porcentagem de
pessoas ocupadas com ensino fundamental completo passou de 71% para 79,7%
de 2000 a 2010, enquanto no bairro Caximba foi de 43,1% para 62,9% no mesmo
período. Já para os profissionais com ensino médio completo, esses números
passaram de 53% para 63% em Curitiba e de 22% para 34,5% no Caximba entre
os mesmos anos. Esses dados mostram que, apesar do crescimento da taxa de
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ocupação, a população do bairro possui índice muito maior de desemprego em
relação à população municipal, mesmo possuindo nível de escolaridade
semelhante.
Tabela 3.3.3.3.1-2:
PROPORCIONALIDADE DOS NÍVEIS EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS
OCUPADA EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NO BAIRRO
CAXIMBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAS) – 2000 E 2010
CURITIBA

2000
(%)

2010
(%)

Ensino fundamental completo (1)

71,0

79,7

Ensino médio completo (2)

53,0

63,2

BAIRRO CAXIMBA

2000
(%)

2010
(%)

Ensino fundamental completo

43,1

62,9

Ensino médio completo

22,0

34,5

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).
(1)
= razão entre o número de pessoas com 18 ou mais ocupadas que já concluíram o ensino
fundamental e o total de pessoas ocupadas nessa faixa etária, multiplicada por 100
(2)
= razão entre o número de pessoas com 18 ou mais ocupadas que já concluíram o ensino
médio e o total de pessoas ocupadas nessa faixa etária, multiplicada por 100. Foram
consideradas como já tendo concluído o médio aquelas pessoas que frequentaram a 4ª
série desse nível de ensino

De acordo com a Tabela 3.3.3.3.1-3, com dados da pesquisa realizada pela Cohab
(2019) na Vila 29 de Outubro, evidencia-se que 44,5% dos habitantes não estão
inseridos no mercado formal de trabalho, sendo que destes, 24,8% não possuíam
algum trabalho e cerca de 22% estavam sem vínculos empregatícios, incluindo
desempregados, empregados sem registro na carteira de trabalho e os
trabalhadores autônomos, o que demonstra a vulnerabilidade das famílias. A taxa
de desemprego é ainda mais representativa no caso das mulheres, que
corresponde a 32,6% delas, enquanto a dos homens equivale a 14,7%. Para eles,
o mais representativo é o “autônomo sem previdência”, com 23,2% nessa situação,
encontrando-se em condições precárias de trabalho, pois não possuem assistência
e seguro em casos de doenças, invalidez, morte ou paternidade.
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Tabela 3.3.3.3.1-3:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE EMPREGO DE MAIORES DE 18 ANOS POR
GÊNERO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
SITUAÇÃO

FEMININO

Aposentado

28

2,9

Autônomo com previdência

14

Autônomo sem previdência

%

TOTAL

%

25

3,3

53

3,1

1,4

22

2,9

36

2,1

152

15,6

175

23,2

327

18,9

Empregado com vínculo

61

6,3

63

8,4

124

7,2

Empregado sem vínculo

4

0,4

10

1,3

14

0,8

Empregador

2

0,2

2

0,3

4

0,2

Não trabalha

318

32,6

111

14,7

429

24,8

2

0,2

1

0,1

3

0,2

Outros

123

12,6

77

10,2

200

11,6

Em pesquisa

271

27,8

267

35,5

538

31,1

Total

975

100,0

753

100,0

1.728

100,0

Trabalhador rural

% MASCULINO

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).

3.3.3.3.2
RENDIMENTO
Em Curitiba, o IDHM no componente de renda mostrou crescimento de 0,7550 no
ano 1991, considerado médio, para 0,8090 em 2010, enquadrado como alto. Já na
UDH (bairros Caximba e Campo de Santana), esse aumento foi menos expressivo,
de 0,643 em 2000, ou seja, baixo, para 0,694 em 2010, ainda baixo (PNUD; IPEA;
FJP, 2013).
A renda per capita de Curitiba teve acréscimo de cerca de 80% para o período de
1991 a 2010, passando de R$ 878,4, em 1991, para R$ 1.581,0, em 2010. A taxa
média anual de crescimento foi de 3,8%, entre 1991 e 2000, e de 2,6%, entre 2000
e 2010. Para o bairro Caximba, verifica-se aumento de aproximadamente 37%
entre 2000 e 2010, quando passou de R$ 438,7 em 2000, para R $602,1 em 2010
(Tabela 3.3.3.3.2-1). Apesar de haver evolução positiva, a renda per capita do
Caximba ainda representa valor menor que a metade da média municipal,
demonstrando a vulnerabilidade local.
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Tabela 3.3.3.3.2-1:
COMPARATIVO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) E SEUS
COMPONENTES EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NA UNIDADE
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDH) – 1991, 2000 E 2010
CURITIBA

1991

2000

2010

IDHM Renda

0,755

0,809

0,850

Renda per capita

878,4

1.225,3

1.581,0

UDH

1991

2000

2010

IDHM Renda

-

0,643

0,694

Renda per capita

-

438,7

602,1

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).

No município, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 7,9% em 1991,
para 6,2% em 2000, e para 1,7% em 2010. Na UDH. esse índice foi de 10,5% em
2000, para 2,4% em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois
períodos pode ser descrita pelo Índice de Gini, que passou, em Curitiba, de 0,55
em 1991, para 0,59 em 2000, e para 0,55 em 2010, e na UDH, de 0,42 em 2000,
para 0,33 em 2010 (Tabela 3.3.3.3.2-2).
A Figura 3.3.3.3.2-1 demonstra a distribuição de renda pela população pelo método
de razão de renda, o qual divide o total da população em cinco, neste caso, para
obtenção de intervalos iguais de amostra. Cada quinto equivale a 20% da
população. Dessa forma, é possível notar que, em Curitiba, os mais pobres (quinto
inferior) recebiam, em 2010, valor per capita médio de R$ 279,87 enquanto os mais
ricos (quinto superior) recebiam em média R$ 4.715,18. Já na UDH, para os mais
pobres os valores eram de cerca de R$ 213,00 per capita e para os mais ricos de
de R$ 1.191,49.
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Tabela 3.3.3.3.2-2:
PROPORCIONALIDADE DE POBRES E ÍNDICE DE GINI EM CURITIBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDH)
– 1991, 2000 E 2010
CURITIBA

1991

2000

2010

% de extremamente pobres (1)

1,5

1,4

0,1

% de pobres (2)

8,0

6,2

1,7

Índice de Gini (3)

0,55

0,59

0,55

UDH

1991

2000

2010

% de extremamente pobres

-

2,0

0,8

% de pobres

-

10,5

2,4

Índice de Gini

-

0,42

0,33

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).
Notas:
(1)
= proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais.
O universo de indivíduos é limitado a aqueles que vivem em domicílios particulares
permanentes
(2)
= proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00
mensais. O universo de indivíduos é limitado a aqueles que vivem em domicílios particulares
permanentes
(3)
= mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda
domiciliar per capita. Seu valor é zero quando não há desigualdade (a renda per capita de
todos os indivíduos têm o mesmo valor) e tende a 1 à medida que a desigualdade aumenta.
O universo de indivíduos é limitado a aqueles que vivem em domicílios particulares
permanentes
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Figura 3.3.3.3.2-1:
GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA DOMICILIAR PER CAPITA POR QUINTOS DA
POPULAÇÃO ORDENADA EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NA
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDH) – 2010

Curitiba

UDH

Fonte:
Baseada em PNUD, IPEA e FJP (2013).

A Figura 3.3.3.3.2-2 mostra a distribuição de renda em salários mínimos (SMs)
comparando Curitiba e o bairro Caximba (AAS). É possível notar que, em 2010, o
número de pessoas sem rendimento era equivalente a 2,8% neste último e 2,65%
no município. Entretanto, para as faixas de renda mais baixas, a AAS dispõe de
números mais elevados, enquanto para as mais altas, maior é a distância de
Curitiba para o bairro. Esse fato pode ser verificado entre 1/4 e 1/2 SM, pois
Caximba tem 21,7% da população nesta faixa e Curitiba apenas 6,28%. Já entre 3
e 5 SM, encontra-se 12,7% da população curitibana e apenas 1,25% dos habitantes
do bairro. Já para a faixa de mais de 10 SM, Curitiba possui 4,0% enquanto nenhum
dos moradores do Caximba se encontra nesta classe.
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Figura 3.3.3.3.2-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO
NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA EM SALÁRIOS MÍNIMOS (SM) EM CURITIBA
(ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NO BAIRRO CAXIMBA (ÁREA DE
ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAS) – 2010

Fonte:
Baseada em AC (2017).
Notas:
(1)
= salário mínimo: R$ 510,00
= Caximba
= Curitiba

O rendimento médio mensal dos domicílios particulares permanentes na Regional
Tatuquara, em 2010, era de R$ 1.674,8, equivalente a 3,16 SM, à época
correspondente a R$ 510,00. Os três bairros que compõem a regional possuem
rendimentos aproximados que variam entre R$ 1.613,24 e R$ 1.713,8, com o
Caximba registrando o menor (Tabela 3.3.3.3.2-3).
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Tabela 3.3.3.3.2-3:
RENDIMENTO NOMINAL MÉDIO MENSAL E SALÁRIO MÍNIMO (SM) EQUIVALENTE DOS
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES NA REGIONAL TATUQUARA – 2010
BAIRROS

RENDIMENTO MÉDIO MENSAL

SM

Campo de Santana

R$ 1.713,8

3,36

Caximba

R$ 1.613,2

3,16

Tatuquara

R$ 1.657,3

3,25

Regional Tatuquara

R$ 1.674,8

3,28

Fonte:
Baseada em IBGE (2010) e IPPUC (2017).

As informações obtidas na Vila 29 de Outubro (Tabela 3.3.3.3.2-4) pela Cohab
(2019) apontam condições de vulnerabilidade para a sua população, na medida em
que 61,0% informa renda familiar bruta de até R$ 1.800,00. Atualmente, esse valor
estaria equivalente a 1,8 SM, demonstrando que houve perda de renda, que antes
era de 2,16 salários. O percentual de famílias que informa não possuir rendimentos
(22,3%) se apresenta muito próximo daquele de moradores que dizem não estar
trabalhando (24,8%) indicando um grupo alvo de ações para capacitação e
qualificação, visando à sua reinserção no mercado de trabalho. Por fim, destacase que somente 16,7% das famílias apresentam faixa de renda superior a
R$ 1.800,00.
Tabela 3.3.3.3.2-4:
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS E PROPORCIONALIDADE DA RENDA FAMILIAR NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
FAIXAS DE RENDA FAMILIAR

QUANTIDADE

%

Nenhuma

225

22,3

Até R$ 1.800,00

613

61,0

De R$ 1.801,00 até R$ 2.350,00

66

6,5

De R$ 2.351,00 até R$ 3.600,00

85

8,5

Acima de R$ 3.600,00

17

1,7

1.006

100,0

Total
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
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3.3.3.3.3
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS FORMAIS
SEGUNDO ATIVIDADE ECONÔMICA
De acordo com informações do IBGE (2012), Curitiba possuía, em 2012,
108.474 unidades locais, 103.211 empresas e estabelecimentos comerciais
atuantes e 780.390 trabalhadores, sendo 1.084.369 pessoas ocupadas no total e
931.971 assalariadas. A principal fonte econômica estava centrada no setor
terciário, com seus diversos segmentos de comércio e prestação de serviços de
várias áreas, como na educação e saúde. Em seguida, destacava-se o setor
secundário, com complexos industriais de grande porte.
Segundo dados do IPPUC (2017), o bairro Caximba tinha, em 2015, vocação
econômica voltada ao setor industrial (46,5%), ao comércio e serviços (32,8%),
enquanto o município seguia a tendência contrária: comércio (43,6%), serviços
(43,0%) e indústria (12,6%) (Figura 3.3.3.3.3-1).
Figura 3.3.3.3.3-1:
GRÁFICO DE QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS ATIVOS SEGUNDO SETOR DE
ATIVIDADE ECONÔMICA EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) E NO
BAIRRO CAXIMBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA SETORIAL – AAS) – 2015

Curitiba

Caximba

Fonte:
Baseada em AC (2017).

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
3-360

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Quanto à formalidade junto aos órgãos municipais, há um número significativo de
estabelecimentos econômicos formais ativos junto a Secretaria Municipal de
Finanças, porém, entre as regionais, a do Tatuquara é a com menor número de
estabelecimentos cadastrados, com apenas 4.982 inscrições, sendo o total
municipal de 247.272 cadastros (Figura 3.3.3.3.3-2).
Figura 3.3.3.3.3-2:
GRÁFICO DE QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS POR REGIONAL EM
CURITIBA (ÀREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2015

Fonte:
Baseada em AC (2017).
Nota:
CIC = Cidade Industrial de Curitiba

A vocação da AAE é voltada para o setor comercial e serviços, enquanto a AAS
tem predominância, como comentado, para o setor industrial, segundo as
atividades cadastradas no Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Não há registros de estabelecimentos ativos nos setores de agricultura, pesca,
aquicultura e atividades indefinidas. O bairro Caximba soma 80 estabelecimentos
cadastrados, sendo este o com menor número na Regional Tatuquara
(Tabela 3.3.3.3.3-1).
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Tabela 3.3.3.3.3-1:
QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS ATIVOS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA
NOS BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – 2015
CAMPO DE
SANTANA

CAXIMBA

TATUQUARA

REGIONAL
TATUQUARA

TOTAL
CURITIBA

Indústria

507

33

727

1.267

35.606

Comércio

607

28

1.745

2.380

95.147

Serviços

456

19

856

1.331

114.913

Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca
e aquicultura

3

0

0

3

366

Indefinidos

0

0

1

1

1.240

1.573

80

3.329

4.982

247.272

ATIVIDADES

Total

Fonte:
Baseada em AC (2017).
Nota:
Estabelecimentos do setor primário somados aos estabelecimentos que não tiveram seus dados de
atividade compatibilizados com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE).

Na AAE, no que se refere as ocupações profissionais, há prevalência de
trabalhadores nos setores de serviços gerais e de construção civil e número
significativo de pessoas trabalhando como recicladores e/ou coletores de material
reciclável. A Tabela 3.3.3.3.3-2 mostra as profissões na Vila 29 de Outubro
levantadas pela Cohab (2019).
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Tabela 3.3.3.3.3-2:
QUANTIDADE DE PROFISSÕES OU OCUPAÇÕES NA VILA 29 DE OUTUBRO
PROFISSÃO / OCUPAÇÃO

QUANTIDADE

Serviços gerais / diarista

118

Pedreiro / ajudante de pedreiro

91

Coletor de material reciclável/reciclador

62

Vendedor

45

Comerciante

38

Confeiteiro / padeiro / 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:
Baseada em Cohab (2019).

Entre as famílias entrevistadas, a maioria informou trabalhar em profissões não
qualificadas e que não requerem escolaridade avançada. Conforme dados da
Tabela 3.3.3.3.3-2, as profissões com maior incidência são as de serviços gerais /
diarista, pedreiro / ajudante de pedreiro, coletor de material reciclável / reciclador,
vendedor e comerciante, justificando os dados referentes às baixas rendas
identificadas na comunidade. Há predomínio de jovens, sendo mais da metade dos
moradores do sexo feminino. Esta característica constitui um ponto forte desta
comunidade, uma vez que apresenta expectativas de longo prazo e resiliência
frente a situações críticas, além de demonstrar motivação para mudanças,
considerando as novas perspectivas de vida.
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As informações de trabalho e renda revelam que, em grande parte, muitas pessoas,
incluindo os responsáveis pelos domicílios, não possuem rendimentos suficientes,
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 baixos
níveis de renda, escolaridade e 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
(do Comércio) onde predominam estas atividades demonstra o perfil empreendedor
de alguns moradores, os quais atendem, dentro da própria área, as principais
demandas da comunidade.

3.3.3.3.4
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
Na AAE, foram mapeados 78 pontos de comércio20 e estão previstas casas mistas,
que mesclam moradia com módulo comercial, garantindo, assim ,a continuidade da
atividade econômica. As ruas do Comércio e Francisca Beralde Paolini são as
principais vias de acesso da Vila 29 de Outubro e nelas estão localizados as
principais atividades comerciais e de serviços (Figura 3.3.3.3.4-1). Nota-se,
sobretudo, a presença de salões de beleza, barbearias, bares, lanchonetes,
mercearias, oficinas e autocenters, lojas de materiais de construção e venda de
roupas (Tabela 3.3.3.3.4-1 e Figuras 3.3.3.3.4-2 a 3.3.3.3.4-4).

____________________________________________________________________________________________
20

Os números podem não representar a realidade, pois o levantamento foi feito por meio de
fotos em campo e pelo Google Street View (2018-2020), o qual, em algumas regiões,
encontra-se desatualizado.
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Figura 3.3.3.3.4-1:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), Google Street View (2018-2020) e em levantamentos de campo
(2019-2020).
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Tabela 3.3.3.3.4-1:
QUANTIDADE DE TIPOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
TIPOS

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS

Aviário

3

Bar

4

Distribuidora / mercearia / frutaria / açougue

15

Loja de roupas / bazar / brechó

5

Materiais de construção

4

Mercado / supermercado

4

Oficina mecânica / autocenter

8

Panificadora

3

Restaurante / lanchonete

7

Salão de beleza / barbearia

9

Sorveteria

1

Outras atividades comerciais

7

Outros serviços

3

Não identificadas

7

Fonte:
Baseada em Google Street View (2018-2020) e em levantamentos de campo (2019-2020).
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Figura 3.3.3.3.4-2:
VISTA DE LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA
(AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.3.4-3:
VISTA DE SUPERMERCADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.3.3.4-4:
VISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)

Como meios de subsistência, há criação de galinhas e porcos para consumo
próprio e venda, além do cultivo de hortas domésticas. Das 166 famílias que
responderam o questionário da ONG Teto (2019), 26,2% afirmam depender de
plantação ou horta no terreno do imóvel para alimentação (Tabela 3.3.3.3.4-2) ou
para composição de renda familiar (Tabela 3.3.3.3.4-3).
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Tabela 3.3.3.3.4-2:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE SUBSISTÊNCIA POR PLANTAÇÃO OU HORTA NO RESPECTIVO TERRENO
– 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE IMÓVEIS

%

Sim

166

26,2

Não

467

73,8

0

0,0

633

100,0

Não sabe ou não respondeu
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “existe alguma forma de subsistência por plantação / horta no seu
terreno?”
Tabela 3.3.3.3.4-3:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DE RESPOSTAS DE MORADORES DA VILA 29 DE
OUTUBRO SOBRE RENDA FAMILIAR ORIUNDA DE PLANTAÇÃO OU HORTA NO RESPECTIVO
TERRENO – 2019
RESPOSTAS

NÚMERO DE FAMÍLIAS

%

Sim

26

15,7

Não

138

83,1

2

1,2

166

100,0

Não sabe ou não respondeu
Total

Fonte:
Adaptada de Teto (2019).
Nota:
Pergunta original do questionário: “sua alimentação ou renda depende dessa plantação / horta?”

3.3.3.3.5
RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIO
Quanto aos responsáveis pelos domicílios, prevalecem titulares do sexo feminino,
como já tratado no tópico 3.3.3.2.7, sendo a maioria com filhos, sem cônjuge ou
companheiro, sem renda ou com provimentos inferiores a R$ 1.800,00. Para estas
titulares sozinhas, as 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
dois membros e o fato de que praticamente metade possui apenas um ou dois,
resultando numa média de 2,7 pessoas por domicílio. Esse valor é adequado ao
tamanho das unidades habitacionais previstas, que possuem dois dormitórios.
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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 a inundações e
intempéries. Exceção, porém, 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
aqueles que permanecerão na moradia atual, em imóvel regularizado.

Campo de Santana

SEM RENDIMENTO

MAIS DE 20 SM

15 A 20 SM

10 A 15 SM

5 A 10 SM

3 A 5 SM

2 A 3 SM

1 A 2 SM

BAIRROS

1/2 A 1 SM

ATÉ 1/2 SM

Tabela 3.3.3.3.5-1:
QUANTIDADE DE PESSOAS RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS PARTICULARES
PERMANENTES SEGUNDO FAIXA SALARIAL NOS BAIRROS DA REGIONAL TATUQUARA E
EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – AAM) – 2010

7.898

89

1.017

3.396

1.553

712

176

9

9

2

994

719

7

163

288

120

56

22

1

1

1

61

Tatuquara

15.440

215

2.590

6.686

2.834

1.241

325

21

15

9

1.525

Regional Tatuquara

24.088

311

3.770

10.370

4.507

2.009

523

31

25

12

2.530

Caximba

Curitiba

576.152

3.973 58.720 140.781 90.476 88.054 86.219 20.305 17.517 15.078 55.029

Fonte:
Baseada em IBGE (2010).
Nota:
SM = salário mínimo (vigente em 2010 = R$ 510,00)

Esses dados confirmam a posição mais vulnerável das mulheres no mercado de
trabalho e na vida social em geral, principalmente em famílias de baixa renda, como
é o caso em análise. Comprovadamente, esse fato é atestado pelo alto índice de
grupos familiares monoparentais em que as pessoas responsáveis são do sexo
feminino, além do desemprego entre elas, principalmente com idade mais
avançada, bem como com rendimentos mais baixos em relação aos homens.

3.3.3.3.6
CONTEXTO ESPECÍFICO DOS CATADORES
A atividade de catador constitui um setor importante da economia na AEE. De
acordo com mapeamento feito pela Cohab (2019), na Vila 29 de Outubro foram
encontrados 39 carrinheiros, dois receptores, um acumulador e 12 estruturas de
barracão (Figura 3.3.3.3.6-1). A análise constatou, ainda, que das 62 pessoas que
se denominam catadores de resíduos recicláveis, 26 são do gênero feminino e 36
do masculino.
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Figura 3.3.3.3.6-1:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DE CATADORES E DE BARRACÕES DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS NA VILA 29 DE OUTUBRO

Fonte:
Baseada em Cohab (2019) e Google Earth (2019).
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Figura 3.3.3.3.6-2:
VISTA DE BARRACÕES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NAS BORDAS DE CAVAS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Nota:
Imageamento por drone

Mais de 50% dos catadores realizam a venda do material para os barracões
próximos ao bairro, impactando diretamente na economia da região; outros 24,0%
vendem para ferro-velho e os demais para empresas de reciclagem em Curitiba. A
maioria dos resíduos são recolhidos de lixeiras dispostas nas ruas, distribuídos da
seguinte forma: 43,0% realizam a coleta em Araucária; 33,0% preferem bairros de
Curitiba e 24,0% atuam na própria comunidade. Estes, por sua vez, optam pela
proximidade devido a limitações físicas (saúde, idade etc.) (COHAB, 2019).
Os catadores trabalham, em média, seis dias por semana, podendo fazer até
10 horas de jornada de trabalho diariamente, algumas vezes incluindo as
madrugadas. Para execução das atividades, 43,0% dos catadores utilizam veículo
automotivo (Figura 3.3.3.3.6-3) e para 52% destes, o custo com combustível varia
de 100 a 300 reais mensais. Outros 43,0% utilizam “carrinho adaptado”
(Figura 3.3.3.3.6-4) para carregar os resíduos até a área de triagem, a qual, em sua
maioria, é a própria habitação. Os catadores “carrinheiros” chegam a transportar
entre 300 e 500 quilos em um dia de trabalho.
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Figura 3.3.3.3.6-3:
VISTA DE CAMINHÃO-GAIOLA DE PROPRIEDADE DE CATADOR DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.3.6-4:
VISTA DE CARRINHO DE RECICLAGEM DE PROPRIEDADE DE CATADOR DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
COHAB (2019)
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A maioria dos catadores (63,0%) utiliza a própria habitação (Figuras 3.3.3.3.6-5 a
3.3.3.3.6-7) para fazer a recepção e triagem do material reciclável e
armazenamento do rejeito (material orgânico não reciclável). Apesar da
precariedade e risco de contágio pelo material orgânico, a realização do trabalho
no quintal da própria casa garante maior autonomia e menos custo de operação,
como passagem de ônibus ou combustível, aluguel, luz e água e demais despesas,
caso a triagem seja feita em outro local.
A manutenção do trabalho na habitação ou em imóvel próximo também garante
maior autonomia, uma vez que o catador pode gerenciar seus horários de acordo
com demais tarefas domésticas, como levar e buscar filhos na escola, preparar
refeições, limpar a casa, cuidar de algum parente idoso ou doente etc. Nesse
sentido, para além da precariedade das residências mistas, é importante salientar
a sua função de agregar, em apenas um lugar, necessidades básicas de
manutenção da vida, como moradia, trabalho, renda e manutenção da rotina
familiar e de tarefas domésticas.
Visto que a urbanização da AAE implica diretamente no encerramento dos espaços
de triagem, o reassentamento constitui um desafio para a política de resíduos
sólidos urbanos de Curitiba, no sentido de incluir essas pessoas na cadeia
produtiva da reciclagem por meio de outros arranjos, como associações de
catadores e cooperativas de reciclagem, ou ainda, encaminhamento para outros
postos de trabalho.
Figura 3.3.3.3.6-5:
VISTA DOS FUNDOS DO QUINTAL DO TERRENO DE CATADOR DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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Figura 3.3.3.3.6-6:
VISTA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM FRENTE À HABITAÇÃO DE
CATADORA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.3.6-7:
VISTO DO PROCESSO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM CASA DE CATADOR
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
COHAB (2019)
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O levantamento feito pela Cohab (2019) identificou, ainda, 12 estruturas de
barracão na região, das quais quatro possuem prensa de enfardamento, uma tem
balança e uma dispõe de escavadeira (Figuras 3.3.3.3.6-8 e 3.3.3.3.6-9).
Figura 3.3.3.3.6-8:
VISTA DE MESA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM BARRACÃO DE RECICLAGEM
AO LADO DE CASA DE CATADOR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
Figura 3.3.3.3.6-9:
VISTA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS EM BARRACÃO DE RECICLAGEM AO LADO
DA CASA DE CATADOR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)

Fonte:
EHET (2019)
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De acordo com catadores entrevistados em trabalho de campo, após solicitação à
Regional Tatuquara, a coleta seletiva passou a ser realizada pelo menos uma vez
na semana na região, passando pelos seus barracões e habitações. Observa-se,
não raro, o acúmulo de rejeitos por mais de uma semana nos espaços, atraindo
moscas, ratos e baratas, dentre outros animais vetores de doenças, colocando em
risco não apenas quem trabalha com material reciclável, bem como a vizinhança.
Também não foi observada a adoção de medidas de segurança por parte dos
catadores, relativas, por exemplo, ao uso de luvas, botas, máscara e protetores
auriculares, a saídas de segurança, a sinalizações e a caixas de primeiros socorros.
Em relação à esta profissão, de acordo com informações da Cohab (2019), muitos
a seguiram devido à falta de oportunidades de emprego e pelo seu nível de
escolarização. Na Tabela 3.3.3.3.6-1, é evidenciado que 27,4% deles concluíram
entre a 1ª e a 4ª série do ensino fundamental, 11,3% são analfabetos ou
semianalfabetos. Apenas 14,5% completaram o fundamental e outros 4,8% o
médio.
Tabela 3.3.3.3.6-1:
QUANTIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
SEGUNDO GRAU DE ESCOLARIDADE NA VILA 29 DE OUTUBRO
ESCOLARIDADE

NÚMERO

%

Analfabeto

3

4,8

Semianalfabeto

4

6,5

17

27,4

9

14,5

8

12,9

Ensino fundamental completo

9

14,5

Ensino médio incompleto

2

3,2

Ensino médio completo

3

4,8

3

4,8

3

4,8

1

1,6

Ensino fundamental
1ª a 4ª série completa
Ensino fundamental
2ª a 4ª série Incompleta
Ensino Fundamental
5ª a 8ª série incompleta

Ensino fundamental EJA
(supletivo de 1ª a 4ª séries)
Ensino fundamental EJA
(supletivo de 5ª a 8ª séries)
Ensino médio EJA
(supletivo)
Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Nota:
EJA = Educação para Jovens e Adultos
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Dentre os catadores, 90,0% são trabalhadores autônomos sem previdência social,
3,0% são autônomos com previdência social e 6,0% são aposentados ou
pensionistas. Para 55,0% dos catadores, a renda varia em até 50 reais, já a renda
familiar de 44,0% deles não passa de um salário mínimo (Figuras 3.3.3.3.6-10 e
3.3.3.3.6-11), demonstrando a situação de vulnerabilidade em que se encontram.
Todos os catadores afirmaram que recebem em dinheiro pela venda de seus
produtos e alguns deles separam os materiais menos rentáveis para trocar por
frutas e verduras no Programa Câmbio Verde da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Figura 3.3.3.3.6-10:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE RENDA FAMILIAR MENSAL DOS
CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NA VILA 29 DE OUTUBRO

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
Figura 3.3.3.3.6-11:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE FAIXAS DE RENDA MENSAL DOS CATADORES DE
RESÍDUOS RECICLÁVEIS NA VILA 29 DE OUTUBRO

Fonte:
Baseada em Cohab (2019).
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal
Nº 12.305/2010, o poder público, o setor empresarial e a coletividade são
responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar o cumprimento
das suas diretrizes, prevendo, dentre outros princípios (BRASIL, 2010):
Art. 6º [...]
XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
[…]
Art. 8º [...]
IV – o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas
ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis;
[...]
Art. 19º [...]
XI – programas e ações para a participação dos grupos
interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver.

Em Curitiba, a gestão dos resíduos sólidos é de competência da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Para acompanhar as crescentes quantidades
de resíduos coletadas, o Município revisou seu Plano de Coleta e o alinhou ao
Programa EcoCidadão em 2018 (PMC, 2018), a partir do qual é promovida a
inclusão social dos catadores que realizam a coleta de recicláveis, por intermédio
do apoio e fortalecimento de suas organizações. Até 2019, 40 empreendimentos,
dentre cooperativas e associações, foram cadastradas no programa, pelo qual são
contratadas para realizar a triagem do material oriundo da coleta seletiva, serviço
este realizado por empresa terceirizada de coleta e limpeza urbana, sob
responsabilidade da SMMA.
Diferente dos catadores autônomos, os quais retiram sua renda exclusivamente da
venda do material selecionado, as associações cadastradas no programa
EcoCidadão são remuneradas pelo serviço de triagem, de acordo com a tonelagem
recebida, constituindo-se, assim, em duas fontes de renda. De acordo com recente
relatório geral do EcoCidadão² em outubro de 2019 a renda média dos catadores
associados foi de R$ 1.185,10, com projeção de R$ 1.600,00 para dezembro do
mesmo ano (Figura 3.3.3.3.6-12).
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Figura 3.3.3.3.6-12:
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DE RENDA MÉDIA MENSAL ENTRE CATADORES AUTÔNOMOS
E CADASTRADOS NO PROGRAMA ECOCIDADÃO E CATADORES DA VILA 29 DE OUTUBRO –
2019

Fonte:
Baseada em SMMA (2019)21.

Apesar de as associações aparentemente constituírem modelo mais vantajoso
financeiramente, como indica a Figura 3.3.3.3.6-12, 25 dos 49 entrevistados que já
trabalharam em algum tipo de organização de catadores se declararam insatisfeitos
com a experiência pregressa. Quando indagados acerca do Projeto EcoCidadão,
65,0% afirmaram ter conhecimento do projeto e, após explicação do funcionamento
do mesmo, foi verificado 73,0% de interesse em participar do projeto, caso a
localização do empreendimento fosse próxima à Vila 29 de Outubro.

____________________________________________________________________________________________
21

Dados cedidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 2019.
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Figura 3.3.3.3.6-13:
GRÁFICO DE VALORES SALARIAIS MÉDIOS DAS ASSOCIAÇÕES CADASTRADAS NO
PROJETO ECOCIDADÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL–
AAM) – OUTUBRO DE 2019

Fonte:
Adaptada de SMMA (2019)22.

____________________________________________________________________________________________
22

Dados cedidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) em 2019.
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3.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
A caracterização do patrimônio cultural foi baseada em pesquisas de fontes
secundárias, a partir de consultas bibliográficas e documentais de materiais
disponibilizados por órgãos oficiais, além de aferição em campo. Adiante, também
é apresentada a síntese dos estudos do patrimônio arqueológico, cujo Relatório
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) foi submetido à
análise do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Departamento de Patrimônio
Material de Fiscalização (DEPAM) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN)24.
O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) foi
executado sob autorização expedida pela Portaria IPHAN/DEPAM/CNA N° 15, de
28 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União N° 041, de 02 de
março de 2020. Cumpre destacar que sua execução representa, ainda, o
atendimento ao Termo de Referência Específico N° 267, de 12 de dezembro de
2019, emitido pela Superintendência do IPHAN/PR e encaminhado, sob protocolo,
ao IPPUC. Neste documento, o empreendimento foi classificado em Nível III,
portanto, segundo a Instrução Normativa N° 01/2015, “de média e alta interferência
sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada
ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado” (IPHAN, 2015,
p.6).

3.3.4.1
CULTURA
A proteção do patrimônio histórico e artístico nacional advém inicialmente do
Decreto-Lei Federal N°25/1937 (BRASIL, 1937), que dispõe:
Art. 1o Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos
bens móveis e imóveis existentes no País e cuja preservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou
etnográfico, bibliográfico ou artístico.

____________________________________________________________________________________________
24

Ver Anexo 3.3.4.2-A.
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Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados
parte integrante do patrimônio histórico e artístico brasileiro, depois
de inseridos separada ou agrupadamente num dos quatro livros do
tombo, de que trata o art. 4. desta lei.
Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como
os sítios e paisagens que importe conservar ou proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados
pela indústria humana. (BRASIL, 1937).

Tal instrumento legal categoriza os quatro livros do tombo em: arqueológico,
etnográfico e paisagístico; histórico; belas artes; e artes aplicadas, sendo que o
registro consiste no instrumento do tombamento, o qual, segundo conceito do
IPHAN (2020, s.p.) consiste em:
[...] ato administrativo [...] que organiza a proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional. O tombamento é realizado pelo poder público, nos
níveis federal – de responsabilidade do IPHAN, estadual ou municipal e
aplica-se, exclusivamente, aos bens de natureza material ou ambiental. O
tombamento de um bem inicia-se com o pedido de abertura do processo,
que pode ser realizado por qualquer cidadão ou instituição pública.
Quando aplica este instrumento, o objetivo do poder público é preservar
bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também
aqueles de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou
descaracterização dos bens em questão.

A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) ampliou o conceito de patrimônio
substituindo a nominação “patrimônio histórico e artístico”, por “patrimônio cultural
brasileiro”, obtendo assim, a inclusão de referência cultural e a definição dos bens
passíveis de reconhecimento. Desse modo, esse diploma legal define, reconhece
e diferencia o patrimônio em bens de natureza material e imaterial, da seguinte
forma:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I–
as formas de expressão;
II –
os modos de criar, fazer e viver;
III –
as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV –
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V–
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
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No Paraná, desde os anos 1930. o Estado e a sociedade organizada promoveram
diversas ações preservacionistas. Pela Lei Estadual Nº 38, de 31 de outubro de
1935 (PARANÁ, 1935), foi instituído o Conselho Superior de Defesa do Patrimônio
Cultural do Paraná (CSDPC-PR), destinado a colaborar, como órgão consultivo do
Governo e no estímulo de atividades intelectuais e artísticas paranaenses, com o
objetivo de elevar a cultura sob diversos pontos de vista, de acordo com
informações da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC, 2020).
Em 1953, foi promulgada a Lei de tombamento (Lei Estadual N° 1.211/1953), que
dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná,
definindo-o como
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, assim como os
monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e
proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza
ou agenciados pela indústria humana (PARANÁ, 1953, Artigo 1°).

Assim como na esfera federal, na estadual os bens só são considerados parte
integrante do patrimônio histórico, artístico e natural do Estado depois de inscritos,
separados ou agrupados em um dos quatro livros do tombo, que comportam:


arqueológico, etnográfico e paisagístico – coisas pertencentes às categorias
de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, bem assim os
monumentos naturais;



histórico – bens de interesse histórico e obras de arte histórica;



artes aplicadas – obras brasileiras e estrangeiras inclusas nesta categoria;



belas artes – objetos de arte erudita estadual, nacional ou internacional.

Em consulta à relação de patrimônios materiais tombados pelo IPHAN25 (2020) e à
Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) da Secretaria de Estado da Cultura
(SEEC, 2020)26, tem-se o registro de 71 bens tombados em Curitiba (Área de
Abrangência Municipal – AAM), sendo dois deles com registros nas duas
instituições (coleção etnográfica, arqueológica, histórica e artística do Museu
Coronel David Carneiro e do Museu Paranaense). Não foram encontrados registros
nas áreas de abrangência Local (AAL) e Específica (AAE).

____________________________________________________________________________________________
25

O IPHAN “zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do Patrimônio
Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio da Humanidade” (IPHAN, 2020,
s.p.).

26

A CPC é o setor da SEEC “encarregado dos assuntos relativos à preservação do patrimônio
arqueológico, histórico, artístico e natural do Paraná [...]. Suas ações se referem às medidas
necessárias ao tombamento, à restauração, à conservação e à divulgação desses bens
culturais (SEEC, 2020, s.p.).
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No que diz respeito aos bens culturais de natureza imaterial, ou seja, àquelas
práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos
de fazer; em celebrações; nas formas de expressão cênica, plástica, musical ou
lúdica; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas
culturais coletivas) (IPHAN, 2020), em consulta ao inventário de bens culturais no
portal do IPHAN (2020), não há registros de projetos realizados ou em andamento
em Curitiba (AAM). Condição idêntica também é encontrada no Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural paranaense
(SEEC, 2019).
Por fim, de acordo com o Estudo de Impacto Social e Ambiental (EISA) e Plano de
Gestão Social e Ambiental (PGSA) do Projeto Gestão de Risco Climático (PGRC)
(IPPUC, 2019), na Vila 29 de Outubro(porção integrante da AAE), também não
foram apurados grupos étnicos que se diferenciem culturalmente, pelo cultivo de
costumes e tradições, a exemplo de quilombolas e indígenas, bem como não foram
identificados estrangeiros oriundos de imigrações ocorridas recentemente no país,
a exemplo de haitianos e venezuelanos. Igualmente, não foram encontradas
construções, obras artísticas, acervos documentais ou museológicos que
caracterizem e remetam ao patrimônio histórico ou cultural da comunidade (IPPUC,
2019).

3.3.4.2
ARQUEOLOGIA
Assim como em boa parte do território brasileiro, no estado do Paraná as pesquisas
arqueológicas tiveram início ainda no século XIX, na chamada “Era das
Expedições” (BARRETO, 1999-2000), e eram realizadas por amadores e
pesquisadores de outras áreas que empreenderam registros e escavações
pontuais a pedido de instituições de ensino e museus, a fim de obter objetos para
composição de acervos e coleções.
Já na primeira metade do século XX, a partir das políticas de valorização e
preservação do patrimônio histórico implementadas pelo Governo brasileiro, e do
crescente interesse pelos vestígios arqueológicos do litoral paranaense, teve início,
no estado do Paraná, o período marcado pela institucionalização da arqueologia
acadêmica, cujo principal expoente foi o médico José Loureiro Fernandes, fundador
do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do
Paraná (CEPA-UFPR).
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Analisando os trabalhos produzidos a partir das pesquisas realizadas nos últimos
60 anos no estado do Paraná, verifica-se que o contexto arqueológico registrado
para o território estadual é composto por sítios de caçadores-coletores (ocorrem
em todo o estado), pescadores-caçadores-coletores (principalmente no litoral e no
vale do Ribeira), e sítios associados aos grupos Jê e Guarani (ambos ocorrentes
em todo o Estado).
Atualmente, constam na base de dados online do Cadastro Nacional de Sítios
Arqueológicos (CNSA), hospedado no sítio eletrônico do IPHAN (2020), um total de
1.853 registros de sítios arqueológicos para o estado do Paraná. Entre estes, há
117 históricos, 1.654 pré-coloniais e 25 de contato..
Ao consultar a base de dados do CNSA no sítio eletrônico hospedado na página do
IPHAN, verifica-se que constam para o município de Curitiba, 20 sítios
arqueológicos registrados, dos quais nove são pré-coloniais, oito históricos, dois de
contato e um não possui definição cronológica (Quadro 3.3.4.2-1).
Para melhor compreensão dos grupos humanos que ocuparam a região
pesquisada, faz-se, adiante, uma síntese das principais características
arqueológicas dessas populações que ali viveram no período pré-colonial. O
primeiro grupo a ser caracterizado é comumente chamado de caçadores-coletores.
Estima-se que esses povos ocuparam todo o atual território do Paraná a partir de
11.000 anos antes do presente, na transição do Pleistoceno e Holoceno inicial,
períodos caracterizados pelo clima seco e frio que limitava as áreas de ocorrência
das florestas aos vales dos grandes rios. Vestígios da ocupação desses grupos
foram encontrados em várias regiões paranaenses, mas as principais ocorrências
estão localizadas nos domínios da Serra do Mar, no litoral e nos vales dos rios
Tibagi, Ribeira, Iguaçu, Ivaí, Itararé e Paranapanema (PARELLADA, 2009).
Os sítios arqueológicos associados aos caçadores-coletores geralmente
apresentam pisos de ocupações com espessuras que variam desde alguns
centímetros – em sítios a céu aberto – e até mais de um metro, nos abrigos sob
rocha, nos quais são encontrados restos alimentares que indicam subsistência
baseada na caça da fauna existente nas imediações. Esses resíduos demonstram
que havia apropriação de produtos naturalmente disponíveis, dinâmica esta que
sugere dizer que tais grupos eram compostos por poucos membros, possuíam alta
mobilidade e estavam dispersos por vasto território (SCHMITZ, 1991).
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Quadro 3.3.4.2-1:
DISTRIBUIÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM CURITIBA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL – AAM) – MAIO DE 2018
SÍTIO

TIPOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO

ARQUEÓLOGO
RESPONSÁVEL

Bairro Alto

Cerâmico superficial

Histórico

Igor Chmyz

Olaria Pellanda 1

Lítico a céu aberto

Pré-colonial

Igor Chmyz

Olaria Pellanda 2

Cerâmico superficial Itararé

Pré-colonial

Igor Chmyz

Sanga

Cerâmico superficial

Histórico

Igor Chmyz

Pinheiro

Cerâmico superficial
Tupiguarani

Pré-colonial

Igor Chmyz

Olaria Pellanda 3

Cerâmico superficial

Histórico

Igor Chmyz

Arroio da Prensa-1

Cerâmico superficial

Histórico

Eloi Bora

Arroio da Prensa-2

Cerâmico superficial

Histórico

Eloi Bora

Arroio da Prensa-3

Cerâmico superficial Itararé

Pré-colonial

Eloi Bora

Rio do Moinho

Cerâmico superficial

Histórico

Eloi Bora

Córrego Passo do Melo

Cerâmico superficial

Histórico

Eloi Bora

Florestas das Imbuias

Lítico superficial

Pré-colonial

Eloi Bora

Duas Lagoas-1

Cerâmico superficial

Histórico

André Borges

Duas Lagoas-2

Cerâmico superficial

Histórico

André Borges

Canal do Iguaçu-1

Cerâmico superficial Itararé

Pré-colonial

Eloi Bora

Canal do Igyaçu-2

Cerâmico superficial Itararé

Pré-colonial

André Borges

Mata do Santana

Cerâmico superficial

Histórico

Eloi Bora

Arroio da Prensa-4

Cerâmico superficial Itararé

Pré-colonial

Eloi Bora

Córrego Aterradinho

Lítico superficial

Pré-colonial

Eloi Bora

Histórico

André Borges

Cemitério de Índios de
Cerâmico superficial
Curitiba
Fonte:
IPHAN (2020)
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Os artefatos líticos associados aos caçadores-coletores são especialmente as
pontas de projétil (pedunculadas com aletas, triangulares ou foliáceas), lascas,
lâminas, facas bifaciais, raspadores médios ou pequenos (terminais, laterais, planoconvexos, com pedúnculo, circulares, discoidais, elípticos, unguiformes,
quadrangulares e triangulares) furadores, pequenos bifaces, percutores,
talhadores, buris, e lesmas, suportes para percussão e mós. Associados a esses
artefatos, também são eventualmente encontrados, machados semipolidos,
boleadeiras, alisadores (PROUS, 1992). Também relativos a esses grupos
humanos, são os grandes instrumentos confeccionados com blocos ou seixos
lascados, com destaque para talhadores, raspadores, furadores, localizados, em
geral, próximos a cursos d’água em ambientes com maior cobertura florestal
(PARELLADA, 2005).
Os vestígios associados aos grupos caçadores-coletores aparecem em sítios com
datações que se estendem até, aproximadamente, 2dois mil anos antes do
presente (a.P.). Na verdade, tais artefatos continuam aparecendo em locais mais
recentes,. Contudo, os contextos arqueológicos em que ocorrem indicam que os
responsáveis por sua produção foram os povos Jê Meridionais, cuja cultura material
é conhecida na arqueologia como Tradição Itararé-Taquara.
No Planalto Paranaense, os registros arqueológicos mais antigos associados aos
povos Jê Meridionais datam de dois mil anos atrás. Dados linguísticos indicam que
esses grupos tenham sua origem no Planalto Central e, há três mil anos, iniciaram
o processo de migração das terras altas do Sul do Brasil, tendo se fixado em áreas
que atualmente são cobertas por florestas de araucária, bem como nas bordas de
campos abertos. Considera-se sítios típicos desta tradição, as estruturas
subterrâneas, conhecidas popularmente por “buracos de bugre”; as aldeias a céu
aberto contendo fragmentos cerâmicos; e os abrigos com pinturas e gravuras
rupestres associadas à tradição Planalto.
Os sítios atribuídos ao Jê Meridional são encontrados em ambiente subtropical
desde São Paulo até a metade do Rio Grande do Sul e contam uma história que
inicia no sexto século e termina no décimo nono de era atual. Nos estados do
Paraná e Santa Catarina, mais especificamente, foram identificados sítios com
casas subterrâneas que apresentam datas que variam de 1400 a 100 anos a.P.
As pesquisas desenvolvidas até o momento indicam que tal processo de ocupação
está relacionado à dispersão da floresta de araucária pelas terras altas do Sul do
Brasil. Dados paleoambientais obtidos por Behling (2002) denotam o início dessa
dispersão florestal a partir do século V depois de Cristo (d.C.), quando começa a
ocupar as encostas do planalto e as matas de galeria ao longo dos grandes rios.
Entre os anos 800 e 1200 d.C., essa expansão diminuiu, retomando, com maior
expressão, a partir do século XIV d.C. É nesse período que o padrão clássico de
ocupação dos construtores de estruturas subterrâneas se estabeleceu, com
aglomerados com mais de cinco casas próximas dessas áreas centrais de
socialização (danceiros), aterros bem definidos e ocorrência de montículos. Como
apontam Schmitz et al. (1988) e Schmitz e Rogge (2012), boa parte dos sítios com
estruturas subterrâneas estão situados no horizonte cronológico que vai de 800 até
400 a.P., período em que tem início o processo de reconhecimento e ocupação
europeia sobre o interior do planalto meridional brasileiro.
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Assim como os grupos da tradição Itararé-Taquara (Jês), os da tradição
Tupiguarani, ceramistas e horticultores, ocuparam quase todo o território do atual
estado do Paraná, principalmente os vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçu.
Os registros arqueológicos apontam a presença dos portadores da tradição
Tupiguarani no Sul do Brasil, ao mesmo tempo em que se registram as primeiras
ocupações Jê na mesma região, por volta do século quinto de era atual. A partir de
1.000 a.P., ocorreu forte expansão e a ampliação dos territórios Guarani, que, no
século XV, já se estendiam do vale do Paraná – a oeste; até o litoral – a leste; e do
estuário do Prata – ao sul, ao vale do Tietê – ao norte.
Na região do Planalto Sul do Brasil, encontravam-se indígenas Guarani ao longo
dos grandes rios nas áreas cobertas por mata subtropical. As pesquisas
arqueológicas indicam que estes povos estavam organizados em aldeias
relativamente estáveis, tendo como utilitários domésticos e cerimoniais, os
diversificados tipos de vasilhas cerâmicas, em que há grandes vasos para
preparação e conservação de bebidas fermentadas, panela para cozimento de
alimentos, tigelas e pequenos potes para servir comidas e bebidas.
Há que se considerar, contudo, que a noção de territorialidade Guarani ultrapassa
os limites das aldeias conhecidas arqueologicamente. Sua organização territorial
abrange diferentes escalas de domínio, que variam das áreas de atividades
específicas até o conjunto de territórios amplos. O centro do território Guarani é
conhecido como amundá, que, segundo Melià (1979, citado por MILHEIRA, 2010),
refere-se ao espaço da aldeia onde as atividades cotidianas e os principais eventos
políticos e sociais aconteciam. De acordo com Noelli (1993), o território de domínio
de um amundá podia chegar a 50 km de raio e abrangia as diversas áreas de
atividades específicas, denominadas tapýi, que incluem as zonas de caça, pesca,
as roças, os caminhos e os acampamentos temporários. Para este amplo território
que comporta a sede da aldeia (amundá) e as áreas de atividades específicas
(tapýi) é dado o nome de Teko’á.
Para Milheira (2010), considerando a amplitude dos Teko’á e tendo como referência
as distâncias geralmente verificadas entre os sítios Guarani, é possível pensar que
este território amplo seria compartilhado por diversas aldeias e que, este território,
definido tanto por seus aspectos simbólicos quanto pelas relações sociais e de
parentesco, deveria ser permanentemente assegurado. A dimensão territorial
Guarani mais ampla, denominada guará, consiste no conjunto de teko’á de regiões
distintas, mas interligadas.
Identificar os limites dessas dimensões do território Guarani por registro
arqueológico não é tarefa fácil. Recentemente, Heep (2012), em pesquisa
desenvolvida no vale do Tibagi, trouxe contribuições para a problemática da
organização territorial Guarani no planalto paranaense. Contudo, os dados
apresentados indicam a ocorrência de ocupação não consolidada, caracterizada
pelos sítios de dimensões reduzidas, com pouco material cerâmico e, em alguns
casos, com reocupações. Esse panorama, de certo modo, foge ao modelo clássico
de estabilidade Guarani; no entanto, deve-se considerar que os sítios trabalhados
por aquele autor datam do período pós-conquista (entre 350 e 200 anos a.P.).
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Em resumo, a partir das pesquisas bibliográficas realizadas, cujos dados são
apresentados de forma sucinta neste subitem, constata-se que o panorama
construído até o presente para a ocupação pré-colonial do atual território do Paraná
abrange apenas os grandes grupos culturais diferenciados, principalmente, por
variáveis tecnológicas. Tal aproximação demonstra as limitações metodológicas da
arqueologia brasileira das últimas cinco décadas. No entanto, acredita-se que as
perspectivas teóricas e metodológicas recentemente utilizadas, aliadas à massa de
informação produzida na última década, auxiliarão no avanço da compreensão da
ocupação pré-colonial desta região.

3.3.4.2.1
CONTEXTO ETNO-HISTÓRICO
Incluído num trabalho arqueológico, o levantamento etno-histórico propõe que as
descobertas de ambas as áreas de pesquisa agreguem conhecimento via
diferentes metodologias de trabalho. Assim, são entrelaçados o passado préhistórico ao presente etnográfico ou histórico. Desse modo, a partir de “nova
sensibilidade na releitura de fontes já por muitos analisadas e outras inéditas, os
indígenas aparecem como agentes ativos da história” (SOARES, 2014, p.17).
Grande parte da história do Brasil é fabricada pela visão do Ocidente.
Sobre os índios, a sociedade ocidental os qualificou como primitivos, que
teriam ficado na estaca zero da evolução e, por isso, não cabia buscar sua
história, pois estavam parados no tempo. Esta observação pode levar
muita gente a pensar que as sociedades indígenas de hoje são
semelhantes às do Brasil antes de 1500. No entanto, muitas
transformações ocorreram através do contato e da tentativa de impor os
valores da sociedade nacional sobre as populações indígenas. Estas,
portanto, não são produtos da natureza, mas têm suas relações com o
meio ambiente mediadas pela história. História que mostra a mortandade,
o massacre e o extermínio de muitas etnias indígenas, devido às guerras
de conquista, os apresamentos e o simples contato com o branco que
provocou a difusão de doenças contagiosas. Mas, História que também
revela a participação dos índios, suas ações políticas estratégicas perante
a dinâmica de Fronteiras estabelecida nas relações interculturais entre
índios e brancos (NOVAK, 2019, p.22).

O entrelaçamento dos conceitos etno e história (etno-história) passou a ser utilizado
para se referir aos estudos voltados à história indígena no Brasil com maior
conotação após significativo desenvolvimento de pesquisas na área a partir da
década de 1990. Assim, a etno-história é mais usada para denominar distintas
pesquisas que, em sua maioria, abarcam questões indígenas com abordagens
historicistas (CAVALCANTE, 2011). Dessa forma, a inclusão de um levantamento
etno-histórico dentro de um trabalho de arqueologia propõe que as descobertas de
ambas agreguem conhecimento via diferentes metodologias de trabalho. Assim,
assumem igualmente importante papel na composição dos estudos das histórias
dos diferentes grupos indígenas, associando o passado pré-histórico com o
presente etnográfico ou histórico.
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Ao analisar o mapa etnográfico de Curt Nimuendajú27 (Figura .3.3.4.2.1-1), próximo
a região de Curitiba, pode-se observar menção sobre a presença, nesta localidade,
dos Gualachi ou Gualachos, como eram denominados os indígenas de origem Jê.
Figura 3.3.4.2.1-1
RECORTE DO MAPA ETNOHISTÓRICO COM INDICAÇÃO DOS GRUPOS INDÍGENAS
HABITANTES DO TERRITÓRIO DO PARANÁ COM DESTAQUE PARA A ÁREA DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR)

Fonte:
PORTAL ETNOLINGUISTICA (2020)

O contato estabelecido entre indígenas e europeus colonizadores na macrorregião
do Planalto de Curitiba pode ser verificado na documentação produzida entre
meados dos anos 1600 e o século XIX, que apontam para a ocupação do território
por indígenas pertencentes ao grupo Kaingang e demonstram que essas terras
possuem uma história marcada principalmente pelo conflito entre distintos grupos
culturais.

____________________________________________________________________________________________
27

Curt Nimuendajú (1883-1945), etnólogo de origem alemã, dedicou-se ao estudo de indígenas
brasileiros por décadas (PORTAL ETNOLINGUISTICA, 2020).
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O contato entre colonizadores e Kaingang28 foi permeado por guerras e alianças,
sem que tenha havido, ao contrário do que se acreditava, passividade por parte das
populações indígenas. Antes da chegada do “homem branco” às terras
paranaenses, a região dos Campos de Curitiba formava um único e contínuo
território dos grupos Kaingang, que viviam a partir de atividades de caça, coleta,
pesca e agricultura, dividindo-se em vários emã (aldeia), formando grupos locais.
Os núcleos familiares eram ligados tanto por laços de consanguinidade como por
afinidade (TOMMASINO; MOTA; NOELLI, 2004). De acordo com Saint-Hilaire
(1964), os índios Kaingangs eram também chamados de “Coroados” devido ao
costume de fazer no alto da cabeça uma espécie de tonsura ou coroa.
Os documentos mais antigos que descrevem sobre o contato entre europeus e
povos Jê pertencem aos padres jesuítas, nas reduções do Guairá entre 1626 e
1630; e a expedição de Fernão Dias em 1660 até a Serra do Apucarana. Os padres
jesuítas referem-se aos povos Jê como “Gualachos”. A experiência das reduções
do Guairá foi breve devido aos ataques dos bandeirantes paulistas que em 1631
destruíram a missão jesuítica no interior do Paraná (VEIGA, 2015).
É possível identificar uma boa quantidade de relatos sobre a presença dos
indígenas na Curitiba Provincial, por intermédio das Correspondências de Governo
e Códices Avulsos que estão arquivadas no Departamento de Arquivo Público do
Paraná (DEAP-PR). A maior parte trata de questões administrativas, como do
projeto de conquista, catequese e civilização dos índios. Além disso, um grande
número delas trata das incursões (ou correrias) para afugentamento, ataques ou
invasões a fazendas, aldeamentos, freguesias, vilas e municípios (FORTES, 2014).
Na historiografia regional paranaense, assim como em outras regiões do país, os
processos históricos de desenvolvimento do estado se deram às custas da negação
da presença e relevância dos indígenas. Em sua obra “Um Brasil diferente: ensaios
sobre fenômenos de aculturação no Paraná” (1955), Wilson Martins descreve o
processo migratório europeu como o início da ocupação de um espaço vazio,
reduzindo o elemento indígena aos poucos casos de miscigenação junto aos
portugueses, contribuindo, dessa maneira, para uma política de omissão (FORTES,
2014).

____________________________________________________________________________________________
28

O termo Kaingang foi utilizado pela primeira vez em 1882 por Telêmaco Borba, como
denominação genérica de indígenas falantes de dialetos de uma mesma língua, filiada ao
Tronco Macro-Jê (VEIGA, 1992). Tradicionalmente, os Kaingangs se encontravam em
territórios localizados em São Paulo, nas bacias hidrográficas dos rios Tietê, Feio, Aguapeí e
Paranapanema; no Paraná, nas bacias hidrográficas dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu;
em Santa Catarina, nas bacias hidrográficas do rios Iguaçu e Uruguai; na Argentina, pelos
territórios das bacias hidrográficas dos rios Peperi-Guaçu e Santo Antônio; e no Rio Grande
do Sul, nas bacias hidrográficas dos rios Sinos, Caí, Taquari, Jacuí e Uruguai (LAROQUE,
2007).
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É necessário compreender, inicialmente, que essa política de omissão foi parte
indissociável da conquista, e que, desse modo, em paralelo a linguagens
imagéticas, gestuais, histórico-narrativas, musicais e arquitetônicas, dentre outras”
excluiu o indígena deliberadamente das explanações. Vale lembrar que, em
associação a essa postura perante esses grupos indígenas, existia um discurso
político pensado e orquestrado a fim de justificar toda e qualquer ação que tinha
por intuito a proteção das colônias (FORTES, 2014).
De acordo com Sáez (2005), a política indígena e indigenista utilizada durante esse
período revela, em suas entrelinhas, que a participação desses grupos na
constituição da sociedade nacional foi muito maior e constante do que os relatos
sobre a formação do Brasil deixam transparecer (FORTES, 2014).
A cidade de Curitiba e seus sertões estavam longe de serem apenas fronteiras
coloniais, pois a região constituía uma zona de contato, onde se desenvolveram
papéis estratégicos, tanto para o não índio quanto para os indígenas, em um
processo intermitente de interiorização das fronteiras e ampliação das zonas de
contiguidade, regulamentada por diferentes relações entre indígenas e europeus
(FORTES, 2014).
Um dos primeiros casos de acordos e alianças estabelecidas junto aos indígenas
do planalto curitibano ocorreu pela ocupação portuguesa. Contudo, tanto no
planalto paulista como mais tarde no curitibano, os movimentos “serra acima”, a
partir do litoral, eram lentos e pouco efetivos, principalmente quando comparados
ao estabelecimento de feitorias e núcleos litorâneos (FORTES, 2014).
Essas primeiras intervenções tinham por objetivo verificar a ocorrência de ouro e
as potencialidades regionais para a implantação de fazendas e a criação de gado.
Frente a essa colonização, iniciou-se a catequese e o aldeamento dos Kaingangs
nessa região (LAROQUE, 2000; VEIGA, 2015). No século XVIII, frente à escassez
de ouro e à descoberta de novas minas na capitania de São Paulo, boa parte dos
mineradores abandonou Curitiba e, os que se mantiveram, fixaram residência em
sítios e fazendas onde passaram a se dedicar à pecuária e à agricultura de
subsistência, tornando essas as principais atividades econômicas regionais
(NADALIN, 2001).
Acompanhando o desenvolvimento da atividade agropecuária no planalto de
Curitiba, teve início, nesse período, a franca expansão paulista sobre os campos
paranaenses, dando origem a diversas fazendas de criação de pecuária em todo o
interior do estado. Tais campos já eram conhecidos pelos paulistas, uma vez que
por ali já haviam passado algumas expedições de bandeirantes que caçavam índios
Kaingangs para serem comercializados no mercado de escravos do Sudeste e do
Nordeste brasileiro (NADALIN, 2001).
Laroque (2000) descreve inúmeros casos de conflitos, de um lado os Kaingangs,
organizando emboscadas e correrias com o intuíto de expulsar os invasores de
seus territórios, e de outro, o “homem branco” que utilizando do conhecimento
territorial de grupos indígenas aliados, tidos como colaboracionistas (que
mantinham um histórico de conflito antes da chegada dos invasores), organizavam
ataques e verdadeiros massacres às aldeias Kaingangs.
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Os documentos da administração das províncias brasileiras, a partir da segunda
metade do século XIX, reproduzem um discurso repleto de preconceitos e
etnocentrismos. Em meio aos relatos tendenciosos, também é possível perceber
uma série de associações e parcerias políticas entre os administradores provinciais,
caciques e demais lideranças indígenas, que impunham condições específicas
para a manutenção de diálogos, que frequentemente eram quebradas, por ambas
as partes (FORTES, 2014).
No Paraná, mais precisamente em sua capital provincial, a manutenção de uma
imagem do indígena por discursos preconceituosos e de um passado primitivo foi
intensificada com a chegada dos imigrantes, considerados, por alguns, como
elemento de transformação, tanto de um passado medíocre, em que o indígena
seria diluído entre os colonizadores por meio da miscigenação, quanto do restante
da sociedade nacional, que nessa perspectiva, apresentaria elementos primitivos
da influência fenotípica e cultural dos indígenas. O primeiro aspecto fortaleceria a
imagem de uma região mais desenvolvida ou mais “branca e europeia”, enquanto
o segundo reafirma a fala de superioridade civilizatória do europeu diante da
fragilidade primitiva do indígena (FORTES, 2014).
De maneira geral, o estado brasileiro, durante o estabelecimento do contato com
os grupos indígenas, imprimia um discurso de mudança e abandono definitivo de
certos costumes da cultural indígena, e consequentemente, de suas regras
essenciais de organização social e política. É inegável que essas transformações
ocorriam, entretanto, não como os administradores das políticas indigenistas
acreditavam (FORTES, 2014). Para Laroque (2007), o fato de os Kaingangs terem
estabelecido uma política de aliança nos aldeamentos de São Pedro de Alcântara
e São Jerônimo, por exemplo, não significava que estivessem dispostos a se
tornarem agricultores; já que continuavam a se movimentar pelo território à procura
de caça, coleta e pesca.
Pode-se dizer, então, que apesar de todo discurso humanista e civilizador herdado
da Europa Ocidental, a política indigenista do século XIX significou muito mais uma
diretriz contra os indígenas do que para os mesmos. Esse fato é devido à não
construção de uma política que, ao menos, relativizasse os interesses de ambas as
partes, pois não era conveniente aos olhos do colonizador e muito menos lucrativo
(LAROQUE, 2000).
Cabe ressaltar que a conquista não foi tão tranquila e nem saiu como foi planejada
pelas autoridades imperiais. Frei Timóteo, que dedicou quarenta anos da sua vida
no trabalho com os índios em São Pedro de Alcântara, antes de morrer em 1895,
percebeu que os índios não estavam “catequizados” e ainda exigiam a demarcação
das terras que ocupavam (LAROQUE, 2007). Assim, a história dos grupos
indígenas na região está repleta de guerras intertribais e contra os brancos
invasores de suas terras, bem como de alianças e acordos entre etnias,
configurando relações interculturais que vão além da simples polaridade índios
versus brancos.
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Atualmente, existem quatro grupos indígenas no Paraná: Kaingang, Guarani,
Xokleng e Xetá, boa parte vivendo nas 23 terras demarcadas pelo Governo
Federal. Os primeiros constituem a terceira maior etnia indígena do Brasil. Somente
no território paranaense, são 9.000 Kaingangs morando nessas terras
(TOMMASINO; MOTA; NOELLI, 2004)
Com relação à ocupação não indígena na região de Curitiba, verifica-seque esta foi
colonizada a partir da notícia da descoberta de ouro em Paranaguá, litoral do
estado. O sertanista Gabriel de Lara, ao noticiar a situação das minas recémdescobertas, informou a existência dos campos curitibanos. Segundo Stanczyk
Filho (2005), a ocupação desses locais, que nesse momento era dominada por
grupos indígenas, esteve ligada tanto à exploração das minas de ouro de
Paranaguá quanto à captura e escravização desses indígenas pelos bandeirantes.
Estima-se que a vila de Curitiba tenha sido erguida antes da década de 1650, mas
sua fundação oficial ocorreu somente no dia 29 de março de 1693, sob a
denominação de “Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais”, cujos limites eram
Sorocaba ao norte, Paranaguá ao leste, e ao sul e a oeste, os sertões 'vazios'
(STANCZYK FILHO, 2005).
Curitiba era composta por pequenas comunidades isoladas, onde residiam
mineradores que vieram em busca de ouro no século XVII. Como antes comentado,
nos anos 1700, frente à escassez de ouro na região e à descoberta de novas minas
na capitania de São Paulo, boa parte desses mineradores abandonaram a região
e, os que ali ficaram, fixaram residência em sítios e fazendas onde passaram a se
dedicar à pecuária e agricultura de subsistência (NADALIN, 2001).
No século XVIII, o comércio de gado passou a ser a principal atividade econômica
da região e sua expansão determinou a ocupação do entorno da vila de Curitiba.
Segundo Stanczyk Filho (2005), com o estabelecimento de novos currais e a
aquisição crescente de sesmarias, o povoamento expandiu e novos caminhos
comerciais foram definidos, como o entre Curitiba e o porto de São Francisco do
Sul, dando origem ao povoado de São José dos Pinhais, erguido no entorno da
Capela do Senhor Bom Jesus dos Perdões, edificada em 1690 (RODERJAN,
1992).
Mesmo com o surgimento de novos povoados, poucos avanços econômicos foram
sentidos em Curitiba durante o século XVIII. Por estar situada à periferia dos
grandes centros, a vila permanecia no abandono, esquecida pela capitania de São
Paulo. Esse cenário só foi revertido a partir dos primeiros anos do século XIX, com
o advento das atividades tropeiras. Nesse período, Curitiba e outros povoados
cresceram e se destacaram em função da atividade tropeira, como é o caso das
freguesias de Santa Ana do Iapó e de Santo Antônio da Lapa, estratégicas no
transporte de gado entre Sorocaba e Viamão (STANCZYK FILHO, 2005).
Em 1812, Curitiba passou a ser a sede de 5ª Comarca de São Paulo e, em 1842
foi elevada à categoria de cidade. Pela Lei Imperial N° 704, de 29 de agosto de
1854, foi instituída como capital da recém-criada Província do Paraná, cuja
instalação se deu em 19 de dezembro de 1854 (IBGE, 2020).
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É também na primeira metade do século XIX que surgiram as primeiras colônias de
imigrantes europeus no interior do estado. Os registros históricos informam sobre
a existência de alemães no Rio Negro em 1829, franceses na colônia Tereza no
Ivaí em 1847, e suíços, franceses e alemães em Guaraqueçaba no ano de 1852. A
instalação de tais colônias foi motivada pelos interesses do Império de ocupar
determinados “vazios demográficos”.
Em Curitiba, contudo, a imigração ocorreu de outra forma. Nesse período, as
colônias eram instaladas em locais determinados pelo império ou por empresas
colonizadoras que “induziam” a imigração para determinados territórios. O que
ocorreu em Curitiba entre as décadas de 1830 e 1850, foi o que se conhece como
imigração “espontânea”. Nesse período, alemães de Rio Negro e da colônia Dona
Francisca, instalada em Joinville, “reimigraram” para os arredores de Curitiba.
Dados do relatório de 1855 do diretor da Colônia Dona Francisca demonstram que,
durante aquele ano, mais de 280 imigrantes haviam abandonado a região de
Joinville, instalando-se no planalto curitibano (BALHANA; NADALIN, 1974).
Devido a esse movimento, houve um surto populacional na região, desencadeando
transformações nos setores produtivos e comerciais. Entre essas mudanças, podese citar o emprego de novas técnicas agrícolas e a intensificação da produção, que
agora visava atender um mercado incipiente.
Verificando o êxito alcançado pela colonização espontânea em Curitiba, o Governo
Provincial executou um plano colonizador que se fundamentava no
estabelecimento de colônias agrícolas nos arredores dos centros urbanos, ou seja,
junto ao mercado consumidor. Nesse período, foram trazidos imigrantes alemães,
franceses, suíços, poloneses, ucranianos e italianos, que se instalaram nos núcleos
urbanos e coloniais. Além desses, sírios, libaneses e japoneses imigraram com
expressivos contingentes para a localidade no início do século XX. Os dois
primeiros se estabeleceram no comércio de roupas, sapatos, tecidos e aviamentos,
com lojas situadas no centro do núcleo urbano.
Conforme apontam Balhana e Nadalin (1974), os imigrantes representaram um
importante elemento no processo de crescimento econômico e urbanização deu
Curitiba, o qual pode ser verificado ainda hoje, uma vez que ainda constituem
grande parte da elite empresarial da Região Metropolitana de Curitiba.
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3.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
Neste item, são listados os principais planos e programas nos três níveis
governamentais que possuem relevância para as áreas de análise. Vale citar que
alguns projetos específicos já estão apresentados na seção 2 – Caracterização do
empreendimento, a exemplo da macrodrenagem, da infraestrutura e das
relocações, e outros serão objeto de detalhamento em seções posteriores deste
relatório30, envolvendo os de corte e aterro, de controle de emissão de ruídos e de
monitoramento da qualidade da água e da fauna. A síntese desse conjunto de
ações, baseada em informações do IPPUC (2019), está disposta no Anexo 3.3.5A.
Vale mencionar que o principal componente de envolvimento de aspectos
institucionais e programáticos é o próprio Projeto Gestão de Risco Climático
(PGRC) (IPPUC, 2019), que articula uma série de projetos e ações municipais, com
relações diretas e indiretas com outros nos âmbitos federal e estadual.
Conforme mencionado nos itens 2.2.2.1 – Fase de planejamento – e 2.3.2 –
Programas governamentais, o PGRC é derivado o Estudo de Impacto Social e
Ambiental (EISA) (IPPUC, 2019), do Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA)
(IPPUC, 2019) e do Plano de Ação para Reassentamento (PAR) da Vila 29 de
Outubro (COHAB, 2019). Esses conteúdos programáticos foram elaborados com
vistas à solicitação de empréstimo junto à Agence Française de Développement
(AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento), a partir dos seguintes estudos:
Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica às Mudanças
Climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do projeto (IPPUC, 2019); Evolução da
Macrodrenagem de Curitiba – Programa Municipal de Captação de Águas Pluviais
(IPPUC, 2019) e Evolução das Ações Habitacionais no Município de Curitiba
(IPPUC, 2019).

3.3.5.1
NÍVEL FEDERAL
O Quadro 3.3.5.1-1 apresenta a descrição das características de planos e
programas, bem como as instituições responsáveis pelo seu desenvolvimento na
esfera da União.
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Ver seções 7 – Proposição de medidas ambientais, 9 – Detalhamento de medidas
compensatórias – e 10 – Acompanhamento dos impactos e das medidas ambientais – do
plano de trabalho.
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Quadro 3.3.5.1-1:
PRINCIPAIS PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS COM O
EMPREENDIMENTO EM NÍVEL FEDERAL
INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida
(PMCMV)

Medidas de regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas

(MC, 2013)

Programa Bolsa
Família
(PBF)

Transferência de renda em benefício de famílias
em situação de extrema pobreza

(MDS, 2015)

Sistema Nacional de
Habitação de
Interesse Social
(SNHIS)

Linha de crédito destinada à produção de
empreendimentos habitacionais

Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR)
Ministério da Cidadania
(MC)

Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR)

(BRASIL, 2005)

Tarifa Social de
Energia Elétrica
(TSEE)
(MDS, 2012)

Programa de
Aceleração do
Crescimento
(PAC)

Descontos na tarifa de energia elétrica para os
integrantes do CadÚnico até o limite de
220 kWh/mês.

Ministério de Minas e
Energia

Planejamento e execução de obras de
infraestrutura social, urbana, logística e energética
no Brasil

Ministério da Economia

(MME)

(ME)

(MPGD, 2016)

Programa Nacional
de Controle da
Qualidade do Ar
(PRONAR)

Definição de padrões de qualidade do ar

Conselho Nacional do Meio
Ambiente
(CONAMA)

(CONAMA, 1990)
Fonte:
Baseado nas referências especificadas.

3.3.5.2
NÍVEL ESTADUAL
Ao contrário do constatado para os aspectos jurídicos, é amplo o acervo de planos
e programas relacionados direta ou indiretamente com o empreendimento, cujas
principais referências estão listadas no Quadro 3.3.5.2-2.
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Quadro 3.3.5.2-1:
PRINCIPAIS PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS COM O
EMPREENDIMENTO EM NÍVEL ESTADUAL
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Plano de
Desenvolvimento
Integrado da Região Propostas de ordenamento territorial e novo arranjo
institucional
Metropolitana de
Curitiba(PDI-RMC)

INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS
Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba
(COMEC)

(COMEC, 2006)

Programa Estadual
de Habitação
(HabitaPR)

Viabilização de moradias para famílias com renda Companhia de Habitação do
mensal de até 10 salários mínimos, com prioridade
Paraná
para até seis

(COHAPAR)

(COHAPAR, 2020)

(em processo de viabilização)

Programa Morar Bem
Paraná

Construção de unidades habitacionais, melhoria
em residências, regularização e títulos de
propriedade das habitações

Companhia de Habitação do
Paraná

Estabelecimento do Plano Diretor de Drenagem
para a Bacia do Rio Iguaçu na Região
Metropolitana de Curitiba

Instituto das Águas do
Paraná

Desenvolvimento de medidas voltadas para
conservação e restauração da biodiversidade do
estado, por meio da recuperação de áreas de mata
nativa e pagamentos por serviços ambientais

Secretaria do
Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo

(COHAPAR, 2020)

Programa de
Saneamento
Ambiental da Região
Metropolitana de
Curitiba
(PROSAM)
(COBRAPE, 2000)
Programa Bioclima
Paraná
(BIOCLIMA)
(BIOCLIMA, 2020)

Programa Família
Paranaense
(SEFDS, 2013)

Programa Luz
Fraterna
(COPEL, 2020)

Atendimento a famílias em situação de alta
vulnerabilidade por rede de proteção
multidisciplinar, principalmente nas área de
educação, saúde, habitação, segurança alimentar
e trabalho

(COHAPAR)

(IAP)

(SEDEST)
Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho

Companhia Paranaense de
Subsídio para pagamento da conta de luz de
Energia
famílias de baixa renda até o limite de consumo de
120 kWh/mês
(COPEL

Companhia de Saneamento
Tarifa Social de Água
Tarifa residencial diferenciada para residências de
do Paraná
(TSA)
até 70 m² com consumo mensal inferior a 10 m³
(SANEPAR, 2020)
(SANEPAR)
Plano Diretor de
Drenagem para a
Bacia do Rio Iguaçu
na Região
Metropolitana de
Curitiba

Objetiva fornecer subsídios técnicos para redução
do impacto de cheias na área de abrangência da
RMC

Instituto das Águas do
Paraná
(IAP)

(SUDERHSA, 2002)

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
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3.3.5.3
NÍVEL MUNICIPAL
Com o objetivo de descentralizar políticas públicas e serviços municipais, Curitiba
é subdividida em dez seções administrativas31. A Regional Tatuquara, relacionada
a região em estudo, foi criada em 2015, pelo Decreto Municipal Nº 1.084/2015
(CURITIBA, 2015) englobando o bairro homônimo. além do Campo do Santana, e
do Caximba. Este último abriga a Área de Abrangência Específica (AAE).
Quadro 3.3.5.3-1:
PRINCIPAIS PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS COM O
EMPREENDIMENTO EM NÍVEL MUNICIPAL
INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Programa de
Despoluição Hídrica
(PDH)

Desenvolvimento de medidas de despoluição das
sub-bacias integrantes do município de Curitiba,
por meio da identificação de irregularidades nas
instalações prediais

(PMC, 2017)

Programa Municipal
de Habitação de
Interesse Social
(PMHIS)

Promoção do acesso à habitação, com prioridade
para a população de menor renda

(CURITIBA, 2008)

Programa Câmbio
Verde
(SMMA, 2020)

Complementação da alimentação de famílias com
renda até 3,5 salários mínimos, por meio da troca
de lixo reciclável por hortigranjeiros

Programa
Ecocidadão

Inclusão socioambiental do catador de recicláveis,
por meio do fortalecimento da sua cadeia produtiva

(SMMA, 2020)

Programa Mobiliza
(FAS, 2020)

Plano Municipal de
Conservação e
Recuperação da
Mata Atlântica

(SMMA)
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
(Cohab)
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)

Preparação de adolescentes e adultos,
principalmente aqueles usuários de benefícios
assistenciais, para o mercado de trabalho

Fundação de Ação Social
(FAS)

Diretrizes para elaboração de políticas voltadas à
conservação e recuperação do bioma Mata
Atlântica no âmbito municipal

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente

(PMC, 2012)

Plano Municipal de
Abastecimento de
Água
(PMMA)

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente

Apresenta as diretrizes municipais para gestão e
prestação dos serviços de saneamento

(PMC, 2017)

(SMMA)

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)
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Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento.
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DESCRIÇÃO

Apresenta as diretrizes municipais para gestão e
prestação dos serviços de saneamento

(PMC, 2017)

Plano Municipal de
Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos
(PMGIRS)

Revisão do Plano vigente e alinhamento às
diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

(PMC, 2017)

Plano de Manejo do
Refúgio da Vida
Silvestre do Bugio
(REVIS DO BUGIO)

Estabelece o plano de manejo da unidade de
conservação do tipo proteção integral

Plano Diretor de
Drenagem
(PDD)
(PMC, 2017)

Plano de Estrutura
Cicloviária
(IPPUC, 2019)

Plano de Ação para
Reassentamento
(PAR)

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)
Instituto de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação
Ambiental
(SPVS)

(SPVS, 202-, em prep.)

Plano Diretor de
Curitiba
(PDC)
(CURITIBA, 2015)

INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

Estabelece diretrizes para orientação e controle do
desenvolvimento integrado do município

Estabelece planejamento das intervenções
necessárias para a macro e micro drenagem
urbana

Estabelece diretrizes para ampliação da malha
cicloviária no município

Prefeitura Municipal de
Curitiba
(PMC)
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
(SMMA)
Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de
Curitiba
(IPPUC)

Diretrizes para o reassentamento de famílias da
vila 29 de Outubro

(COHAB, 2019)

Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
(Cohab)

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.

Como citado no item 2.3.2 – Programas governamentais, os projetos executivos
específicos de engenharia para implantação do empreendimento foram licitados e
se encontram em andamento, mas ainda não foram disponibilizados para consulta.
Outros de caráter complementar, serão detalhados em fases subsequentes deste
relatório32.
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Ver Anexo 3.3.5 deste relatório.
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3.4
QUALIDADE AMBIENTAL ATUAL
Visando à identificação dos relacionamentos mais relevantes entre os diversos
fatores ambientais antes descritos para os meios físico (clima e ar, água, solo e
subsolo), biológico (flora e fauna) e antrópico (aspectos territoriais, infraestruturais,
socioeconômicos, patrimoniais, institucionais e programáticos), foi adotada a
técnica de análise matricial, por meio de matriz qualitativa (JOHNSON, 2010)
(Quadro 3.4-1), do tipo quadrada. Esta ferramenta consiste na disposição dos
fatores ambientais em linhas e em colunas, de modo que os seus cruzamentos
representem na:


diagonal – diagnóstico das principais características atuais do fator ambiental,
revelando seu estado antes da implementação do Projeto Gestão de Risco
Climático (PGRC) (ver seção 2 – Caracterização do empreendimento);



direção das linhas para as colunas – identificação e qualificação das principais
relações entre fatores ambientais.

Mantendo a mesma quantidade de classes estabelecida para a análise de impactos
ambientais33, para a proposição das respectivas medidas34 e para o detalhamento
daquelas de caráter compensatório35, a qualificação das relações estabelecidas foi
definida por:


altamente positivas – com enquadramento na categoria +5;



medianamente positivas – com enquadramento na categoria +3;



positivas e negativas – com enquadramento na categoria 0;



medianamente negativas – com enquadramento na categoria -3;



altamente negativas – com enquadramento na categoria -5.

Eventualmente, a posicionamentos intermediários às categorias são atribuídos
valores interescalares. As relações inexistentes ou inexpressivas também são
enquadradas na categoria 0.

____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

34

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.

35

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.
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Quadro 3.4-1:
MATRIZ DE RELAÇÕES ENTRE FATORES AMBIENTAIS: CENÁRIO FUTURO SEM EMPREENDIMENTO

DE
clima e ar TIPO CfB: TEMPERADO ÚMIDO,
COM VERÕES E INVERNOS BEM
DEFINIDOS, SEM ESTAÇÃO
favorecimento da elevação do
instalação de processos
SECA ACENTUADA | ELEVADOS
lençol freático e da
erosivos e assoreamento de condicionamento da estrutura
ÍNDICES DE PLUVIOSIDADE E DE
suscetibilidade
a
cheias
|
UMIDADE RELATIVA DO AR |
linhas de drenagem em
fitossociológica
garantia de disponibilidade
VENTOS MODERADOS |
períodos de maior pluviosidade
hídrica
PADRÕES ACEITÁVEIS DE
QUALIDADE DO AR E DE
PRESSÃO SONORA

condicionamento da estrutura
faunística

condicionamento das formas
de uso e ocupação do solo

interferências nos sistemas de
macro e microdrenagem, bem
como de esgotamento
sanitário, em épocas de
chuvas intensas | aumento da
quantidade de material
particulado oriundo das vias
não pavimentadas em
períodos de seca

qualidade hídrica imprópria
como hábitat para a fauna
aquática e para
dessedentação de animais
terrestres | geração de
ambientes propícios a
espécies vetoras de doenças

condicionamento dos usos e
ocupação do solo | elevação
da qualidade da paisagem em
locais específicos

conflitos com redes artificiais
de drenagem

>^

SOBRE
aspectos
institucionais
e
programáticos

>^

>^

SOBRE
aspectos
infraestruturais

>^

SOBRE
aspectos
territoriais

>^

SOBRE
fauna

>^

SOBRE
Flora

>^

SOBRE
solo e
subsolo

>^

SOBRE
Água

>^

SOBRE
clima e ar

CARACTERÍSTICAS ATUAIS

SOBRE
aspectos
patrimoniais

MEIO ANTRÓPICO

>^

MEIO BIOLÓGICO

SOBRE
aspectos
socioeconômicos

MEIO FÍSICO

desconfortos à população e
transtornos a atividades
econômicas em períodos de
maior pluviosidade

interferências das intempéries
sobre bens patrimoniais

"geração de projetos de
controle de riscos climáticos
(destaque para PGRC)"

prejuízos à saúde e a
atividades humanas pela
reduzida qualidade hídrica

probabilidade de interferências
das alterações da drenagem
natural sobre bens
arqueológicos

"geração de projetos para
controle de enchentes e
alagamentos
(destaque para PGRC)"

>

MEIO FÍSICO

DE
água

reduzida alteração do
microclima local (áreas
úmidas)"

BACIA DO RIO BARIGUI |
ALTERAÇÃO DA DINÂMICA
NATURAL DAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS | REDUZIDA
QUALIDADE HÍDRICA (CLASSE
"MUITO POLUÍDA")

>

DE
solo e
subsolo

*

dificuldades de percolação
subsuperficial

>

presença de áreas úmidas

comprometimento da
vegetação ciliar pela baixa
qualidade hídrica

PLANÍCIE ALUVIONAR DO RIO
BARIGUI | VARIAÇÃO
ALTIMÉTRICA DE CERCA DE 40 m
| PREDOMÍNIO DE BAIXAS
DECLIVIDADES | DEPÓSITOS
ALUVIONARES ASSENTADOS
comprometimento da
SOBRE ROCHAS CRISTALINAS
COM PRESENÇA DA FORMAÇÃO formação da cobertura vegetal
GUABIROTUBA E DO COMPLEXO pela baixa qualidade edáfica
ATUBA | COBERTURAS
INCONSOLIDADAS SUPERFICIAIS
| EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA |
SISTEMA AQUÍFERO
SEDIMENTAR

*

interferências nos sistemas de
condicionamento dos usos e macro e microdrenagem, bem
limitações a atividades
probabilidade de interferências
ocupação do solo | elevação
como de esgotamento
humanas pelas características de movimentações de terra
da qualidade da paisagem em
sanitário, devido a
geotécnicas
sobre bens arqueológicos
locais específicos
características geotécnicas
locais

*

MEIO BIOLÓGICO

DE
flora

reduzida alteração do
influências sobre
melhoria de condições
microclima local
características da drenagem
edáficas locais | existência de
(massas vegetais) | existência natural | existência de espécies
espécies bioindicadoras da
de espécies bioindicadoras da bioindicadoras da qualidade
qualidade dos solos
qualidade atmosférica"
hídrica

REGIÃO FITOECOLÓGICA DA
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA |
ESTEPES GRAMÍNEOLENHOSAS E FORMAÇÕES
PIONEIRAS DE INFLUÊNCIA
FLUVIAL PARCIALMENTE
ANTROPIZADAS

formação de hábitats naturais
por remanescentes de
cobertura vegetal nativa

existência de espécies
bioindicadoras da qualidade
florística

HERPETOFAUNA SOB
PRESSÃO | MASTOFAUNA
OPORTUNISTA | AVIFAUNA
REPRESENTATIVA |
POTENCIAIS À
ENTOMOFAUNA VETORA |
RISCOS À ICTIOFAUNA |
PRESENÇA DE ESPÉCIES
AMEAÇADAS, ENDÊMICAS,
CINEGÉTICAS E
MIGRATÓRIAS | INVASÃO DE
ESPÉCIES EXÓTICAS E
SINANTRÓPICAS | AMEAÇAS
POR ANIMAIS DOMÉSTICOS

>

DE
fauna

existência de espécies
bioindicadoras da qualidade
atmosférica

existência de espécies
bioindicadoras da qualidade
hídrica

existência de espécies
bioindicadoras da qualidade
edáfica

>

DE
aspectos
territoriais

progressiva alteração do
microclima local pela
transformação da paisagem
natural em antropizada

alteração da drenagem natural
ampliação de processos
perda de cobertura vegetal
pelos padrões de ocupação do
erosivos, de assoreamento de pela ocupação desordenada
solo | aumento de riscos de
linhas de drenagem e de
do território | ampliação de
enchentes, de assoreamento
contaminação de águas
efeitos de borda | invasão local
dos cursos d'água e de
subterrâneas
por espécies exóticas
poluição hídrica

perda de hábitats naturais |
redução da diversidade de
espécies pela ocupação
irregular do território |
favorecimento do
sinantropismo

perda de cobertura vegetal
pela ocupação indiscriminada
do território | qualificação
paisagística pelos
remanescentes vegetais

*

condicionamento da
condicionamento de atividades
implantação de infraestrutura
humanas
urbana

*

determinação de áreas
naturais protegidas por
recursos florísticos

redução da qualidade de vida
pela presença de espécies
vetoras e cinégicas, além de
animais domésticos
abandonados

*

determinação de áreas
naturais protegidas por
recursos faunísticos

*

OCUPAÇÃO INADEQUADA E
IRREGULAR DO TERRITÓRIO |
DESCUMPRIMENTO DA
impossibilidade de implantação
LEGISLAÇÃO DE
de infraestrutura adequada
ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DE PROTEÇÃO
frente à irregularidade da
AMBIENTAL PREDOMÍNIO DA
ocupação
QUALIDADE VISUAL MEDIA ALTA
RESULTANTE DE CENÁRIOS DE
PAISAGEM NATURAL

interferências nas condições
sociais e econômicas pelos
padrões precários de
ocupação

probabilidade de interferências
"geração de projetos para
das alterações da ocupação
reassentamento e
irregular sobre bens
regularização
arqueológicos
(destaque para PGRC e PAR)"

>

DE
aspectos
infraestruturais

poluição da água decorrente
aumento da suspensão de
de insuficiências de
materiais particulados devido à
saneamento básico e de
precariedade de pavimentação
disposição adequada de
das vias
resíduos sólidos (inclusive
materiais recicláveis)

proliferação de insetos e de
disseminação de doenças
poluição do solo e subsolo
outras espécies indesejáveis continuidade do processo de
principalmente pelas
"reduzida atuação de
INSUFICIÊNCIA DE
decorrente de insuficiências de perda de cobertura vegetal
pela precariedade de
ocupação desordenada pela
insuficiências de saneamento probabilidade de interferências concessionárias de serviços
INFRAESTRUTURA DOS
saneamento básico e de
pela ampliação clandestina da saneamento básico | alteração inadequação da infraestrutura |
básico | interferências na
das alterações da ocupação em função da irregularidade da
SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO, DE
disposição adequada de
infraestrutura (especialmente
de hábitats e perda de
poluição visual por
economia familiar pela
irregular sobre bens
ocupação | geração de
SANEAMENTO BÁSICO E DE
resíduos sólidos (inclusive
viária)
biodiversidade pela
componentes infraestruturais
precariedade de infraestrutura
arqueológicos
projetos para infraestrutura
ENERGIA E COMUNICAÇÕES
materiais recicláveis)
implantação irregular de
detratores da paisagem
viária, de transportes e de
(destaque para PGRC)"
soluções infraestruturais
energia e comunicações

MEIO ANTRÓPICO

>

DE
aspectos
socioeconômicos

*

contaminação dos recursos
hídricos pela disposição
inadequada de materiais
recicláveis

contaminação dos recursos
hídricos pela disposição
inadequada de materiais
recicláveis

>

AGLOMERADO SUBNORMAL |
EXPRESSIVA POPULAÇÃO
INFANTIL E DE MULHERES
perda de hábitats e
RESPONSÁVEIS POR
supressão de áreas verdes
biodiversidade | atração e
ocupação subnormal
DOMICÍLIOS
| FAMÍLIAS EM
para ocupação irregular devido
SITUAÇÃO DE ELEVADA
proliferação da fauna
decorrente das condições de
ao atual cenário
infraestrutura escassa,
VULNERABILIDADE
sinantrópica pelos depósitos baixa renda dos moradores e
SOCIOAMBIENTAL | BAIXOS
socioeconômico de aumento
sobrecarregando o pouco que
de materiais recicláveis em produtora de cenários de baixa
ÍNDICES DE ESCOLARIDADE
da população de baixa renda e
existe
ENTRE ADULTOS E ALTA
locais impróprios | consumo de qualidade visual da paisagem
de dificuldades de acesso à
PROPORCIONALIDADE DE
animais cinegéticos pela
local
OCUPAÇÕES AUTÔNOMAS SEM
moradia
população de baixa renda
PREVIDÊNCIA (DESTAQUE PARA
CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS)

*

escassez de equipamentos
sociais contraposta a
iniciativas do PGRC e à
presença constante de
instituições municipais

INEXISTÊNCIA DE BENS
CULTURAIS (MATERIAIS E
IMATERIAIS) |
DESCONHECIMENTO
TEMPORÁRIO DO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO

*

estabelecimento de limites e
padrões para proteção do
patrimônio

ATUAÇÃO DA REGIONAL
TATUQUARA ASSOCIADA À DA
COHAB E DO IPPUC |
DIFICULDADES DE
CUMPRIMENTO DE
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL E DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL | AMPLO
ESTABELECIMENTO DE LIMITES
E PADRÕES (INCLUSIVE POR
DIVERSOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS)

DE
aspectos
patrimoniais

*

*

*

*

*

*

*

*

>

DE
aspectos
institucionais
e estabelecimento de limites e
programáticos
padrões para gestão de
mudanças climáticas, de
qualidade atmosférica e de
ruídos urbanos

estabelecimento de limites e
padrões de utilização de
recursos hídricos e de
qualidade da água

estabelecimento de limites e
padrões para movimentação
de terra e atividades
minerárias

estabelecimento de limites e
padrões para proteção da flora

>
Fonte:
Baseado nas subseções 3.1, 3.2 e 3.3 deste relatório.
Legenda:
relações altamente positivas (categoria +5)
relações medianamente positivas (categoria +3)
relações positivas e negativas (categoria 0)
relações medianamente negativas (categoria -3)
relações altamente negativas (categoria -5)
relações inexistentes ou inexpressivas (categoria 0)
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Quanto ao MEIO FÍSICO, o clima regional é caracterizado como do tipo CfB, ou
seja, temperado úmido, com verões e invernos bem definidos, sem estação seca
acentuada, cabendo destaque aos elevados índices de pluviosidade e de umidade
relativa do ar, assim como à ocorrência de ventos moderados. Na Área de
Abrangência Específica (AAE), os padrões atuais de qualidade do ar e de pressão
sonora são considerados aceitáveis.
O principal parâmetro do contexto climático, com interferência sobre os demais
fatores ambientais, é o regime de chuvas. Em meses de sua maior incidência,
podem causar desconfortos à população local e transtornos às atividades
econômicas. A AAE sofre efeitos negativos da intensa pluviosidade relativos às
condições dos solos e da infraestrutura, com reflexos nos sistemas de macro e
microdrenagem, bem como de esgotamento sanitário, com decorrentes
consequências sobre outros aspectos ambientais. Cabe destacar, ainda, o
potencial de instalação e aceleração de processos erosivos e de assoreamento de
linhas de drenagem nesses mesmos períodos de precipitações mais intensas.
Entretanto, a chuva é um fenômeno essencial tanto para a manutenção da flora e
da fauna, uma vez que condiciona as estruturas fitossociológicas e faunísticas,
como para a deposição úmida, que favorece o posicionamento da qualidade do ar
em níveis desejáveis. Além disso, a pluviosidade é essencial à garantia de
disponibilidade de recursos hídricos e subordina as formas de uso e ocupação do
solo. Entretanto, as intempéries geralmente provocam interferências sobre bens
patrimoniais.
Considerando que na AAE não há significativas emissões atmosféricas, infere-se
que a população residente não sofre ingerências relacionadas à qualidade do ar.
Todavia, em períodos de eventuais secas, há aumento da suspensão de material
particulado oriundo das vias não pavimentadas. Também não existem fontes
significativas de pressão sonora que afetem os níveis qualitativos de vida local.
Em uma conjuntura mundial de alterações climáticas, o fator ambiental “clima” tem
gerado diversas ações governamentais. Nesse âmbito, cabe destaque ao próprio
PGRC no Bairro Novo da Caximba.
Vinculadas a bacia do Rio Barigui, as características da água revelam significativas
alterações na dinâmica natural superficial e muito baixa qualidade deste recurso
natural. Por sua vez, a presença de áreas úmidas da AAE, associadas a inúmeras
cavas, pode provocar pequenas alterações nas condições do microclima local.
Como a qualidade da água na AAE é classificada como “muito poluída”, existem
relações negativas com vários fatores ambientais. Não obstante o fato de os
recursos hídricos comprometerem a formação da vegetação ciliar, fundamental nas
áreas de preservação permanente (APPs), são impróprios como ambiente para a
fauna aquática e como fonte de dessedentação de animais terrestres. São, ainda,
geradores de ambientes propícios à proliferação de espécies vetoras de doenças.
Também há condicionamento dos usos e ocupação do solo pela desarticulada rede
de drenagem natural da AAE, mas a presença da água eleva a qualidade da
paisagem em determinados locais. Como é constante o contato da população local
com recursos hídricos poluídos, também há possíveis prejuízos à saúde e a
atividades humanas.
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Há probabilidade, também, de as alterações da drenagem natural causarem efeitos
deletérios ao patrimônio arqueológico. Ao mesmo tempo, os fenômenos das
enchentes e alagamentos têm gerado a elaboração de projetos públicos para o seu
controle, a exemplo, novamente, do PGRC.
O solo e subsolo são principalmente relacionados a características
geomorfológicas da planície aluvionar do Rio Barigui. Na Área de Abrangência
Local (AAL), a variação altimétrica é de pouco mais de 40 m, com predomínio de
baixas declividades. Prevalecem depósitos de aluviões assentados sobre rochas
cristalinas, com presença da Formação Guabirotuba e do Complexo Atuba. A
significativa existência de coberturas inconsolidadas superficiais tem viabilizado a
extração de areia e argila, com prováveis alterações do lençol freático, subordinado
ao Sistema Aquífero Sedimentar, também possivelmente comprometido em termos
de qualidade hídrica.
Vale lembrar as dificuldades de percolação subsuperficial frente às extensas áreas
úmidas na AAE. Também a flora é condicionada às propriedades dos solos, os
quais estão sujeitos ao acúmulo indiscriminado de rejeitos de diversas origens.
Evidentemente, as condições geomorfológicas, geológicas, pedológicas,
geotécnicas e hidrogeológicas influem nos usos e formas de ocupação do solo na
AAE. Em paralelo, certas características heterogêneas de relevo melhoram
padrões qualitativos da paisagem em locais específicos.
Aquelas mesmas condições determinam interferências nos sistemas de macro e
microdrenagem, bem como de esgotamento sanitário, notadamente pelas
peculiaridades geotécnicas da AAE. Como consequência, algumas atividades
humanas são também limitadas. Há, ainda, a probabilidade de interferências de
movimentações de terra da ocupação local sobre bens arqueológicos.
Em relação ao MEIO BIOLÓGICO, a flora local é relacionada à região fitoecológica
da Floresta Ombrófila Mista (com Araucária), a estepes gramíneo-lenhosas
(campos) e a formações pioneiras de influência fluvial parcialmente antropizadas.
As massas vegetais remanescentes na AAE, pelas suas dimensões e
essencialmente pelas suas desconexões, produzem poucos resultados de
alteração do clima local, mas abrigam espécies bioindicadoras da qualidade
atmosférica, assim como dos padrões qualitativos da água e dos solos.
Da mesma maneira, a vegetação exerce influências apenas relativas sobre as
características da drenagem natural. Entretanto, induz à melhoria das condições
edáficas em determinadas localidades.
Como os remanescentes vegetais naturais também conformam hábitats para a
fauna nativa, há situações, inclusive, em que esses ambientes são legalmente
protegidos, como nos casos do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio, da
Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Iguaçu e das áreas de preservação
permanente (APPs) marginais aos cursos e corpos d’água.
Evidentemente, há conflitos em relação aos usos da terra, com perda de cobertura
vegetal pela ocupação indiscriminada do território da AAE. De outra maneira, os
remanescentes florestais são responsáveis pela qualificação paisagística de alguns
espaços. Eventualmente, a vegetação condiciona a instalação de infraestrutura
urbana e o próprio desenvolvimento de atividades humanas.
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A fauna pode ser interpretada pela presença de alguns répteis sob pressão da
descaracterização dos ambientes naturais e de mamíferos com certo grau de
oportunismo, sendo as aves o grupo de maior representatividade local. Vale
mencionar, ainda, a existência de meios propícios a insetos vetores de doenças e
os riscos a peixes e comunidades associadas pelo comprometimento da qualidade
dos recursos hídricos e pela redução da vegetação ciliar. A despeito da quantidade
relativa, destaca-se a existência de espécies ameaçadas, endêmicas, cinegéticas
e migratórias. Por outro lado, é expressiva a invasão local por exóticas e
sinantrópicas, além das ameaças comumente associadas a animais domésticos.
Em relação à situação atual, mesmo com os intensos processos de antropização e
urbanização, que descaracterizaram grande parte dos ambientes naturais, é
importante ressaltar que os remanescentes florestais existentes na região, bem
como as cavas e os lagos artificiais, são considerados importantes para diversas
espécies dependentes em maior ou menor grau desses meios, inclusive
bioindicadoras de níveis de qualidade atmosférica, hídrica, edáfica e florística.
Também cabe destacar que a presença de espécies vetoras de doenças
potencializa a redução da qualidade de vida pelos riscos à saúde, os quais são
também intensificados pelo consumo sem controle daquelas de caráter cinegético,
ou seja, capturadas por procedimentos de caça. Paralelamente, a expressiva
quantidade de animais domésticos abandonados, notadamente cães e gatos,
amplia as ameaças às condições sanitárias da população residente.
As mesmas áreas naturais protegidas antes citadas são também instituídas em
função da composição da fauna nativa local. Esse fato reforça a importância
ambiental da AAL e suas imediações.
Com referência ao MEIO ANTRÓPICO, os aspectos territoriais evidenciam o
intenso uso e ocupação irregular do território a partir de 2010, cujo ritmo acelerado
indica a eventualidade da progressiva alteração do microclima local pela
transformação da paisagem natural em antropizada, com diminuição dos seus
padrões qualitativos, não obstante o predomínio percentual da classe de média alta
qualidade visual na AAL. Notadamente em áreas de fragilidade ambiental, esse
processo interfere expressivamente sobre a conservação dos ambientes, alterando
a drenagem natural, com respectivo aumento de riscos de enchentes e de
assoreamento dos cursos d'água, além da própria contaminação hídrica.
Os assentamentos humanos da AAE são igualmente responsáveis pela supressão
dos remanescentes florestais e pela ampliação de efeitos de borda, com
potencialização da erosão genética pela invasão por vegetação exótica. Desse
modo, há perda de hábitats da fauna nativa, o que contribui para o abatimento da
diversidade ecológica e para o favorecimento do sinantropismo.
A degradação da paisagem natural é intensificada pela impossibilidade de
implantação de soluções apropriadas de infraestrutura sanitária nas ocupações
irregulares, uma vez que os efluentes domésticos são lançados diretamente nos
cursos de água e nos solos, contribuindo para o aumento da poluição hídrica e para
a atração da fauna sinantrópica, com consequente ameaça de doenças
relacionadas a vetores.
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Evidentemente, os precários padrões de ocupação interferem nas condições
sociais e econômicas da AAE, com reflexos em indicadores de saúde, educação,
segurança pública, emprego e renda, por exemplo. À semelhança dos tópicos
anteriormente abordados, essa irregularidade dos assentamentos amplifica a
probabilidade de interferências sobre bens arqueológicos. Em contrapartida, temse a geração de projetos para melhoria dessa situação, a exemplo, outra vez, do
próprio PGRC e do Plano de Ação para Reassentamento (PAR), com ações em
desenvolvimento para regularização da área.
Em relação aos aspectos infraestruturais, a situação da AAE é de clara
insuficiência dos sistemas de circulação, de saneamento básico (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e disposição de resíduos sólidos)
e de energia (incluindo iluminação pública) e comunicações.
As vias clandestinas, ou seja, não oficiais, caracterizam-se por base de caliça
compactada e sem drenagem, dificultando a circulação de pessoas e bens, fato
este intensificado pela ínfima integração da AAE com o restante da malha viária e
com a rede de transporte coletivo de Curitiba. Essa precariedade de pavimentação
provoca o aumento da suspensão de materiais particulados, refletindo na
diminuição da qualidade do ar. Esta fragilidade, associada a transportes e a energia
e comunicações, prejudicam a economia familiar na AAE.
As insuficiências de saneamento básico e de disposição adequada de resíduos
sólidos (inclusive materiais recicláveis) incorrem em diversas formas de poluição –
hídrica (superficial e subterrânea), do solo e do subsolo, além da visual, por meio
de seus componentes infraestruturais detratores da paisagem. Além disso,
provocam a disseminação de doenças, principalmente as de veiculação hídrica e
outras transmitidas por vetores, pois outra resultante é a proliferação de insetos e
de outras espécies faunísticas indesejáveis.
A ampliação clandestina da infraestrutura, especialmente viária, tem resultado em
perda de cobertura vegetal, com decorrente alteração de hábitats animais e
redução da biodiversidade. Essa situação é reforçada pela própria subnormalidade
da ocupação humana e pode causar interferências ao patrimônio arqueológico.
Como AAE é caracterizada como assentamento irregular, a atuação das empresas
concessionárias de serviços é restrita. No entanto, esforços têm sido empreendidos
no âmbito do PGRC, por meio da elaboração de projetos de infraestrutura e
medidas correlatas.
Os aspectos socioeconômicos da AAE podem ser definidos pelas condições de
aglomerado subnormal que abriga expressiva população infantil e de mulheres
responsáveis por domicílios, o que determina a existência de famílias em situação
de elevada vulnerabilidade socioambiental. Essas circunstâncias são agravadas
pelos baixos índices de escolaridade entre adultos e pela quantidade de ocupações
autônomas sem previdência. Nesse contexto, há significativa presença de
catadores de materiais recicláveis. A disposição inadequada destes últimos
também favorece a contaminação dos recursos hídricos e do próprio solo.
Frente ao atual cenário socioeconômico, com aumento da população de baixa
renda e de dificuldades de acesso à moradia, há na AAE a abertura de novas áreas
para ocupação irregular, provocando a supressão de áreas verdes.
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Consequentemente, há perda de hábitats e de biodiversidade, acentuada pela
atração e proliferação de fauna sinantrópica devido aos depósitos de materiais
recicláveis em locais impróprios. Vale salientar, ainda, o consumo de animais
cinegéticos, produtos de caça no local, o que ameaça a saúde da comunidade,
assim como os domésticos abandonados.
Logicamente, a ocupação subnormal da AAE é derivada das próprias
condicionantes sociais dos seus moradores de baixa renda, ao mesmo tempo em
que é produtora de cenários locais de baixa qualidade visual. Não apenas as
construções precárias (inclusive com lonas e compensados), contribuem para a
degradação paisagística, mas também a disposição de lixo nas ruas e as soluções
desordenadas dos elementos espaciais, entre outras razões.
À escassez de equipamentos de educação e atendimento infantil, de saúde e
assistência social, de segurança pública e de cultura e lazer, dentre outros, são
contrapostas as iniciativas do PGRC de implantação e ampliação de novas
unidades de suporte à sociedade local, além da presença constante de instituições
municipais na AAE.
A inexistência de bens culturais, tanto de caráter material quanto de cunho
imaterial, é uma das particularidades essenciais dos aspectos patrimoniais da
AAE, cujos atributos arqueológicos ainda se encontram sob investigação (ver
subitem 3.3.2.2 e respectivo apêndice). Por esses motivos, suas relações com os
demais fatores dos meios físico, biológico e antrópico são praticamente inexistentes
no âmbito do presente diagnóstico.
Por fim, com referência aos aspectos institucionais e programáticos, cumpre
distinguir a atuação da Regional Tatuquara, que tem a função de coordenar as
ações municipais no bairro homônimo, além de Campo de Santana e Caximba
(Área de Abrangência Setorial – AAS), onde está inserida a AAE. Esta também tem
sido notadamente atendida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC) e pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab),
além de outras entidades vinculadas ao Município, o que tem garantido a
construção conjunta do PGRC com as comunidades envolvidas.
Apesar da existência de inúmeros instrumentos de gestão territorial e de proteção
ambiental, que vêm ao encontro das condicionantes socioambientais da área,
evidencia-se o descumprimento de diplomas legais nas diversas esferas – federal,
estadual e municipal (ver seção 4 – Contextualização de aspectos jurídicos).
Contudo, também são vários os programas governamentais relacionados – direta
ou indiretamente – com a AAE e com o empreendimento propriamente dito.
Tanto aqueles dispositivos normativos quanto estas medidas programáticas
envolvem amplo escopo de estabelecimento de limites e padrões, como, por
exemplo, para utilização de recursos hídricos e de qualidade da água; para
movimentação de terra e atividades minerárias; para proteção da flora e da fauna;
para uso e ocupação do solo; para regularização fundiária e reassentamento; para
implantação de infraestrutura e serviços correlatos; para atendimento social e
desenvolvimento econômico e para salvaguarda do patrimônio tangível e
intangível, dentre outros.
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Esta seção, fundamentada em técnicas exploratórias e descritivas, comporta, nas
esferas federal, estadual e municipal, os seguintes tópicos (Figura 4-1):


normas ambientais – relacionadas com a proteção do meio ambiente



normas territoriais – referentes às formas de uso e ocupação do território;



normas complementares – relativas a outros campos associados aos
anteriores.

Figura 4-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DE
ASPECTOS JURÍDICOS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

4.1
NORMAS AMBIENTAIS
Tendo em vista a inserção do projeto na Área de Proteção Ambiental (APA)
Municipal do Iguaçu, com uma série de fragilidades sistêmicas de ordem natural1,
o arcabouço de normas ambientais é extenso e distribuído pelas três esferas de
governo. Na escala federal, destaca-se o Novo Código Florestal Brasileiro, o qual
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e a possibilidade de regularização
fundiária de interesse social.
No nível estadual, em 2008 o território foi decretado como Área de Interesse
Especial Regional (AEIR) do Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba (RMC)1,
que preconiza, entre outras metas, a “proteção, manutenção e recuperação
ambiental e paisagística das áreas contíguas ao leito do Rio Iguaçu” (PARANÁ,
2008, Artigo 3°).

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório.
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O município possui legislação abundante sobre a área, algumas específicas para
o território. Uma das principais é a que instituiu a citada APA, em 1991 por
decreto. Outra diz respeito à criação do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do
Bugio1, por meio de lei municipal, parte do qual abrange a Área de Abrangência
Específica (AAE).
Na sequência, esses regulamentos são analisados com maior detalhamento, bem
como outras normativas incidentes sobre a questão ambiental nas três escalas
governamentais.

4.1.1
ESFERA FEDERAL
O Novo Código Florestal Brasileiro foi instituído pela Lei Federal N° 12.651/2012,
e estabelece:
[...] normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos
florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos
(BRASIL, 2012, Artigo 1°).

A lei preconiza como objetivo principal o desenvolvimento sustentável, questão já
inserida em seu texto precursor de 1981. Incorpora, também, a discussão sobre
mudanças climáticas em âmbito global, ao prever em seus programas de gestão
ambiental, a utilização dos créditos de carbono como estratégia de recuperação
do ambiente.
O desenvolvimento sustentável é entendido como aquele que simultaneamente
atende as necessidades da geração atual sem privar as futuras do atendimento
das suas demandas (CMMAD, 1988). Assume, portanto, que as atividades
econômicas e sociais não devem acarretar em degradação das condições
ambientais.
Nesses termos, a lei citada prevê a possiblidade de regularização fundiária em
áreas de preservação permanente (APPs), mediante projeto de regularização
fundiária e aprovação de legislação específica. Dessa forma, busca-se equilibrar a
recuperação ambiental de espaços degradados com as questões sociais e
econômicas
das
populações
residentes.
Também
regulamenta
o
dimensionamento mínimo da APP em conformidade com o objeto a ser protegido,
entre outras abordagens pertinentes ao empreendimento, adiante condensadas.
Ainda no contexto nacional, cabe citar a Constituição Federal, que identifica a
importância do acesso ao meio ecologicamente equilibrado para a qualidade de
vida (BRASIL, 1988). A legislação brasileira sobre o tema é complementada por
outros decretos e normativas, os quais, em conjunto com as leis já citadas,
encontram-se resumidos no Quadro 4.1.1-1, de maneira inter-relacionada com
temas tratados na seção 3 – Diagnóstico ambiental.
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Quadro 4.1.1-1:
PRINCIPAIS NORMAS AMBIENTAIS FEDERAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Decreto Federal N° 24.643,
de 10 de julho de 1934.
(BRASIL, 1934)

Decreta o Código de Águas.

Lei Federal Nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981.
(BRASIL, 1981)

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Resolução CONAMA Nº 001,
de 23 de janeiro de 1986.
(CONAMA, 1986)

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de
impacto ambiental.

Constituição da República
Federativa do Brasil,
de 05 de outubro de 1988.
(BRASIL, 1988)

Título III Capítulo II
Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
[...]
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
[...]
Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição
[...]
Título VIII Capítulo VI
Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Resolução CONAMA N° 03,
de 28 de junho de 1990.
(CONAMA, 1990)

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no [Programa
Nacional de Controle de Qualidade do Ar] PRONAR.

Resolução CONAMA N° 02,
de 18 de março de 1994.
(CONAMA, 1994)

Define formações vegetais primárias e estágios sucessionais de
vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos
de licenciamento de exploração da vegetação nativa no N° Estado
do Paraná.

Lei Federal N° 9.433,
de 08 de janeiro de 1997.
(BRASIL, 1997)

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamento o
Inciso XIX do Artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1º
da Lei Nº 8.001 de 13 de março de 1990, que modificou a Lei Nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Resolução CONAMA Nº 237,
de 19 de dezembro de 1997.
(CONAMA, 1997)

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos
na Política Nacional do Meio Ambiente.

Lei Federal N 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998.
(BRASIL, 1998)

Lei de Crimes ambientais
Dispõe sobre sansões penais e administrativas derivadas de
condutas e atividade lesivas ao meio ambiente e dá outras
providências.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Federal N° 9.985,
de 18 de julho de 2000.
(BRASIL, 2000)

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências.

Lei Federal N° 10.257,
de 10 de julho de 2001.
(BRASIL, 2001)

Estatuto da Cidade
Regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Artigo 2. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
[...]
Artigo 4. Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros
instrumentos:
[...]
VI – Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de
impacto de vizinhança (EIV).

Portaria MS N° 518,
de 25 de março de 2004.
(MS, 2004)

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.

Resolução CONAMA Nº 357,
de17 de março de 2005.
(CONAMA, 2005)

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências.

Resolução CONAMA Nº 369,
de 28 de março de 2006.
(CONAMA, 2006)

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou
supressão da vegetação em área de preservação permanente
(APP).

Lei Federal N° 11.428,
de 22 de dezembro de 2006.
(BRASIL, 2006)

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica e dá outras providências.

Lei Federal Nº 11.445,
de 05 de janeiro de 2007.
(BRASIL, 2007)

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as
Leis Nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995; revoga a Lei Nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras
providências.

Resolução CONAMA N° 418,
de 25 de novembro de 2009.
(CONAMA, 2009)

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de
Poluição Veicular – PCPV e para a implantação de Programas de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M pelos órgãos
estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites
de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de
manutenção de veículos em uso.

Decreto Federal Nº 7.217,
de 21 de junho de 2010.
(BRASIL, 2010)

Regulamenta a Lei N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá
outras providências.

Lei Federal nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010.
(BRASIL, 2010)

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei
N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Resolução CONAMA Nº 430,
de 13 de maio de 2011.
(CONAMA, 2011)

Dispõe sobre condições e padrões de lançamentos de efluentes,
complementa e altera a Resolução Nº 357/2005, de 17 de março de
2005.

Lei Federal N° 12.651,
de 25 de maio de 2012.
(BRASIL, 2012)

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis Nºs
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis Nºs 4.771, de
15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências.
Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da
vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matériaprima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento
sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios:
[...]
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da
inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e
a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a
preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover
o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

Portaria MMA Nº 444,
de 17 de dezembro de 2014.
(MMA, 2014)

Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção.

LEI Nº 13.089,
de 12 de janeiro de 2015.
(BRASIL, 2015)

Estatuto da Metrópole
Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei Nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, e dá outras providências.

Resolução CONAMA
N° 491, de 19 de novembro de
2018.
(CONAMA, 2018)

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
Notas:
CONAMA = Conselho Nacional do Meio Ambiente
MMA
= Ministério do Meio Ambiente
PRONAR = Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar
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4.1.2
ESFERA ESTADUAL
A legislação estadual sobre aspectos ambientais que impactam a área de estudo
é menos expressiva e em menor quantidade. No entanto, cabe destacar a Lei
Florestal do Estado (PARANA, 1995) e a que cria o Sistema Integrado de Gestão
e Proteção dos Mananciais (SIGPROM) da Região Metropolitana de Curitiba
(RMC), do qual o Rio Barigui é parte integrante (PARANÁ, 1998).
A classificação deste corpo d’água dentro do sistema é estabelecida na classe 42,
conforme definido em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA, 2005) e ratificado em portaria da Superintendência de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA, 1992). Nesse sentido, também cabe
destaque à resolução do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto
Ribeira (COALIAR, 2013), pela responsabilidade do mesmo tipo de
enquadramento de corpos hídricos. O Quadro 4.1.2-1 sintetiza as normativas
apresentadas, além de outras também citadas na seção 3 – Diagnóstico
Ambiental.
Quadro 4.1.2-1:
PRINCIPAIS NORMAS AMBIENTAIS ESTADUAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Portaria SUREHMA Nº 020,
de 12 de maio de 1992.
(SUREHMA, 1992)

Enquadra os cursos d’água da Bacia do Rio Iguaçu de domínio do
Estado do Paraná.

Lei Estadual Nº 11.054,
de 11 de janeiro de 1995.
(PARANÁ, 1995)

Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná.

Lei Estadual Nº 12.248
de 31 de julho de 1998.
(PARANÁ, 1998)

Cria o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da
RMC.

Lei Estadual N° 13.806,
de 30 de setembro de 2002.
(PARANÁ, 2002)

Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição
atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, conforme
especifica e adota outras providências.

Lei Estadual Nº 15.630,
de 27 de setembro de 2007.
(PARANÁ, 2007)

Autoriza a utilização de construções sustentáveis em edificações
públicas, através da utilização da água da chuva, da energia solar,
de materiais recicláveis e da manutenção da máxima
permeabilidade possível do solo.

Decreto Estadual Nº 3.742,
de 12 de novembro de 2008.
(PARANÁ, 2008)

Dispõe sobre a criação da Área de Interesse Especial Regional do
Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba (AIERI) e das diretrizes
gerais para a sua regulamentação.

Decreto Estadual nº7.264,
de 01 de junho de 2010.
(PARANÁ, 2010)

Reconhece e atualiza Lista de Espécies de Mamíferos pertencentes
à Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná e
dá outras providências, atendendo o Decreto Nº 3.148, de 2004.

____________________________________________________________________________________________
2

Ver item 3.1.2 – Água – deste documento.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Decreto Estadual Nº 6.194,
de 15 de outubro de 2012.
(PARANÁ, 2012)

Declara as áreas de interesse de mananciais de abastecimento
público para a RMC e dá outras providências.

Resolução COALIAR N° 4,
de 11 de julho de 2013.
(COLIAR, 2013)

Aprova proposição de atualização do enquadramento dos corpos de
água superficiais de domínio do Estado do Paraná, na área de
abrangência do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do
Alto Ribeira, em classes, de acordo com os usos preponderantes.

Resolução SEMA N° 016,
de 26 de março de 2014.
(SEMA, 2014)

Define critérios para o Controle da Qualidade do Ar como um dos
instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e
bem estar da população e melhoria da qualidade de vida.

Decreto Estadual Nº 11.797,
de 22 de novembro de 2018.
(PARANÁ, 2018)

Reconhece e atualiza Lista de Espécies de Aves pertencentes à
Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná e dá
outras providências, atendendo o Decreto Nº 3.148, de 2004.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
Notas:
COALIAR = Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira
SEMA
= Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SUREHMA = Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA

4.1.3
ESFERA MUNICIPAL
A legislação municipal sobre o tema é ampla. Como já citado, a AAE está inserida
na APA do Iguaçu, instituída pelo Decreto Municipal N° 410/1991 e
regulamentada, inicialmente, pelos de Nos 192/2000 e 174/2008, os quais já foram
revogados. Em substituição a essas normas legislativas, foi instituído o Decreto
Municipal N° 26/2015, posteriormente complementado pelos de Nos 839/2015,
430/2018 e 688/2018 (CURITIBA, 1991; 2000; 2001; 2008; 2015; 2018). Tais
instrumentos legais se encontram em processo de revisão, com possível
unificação.
O Decreto Municipal N° 430/2018 reconfigurou o zoneamento da APA, de modo
que parte da área se encontra no Setor de Média Restrição de Uso, na porção
mais próxima ao Rio Barigui, e outra no Setor de Transição – Vila 29 de Outubro.
Este último foi criado contemplando as edificações em áreas de risco e possíveis
áreas para sua relocação. No entanto, os parâmetros de ocupação não foram
definidos, ficando a cargo de plano de ocupação para regularização fundiária
(CURITIBA, 2018).
Por sua vez, o Decreto Municipal N° 688/2018 criou o Setor Especial de
Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária do Caximba, que
adicionou a Vila 29 de outubro às demais ocupações irregulares da área: vilas
Dantas, Espaço Verde e Primeiro de Setembro (CURITIBA, 2018)3.
____________________________________________________________________________________________
3

Ver subitem 3.3.1.1 – Uso e ocupação do solo – deste relatório.
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A Lei Municipal N° 838/1997 subsidia o licenciamento ambiental do
empreendimento e serve de apoio para elaboração do relatório ambiental prévio
(RAP) (CURITIBA, 1997)4. Além disso, o Decreto Municipal N° 1994/2017 aprova
o Plano Municipal de Saneamento Básico (CURITIBA, 2017)5 e também deve ser
considerado no processo. A legislação municipal pertinente está condensada no
Quadro 4.1.3-1, retratando, inclusive, questões mencionadas na seção 3 –
Diagnóstico Ambiental.
Quadro 4.1.3-1:
PRINCIPAIS NORMAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS
IDENTIFICAÇÃO
Lei Municipal Nº 7.230,
de 30 de agosto de 1988.
(CURITIBA, 1988)
Lei Municipal Nº 7.833,
de 19 de dezembro de 1991.
(CURITIBA, 1991))
Decreto Municipal Nº 192,
de 03 de abril de 2000.
(CURITIBA, 2000)
Decreto Municipal Nº 410,
de 27 de julho de 1991.
(CURITIBA, 1991)
Decreto Municipal Nº 838,
de 18 de agosto de 1997.
(CURITIBA, 1997)

Lei Municipal Nº 9.805,
de 03 de janeiro de 2000.
(CURITIBA, 2000)

Lei Municipal Nº 9.806,
de 03 de janeiro de 2000.
(CURITIBA, 2000)
Lei Municipal Nº 10.625,
de 19 de dezembro de 2002.
(CURITIBA, 2002)

DESCRIÇÃO
Torna obrigatório o plantio de árvores, arbustos e vegetações
rasteiras nas faixas não edificáveis de fundo de vale.
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 e
dá outras providências.
Revogado pelo Decreto Municipal Nº 4/2008
Dispõe sobre implantação da área de proteção ambiental do Iguaçu,
criação do Parque Municipal do Iguaçu e dá outras providências

Institui o relatório ambiental prévio no município de Curitiba.
Art. 1º Fica criado o Setor Especial do Anel de Conservação
Sanitário Ambiental com a finalidade de incentivar e garantir o uso
adequado das faixas de drenagem, bem como a manutenção das
faixas de preservação permanente, visando o bom escoamento das
águas superficiais, recuperação da mata ciliar e a minimização dos
problemas de enchente.
Art. 2º O Setor Especial do Anel de Conservação SanitárioAmbiental, será formado por espaços ao longo dos rios, córregos e
arroios, compreendendo as faixas de preservação permanente e
áreas contíguas, estas destinadas a implantação de sistema de
circulação de veículos e pedestres, unidades de conservação ou
áreas de uso público, de acordo com projetos específicos:
I – No rio Barigui:
faixa de 200,00 m (duzentos metros), a partir da margem, no trecho
compreendido a partir da confluência com o Rio Iguaçu até a PR476 (Rodovia do Xisto).
Institui o Código Florestal do Município de Curitiba
Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego
público, revoga as leis Nºs 8583/1995, 8726/1995, 8986/1996, e
9142/1997, e dá outras providências.

____________________________________________________________________________________________
4

Ver seção de apresentação deste relatório.

5

Ver subitem 3.3.2.2 – Saneamento – deste relatório
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Decreto Municipal Nº 174,
de 13 de março de 2008.
(CURITIBA, 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.
Revogado pelo Decreto Municipal Nº 26/2015

Decreto Municipal Nº 1.819,
de 22 de novembro de 2011.
(CURITIBA, 2011)
Portaria SMMA Nº 002,
de 16 de fevereiro de 2012.
(SMMA, 2012)
Portaria SMMA Nº 006 ,
de 16 de fevereiro de 2012.
(SMMA, 2012)
Portaria SMMA Nº 010 ,
de 16 de fevereiro de 2012.
(SMMA, 2012)

Regulamenta os Artigos 7º e 9º da Lei Nº 7.833 de 19 de dezembro
de 1991, que trata do sistema de licenciamento ambiental no
município de Curitiba e dá outras providências.
Instruções para a solicitação de Autorização de Licenciamento
Ambiental (LA) – Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e
Licença de Operação (LO).
Instruções para a solicitação de Autorização Ambiental para
Execução de Obras
Instruções para a solicitação de Autorização Ambiental para a
Remoção de Vegetação
Regulamenta parcialmente o Artigo 5.º, Inciso IX, da Lei Municipal
Nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000, no que diz respeito à Área de
Proteção Ambiental do Iguaçu, Parque Natural Municipal do Iguaçu,
do Centenário da Imigração Japonesa e o Linear do Cajuru e dá
outras providências.

Decreto Municipal Nº 26,
de 19 de janeiro de 2015.
(CURITIBA, 2015)
Decreto Municipal N° 327,
de 28 de março de 2015.
(CURITIBA, 2015)
Decreto Municipal N° 839,
de 11 de setembro de 2015.
(CURITIBA, 2015)
Decreto Municipal Nº 1.994,
de 13 de novembro de 2017.
(CURITIBA, 2017)

Cria o "Refúgio de Vida Silvestre do Bugio" na região da confluência
do Rio Barigui com o Rio Iguaçu, e dá outras providências. Curitiba
– PR. 2015.

Decreto Municipal N° 362,
de 11 de abril de 2018.
(CURITIBA, 2018)

Estabelece diretrizes e procedimentos para definição de
condicionantes aplicáveis aos licenciamentos ambientais,
regulamenta neste aspecto os artigos 7º, 8º e 9º da Lei Municipal
Nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

Decreto Municipal N° 688,
de 3 de julho de 2018.
(CURITIBA, 2018)
Portaria SMMA Nº 22,
de 18 de julho de 2018.
(SMMA, 2018)

Dispõe sobre a criação do Setor Especial de Habitação de Interesse
Social - Regularização Fundiária Caximba e autoriza a implantação
de infraestrutura essencial na área que especifica.

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 – PMSB de
Curitiba e dá outras providências.

Estabelece metodologia para a gradação de impacto ambiental e
regulamenta o Decreto Municipal N° 362/2018, e dá outras
providências

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
Notas:
SMMA = Secretaria Municipal do Meio Ambiente
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4.2
NORMAS TERRITORIAIS
Esta subseção apresenta as principais regras legais que tangenciam a
normatização para a ocupação do território em análise. Tais questões são
vinculadas, principalmente, a aspectos de uso e ocupação do solo. É dividida a
partir da escala do ente administrativo que emana a jurisdição em análise,
iniciando pela esfera federal, passando pela estadual e finalizando na municipal.

4.2.1
ESFERA FEDERAL
Projetos que envolvam parcelamento do solo devem respeitar as orientações da
Lei Federal Nº 6.766/1979 e suas alterações. dadas pela Lei Federal Nº
9.785/1999 (BRASIL, 1979; 1999). Além disso, a intervenção possui como
ferramenta legal o Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257/2001), que
estabelece as diretrizes gerais da política urbana (BRASIL, 2001). O Quadro
4.2.1-1 apresenta um resumo da legislação em questão, também abordada na
seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Quadro 4.2.1-1:
PRINCIPAIS NORMAS TERRITORIAIS FEDERAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Federal Nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979.
(BRASIL, 1979)

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências.

Lei Federal Nº 9.785, d
e 29 de janeiro de 1999.
(BRASIL, 1999)

Altera o Decreto-Lei N° 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).

Lei Federal Nº 10.257,
de 10 de julho de 2001.
(BRASIL, 2001)

Regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.

Lei Federal Nº 11.124,
de 16 de junho de 2005.
(BRASIL, 2005)

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.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
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4.2.2
ESFERA ESTADUAL
No âmbito do Estado do Paraná, não existem muitas normativas a respeito do
processo de desenvolvimento urbano e ocupação do território, tendo em vista que
se trata de competência primordialmente municipal. O Estado fornece legislação
mais voltada à estrutura de planejamento e gestão do que propriamente à
implantação de projetos, conforme pode ser visto no Quadro 4.2.2-1, que sintetiza
as normas pertinentes, também relacionadas com a seção 3 – Diagnóstico
ambiental.
Quadro 4.2.2-1:
PRINCIPAIS NORMAS TERRITORIAIS ESTADUAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Estadual Nº 15.229,
de 25 de julho de 2006.
(PARANÁ, 2006)

Dispõe sobre normas para execução do sistema das diretrizes e
bases do planejamento e desenvolvimento estadual, nos termos do
Art. 141, da Constituição Estadual.

Lei Estadual Nº 15.616,
de 04 de setembro de 2007.
(PARANÁ, 2007)

Dispõe que os loteamentos licenciados pelo poder público devem
ser projetados conforme especifica e adota outras providências.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.

4.2.3
ESFERA MUNICIPAL
Em nível do município, o principal instrumento de regulação do solo urbano é a lei
de zoneamento, uso e ocupação do solo (Lei Municipal Nº 15.511/2019 –
CURITIBA, 2019). De acordo com seu mapa anexo, a AAE é definida como
pertencente à APA do Iguaçu, portanto sem parâmetros de ocupação definidos na
lei em questão. Os mesmos são encontrados na legislação pertinente à esta
unidade de conservação (UC)6. Criada pelo Decreto Municipal Nº 410/1991
(CURITIBA, 1991), esta norma possui várias regulamentações posteriores. A
vigente para a área é dada pelo Decreto Municipal Nº 430/2018 (CURITIBA,
2018), que divide o território em análise em setores de Média Restrição de Uso e
de Transição – Vila 29 de Outubro, este último com a função de receber as
edificações localizadas em áreas de risco.

____________________________________________________________________________________________
6

Ver subitem 3.3.1.1 – Uso e ocupação do solo – deste relatório.
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A revisão do Plano Diretor de Curitiba, instituída pela Lei Municipal Nº 14.771/,
institui a figura do Setor Especial de Habitação de Interesse Social (SEHIS), que
objetiva ampliar a oferta habitacional para populações de renda inferior
(CURITIBA, 2015). Trata-se de demarcação de área em que incidem regras
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, as quais devem ser
definidas por legislação especial para cada localidade.
No caso da AAE7, o Decreto Municipal 688/2018, criou o Setor Especial de
Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária Caximba, autorizando a
implantação de infraestrutura para tal (Curitiba, 2018). No entanto, este decreto
não estabelece parâmetros urbanísticos para a ocupação do território do SEHIS.
No Quadro 4.2.3-1, estão listadas as principais normativas municipais que
possuem relação com o projeto, igualmente relatadas na seção 3 – Diagnóstico
ambiental.
Quadro 4.2.3-1:
PRINCIPAIS NORMAS TERRITORIAIS MUNICIPAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Municipal Nº 1.875,
de 30 de março de 1960.
(CURITIBA, 1960)

Aprova Plano Piloto de Zoneamento de Uso e sua Regulamentação.

Lei Municipal Nº 1.951,
de 29 de dezembro de 1960.
(CURITIBA, 1960)

Aprova o Mapa de Zoneamento de Unidade Central.

Lei Municipal N° 2.584,
de 15 de junho de 1965.
(CURITIBA, 1965)

Fixa o novo perímetro urbano e estabelece a área rural de Curitiba,
modifica o Art. 15 da Lei Nº 2337/63, e revoga a Lei Nº 2122/62.

Lei Municipal Nº 2.828,
de 31 de julho de 1966.
(CURITIBA, 1966)

Institui o Plano Diretor de Curitiba e aprova as suas diretrizes
básicas, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do
município, revogando as leis Nos 1.875/1960; 1.951/1960;
1.908/1960; 2.100/1961; 2.123/1962; 2.15419/62.

Lei Municipal nº 2.942
de 27 de dezembro de 1966.
(CURITIBA, 1966)

Dá normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e
desmembramentos de terrenos no Município de Curitiba, e revoga a
Lei Nº 1650/58.

Lei Municipal N° 3.503,
de 04 de fevereiro de 1969.
(CURITIBA, 1969)

Delimita as zonas do município de Curitiba.

Lei Municipal N° 3.943,
de 05 de julho de 1971.
(CURITIBA, 1971)

Regulamenta o Uso do Solo, o Sistema Viário e Estabelecimento de
Diretrizes Básicas para o Planejamento Físico do Setor de Santa
Felicidade, São Braz e Campo Comprido.

Decreto Municipal N° 1.160,
de 05 de agosto de 1971.
(CURITIBA, 1971)

Dispõe sobre o Setor Histórico de Curitiba.

Lei Municipal N° 4.199,
de 08 de maio de 1972.
(CURITIBA, 1972)

Dispõe sobre zoneamento urbano de Curitiba, e revoga os artigos 5º
a 41 da lei nº 2828/66, o artigo 36 da lei nº 2942/66, e as leis
2995/67 e 3503/69.

____________________________________________________________________________________________
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Ver subitem 3.3.1.1 – Uso e ocupação do solo – deste relatório.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Municipal N° 4.773,
de 08 de janeiro de 1974.
(CURITIBA, 1974)

Dispõe sobre o zoneamento industrial e dá outras providências.

Lei Municipal N° 5.234,
de 10 de dezembro de 1975.
(CURITIBA, 1975)

Modifica a Lei Nº 4199/72e dá outras providências.

Lei Municipal N° 6.337,
de 28 de setembro de 1982.
(CURITIBA, 1982)

Institui incentivo construtivo, preservação de imóveis, valor cultural
histórico arquitetônico.

Lei Municipal N° 7.420,
de 16 de março de 1990.
(CURITIBA, 1990)

Institui incentivos a implantação de programas habitacionais
interesse social e cria comissão da política habitacional.

Decreto Municipal Nº 410,
de 27 de julho de 1991.
(CURITIBA, 1991)

Dispõe sobre implantação da Área de Proteção Ambiental do
Iguaçu, criação do Parque Municipal do Iguaçu e dá outras
providências

Lei Municipal N° 7.841,
de 19 de dezembro de 1991.
(CURITIBA, 1991)

. Institui incentivos para a implantação de programas habitacionais
de interesse social.

Lei Municipal nº 9.460,
de 23 de dezembro de 1998.
(CURITIBA, 1988)

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.

Lei Municipal N° 9.800,
de 03 de janeiro de 2000.
(CURITIBA, 2000)

Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município
de Curitiba, revoga as leis Nº 4199/72, 5234/75, 5263/75, 5490/76,
6204/81, 6769/85, 7068/87 e 7622/91, e dá outras providências.

Lei Municipal Nº 11.095,
de 21 de julho de 2004.
(CURITIBA, 2004)

Código de Posturas
Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e
conservação de obras no município, e dá outras providências.

Lei Municipal Nº 11.266,
de 16 de dezembro de 2004.
(CURITIBA, 2004)

Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade – Lei Federal Nº 10257/2001, para orientação e controle
do desenvolvimento integrado do município.

Lei Municipal Nº 12.816,
de 1º de julho de 2008.
(CURITIBA, 2008)

Dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação de Interesse
Social – PMHIS, cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, altera dispositivos da Lei Municipal Nº 9.802, de 03
de janeiro de 2000.

Decreto Municipal Nº 174,
de 13 de março de 2008.
(CURITIBA, 2008)

Regulamenta parcialmente o artigo 5º, inciso IX, da Lei Nº
9.800/2000, no que diz respeito à Área de Proteção Ambiental do
Iguaçu, parque municipal do Iguaçu e dá outras providências.

Decreto Municipal Nº 1.020,
de 15 de julho de 2013.
(CURITIBA, 2013)

Dispõe sobre a regulamentação das edificações no município de
Curitiba e dá outras providências.

Decreto Municipal N° 839,
de 11 de setembro de 2015.
(CURITIBA, 2015)

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”.

Lei Municipal Nº 14.771,
de 17 de dezembro de 2015.
(CURITIBA, 2015)

Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba de acordo com o
disposto no Artigo 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para orientação e
controle do desenvolvimento integrado do município.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Municipal Nº 14.981,
de 08 de dezembro de 2016.
(CURITIBA, 2016)

Altera a Lei nº 9.460, de 23 de dezembro de 1998, que 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.

Decreto Municipal Nº 1.994,
de 13 de novembro de 2017.
(CURITIBA, 2017)

Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de
Curitiba e dá outras providências.

Decreto Municipal Nº 430,
de 03 de maio de 2018
(CURITIBA, 2018)

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.

Decreto Municipal Nº 688,
de 03 de julho de 2018.
(CURITIBA, 2018)

Dispõe sobre a criação do Setor Especial de Habitação de Interesse
Social – Regularização Fundiária Caximba e autoriza a implantação
de infraestrutura essencial na área que especifica.

Lei Municipal nº 1.051,
de 02 de outubro de 2018.
(CURITIBA, 2018)

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.

Lei Municipal Nº 15.511,
de 10 de outubro de 2019.
(CURITIBA, 2019)

Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no Município
de Curitiba e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 489,
de 10 de maio de 2019.
(CURITIBA, 2019)

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis
abaixo especificados - os terrenos para a construção de unidades
habitacionais para atendimento do projeto.

Decreto Municipal nº 985,
de 30 de julho de 2019.
(CURITIBA, 2019)

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação – terreno
para a construção de unidade de saúde.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.

4.3
NORMAS COMPLEMENTARES
Nesta subseção, é apresentada a normatização para atividades correlatas ao
empreendimento. São descritas as normas referentes ao processo de
desapropriação, regularização fundiária e reassentamento de famílias, dentre
outras. Aqui, apenas o arcabouço legal federal e municipal são mais detalhados,
tendo em vista que na escala estadual a pertinência do tema é menor.

4.3.1
ESFERA FEDERAL
A possibilidade de desapropriação de bens privados móveis ou imóveis encontra
respaldo legal no Decreto Lei Federal Nº 3.365 de 1941 e na Lei Federal Nº 4.132
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de 1962 (BRASIL, 1941; 1962), que estipulam a possibilidade de transferência
para o domínio coletivo em caso de necessidade pública, utilidade pública ou
interesse social. À União, é permitido desapropriar bens dos Estados e Municípios
e aos Estados, admite-se a possibilidade de desapropriação dos Municípios,
porém a recíproca não é verdadeira.
No que tange à regularização fundiária e ao reassentamento familiar, o Estatuto
da Cidade (Lei Federal Nº 10.257/2001 – BRASIL, 2001) prevê uma série de
instrumentos que visam facilitar esses processos, como a regulamentação das
zonas especiais de interesse social (ZEIS). Especificamente para a regularização,
a Lei Federal Nº 13.465/2017 institui a regularização fundiária urbana (REURB)
em núcleos urbanos informais (BRASIL, 2017), a qual pode ser realizada de duas
maneiras:


reurbanização de interesse social (REURB-S), voltada para populações
decretadas pelo poder público municipal como de baixa renda, o que
garante, entre outros benefícios, gratuidade no fornecimento de certidões e
averbações aos proprietários;



reurbanização de interesse específico (REURB-E), destinada a populações
que não se enquadram na modalidade anterior.

O processo de reassentamento possui sustentação legal para os casos em que o
mesmo ocorre de modo involuntário, tendo em vista a problemática
socioambiental envolvida nestes casos. A Portaria do Ministério das Cidades Nº
317/2013 estabelece as diretrizes para os deslocamentos oriundos de ações do
poder público (MC, 2013). A legislação pertinente está apresentada no Quadro
4.3.1-1, incluindo a mencionada na seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Quadro 4.3.1-1:
PRINCIPAIS NORMAS COMPLEMENTARES FEDERAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Decreto-lei Federal N° 25,
de 10 de novembro de 1937.
(BRASIL, 1937)

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Decreto Lei Federal Nº 3.365
de 21 de junho de 1941.
(BRASIL, 1941)

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.

Lei Federal Nº 4.132
de 10 de setembro de 1962.
(BRASIL, 1962)

Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe
sobre sua aplicação.

Lei Federal Nº 9.785,
de 29 de janeiro de 1999.
(BRASIL, 1999)

Altera o Decreto Lei Nº 3.365, de 21 de junho de 1941
(desapropriação por utilidade pública) e as Leis n 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (registros públicos) e nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).

Lei Federal Nº 10.257,
de 10 de julho de 2001.
(BRASIL, 2001)

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
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IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Portaria IPHAN Nº 407,
de 21 de dezembro de 2010.
(IPHAN, 2010)

Dispõe sobre o estabelecimento dos parâmetros de valoração e
procedimento de inscrição na Lista do Patrimônio Cultural
Ferroviário, visando à proteção da memória ferroviária, em
conformidade com o Art. 9º da Lei Nº 11.483/2007.

Resolução Recomendada do
Conselho das Cidades Nº 127,
de 16 de setembro de 2011.
(MC, 2011)

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.

Portaria Ministério das Cidades
Nº 317,
de 18 de julho de 2013.
(MC, 2013)

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.

Resolução CONTRAN N° 452,
de 26 de setembro de 2013.
(CONTRAN, 2013)

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades
de trânsito e seus agentes na fiscalização das emissões de gases
de escapamento de veículos automotores de que trata o Artigo 231,
Inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Lei Federal Nº 13.465,
de 13 de julho de 2017.
(BRASIL, 2017)

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.

Fonte:
Baseado nas referências especificadas.
Notas:
CONTRAN = Conselho Nacional de Trânsito
MC
= Ministério das Cidades
IPHAN
= Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

4.3.2
ESFERA ESTADUAL
Como mencionado, a legislação complementar estadual de interesse é reduzida.
Todavia, deve ser mencionada a Lei Estadual Nº 1.211, de 16 de setembro de
1953, que dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do estado do
Paraná (PARANÁ, 1953). Este dispositivo legal é fundamental para os aspectos
patrimoniais tratados neste estudo8.

4.3.3
ESFERA MUNICIPAL
Os decretos municipais Nº 489/2019 e Nº 985/2019 tratam especificamente das
desapropriações necessárias para viabilização do empreendimento (CURITIBA,
____________________________________________________________________________________________
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2019). Enquanto o primeiro versa especificamente sobre área desapropriada para
construção de uma unidade básica de saúde (UBS), o segundo age sobre áreas
necessárias para reassentamento das famílias removidas das áreas de risco9.
Sobre a regularização de loteamentos, o Município conta com a Lei Municipal
Nº 9.460/1998 (alterada pela Lei Municipal Nº 14.981/2016 – CURITIBA, 1998;
2016). Também sob esse aspecto, o Decreto Municipal Nº 1.442/2005 autoriza a
Cohab a instituir normas específicas de parcelamento e de ocupação do solo
(CURITIBA, 2005). O Quadro 4.3.3-1 sintetiza a legislação de Curitiba pertinente
ao tema, a qual também é disposta na seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Quadro 4.3.3-1:
PRINCIPAIS NORMAS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lei Municipal N° 2.942,
de 27 de dezembro de 1966.
(CURITIBA, 1966)

Normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e
desmembramentos de terrenos N° Município de Curitiba, e revoga a
Lei Nº 1650/58.

Lei Municipal N°9.460,
de 23 de dezembro de 1998.
(CURITIBA, 1998)

Dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins
urbanos, implantados irregularmente N° município de Curitiba, até a
data de 31 de dezembro de 1993.

Decreto Municipal N°1442,
de 31 de outubro de 2005.
(CURITIBA, 2005)

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.

Lei Municipal N°82,
de 19 de setembro de 2011.
(CURITIBA, 2011)

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.

Decreto Municipal N°688,
de 03 de julho de 2018.
(CURITIBA, 2018)

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.

Lei Municipal N°1.051,
de 02 de outubro de 2018.
(CURITIBA, 2018)

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.

Decreto Municipal N°489,
de 10 de maio de 2019.
(CURITIBA, 2019)

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis
abaixo especificados - os terrenos para a construção de unidades
habitacionais para atendimento do projeto.

Decreto Municipal N°985 de 30 de
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação – terreno
julho de 2019.
para a construção da unidade de saúde.
(CURITIBA, 2019)
Fonte:
Baseado nas referências especificadas.

____________________________________________________________________________________________
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NOME DO ESTUDO DE REFERÊNCIA
PROJETO DE GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – MUNICÍPIO DE
CURITIBA ESTUDO DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL – EISA e PLANO DE GESTÃO SOCIAL E
AMBIENTAL – PGSA
JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

RESULTADOS

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.

Os resultados dos estudos (EISA) 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 foram estabelecidas com base no
atendimento à política operacional de salvaguardas
socioambientais adotadas pela Agência Francesa de
Desenvolvimento - AFD, no plano diretor e planos que regem as
políticas setoriais do município e nos mecanismos legais e
normativos vigentes.

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS IDENTIFICADOS NO ESTUDO
IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE PLANEJAMENTO: O estudo detectou que os impactos de maior
significância ocorrerão durante a Fase de Implantação, sendo que destes os mais adversos são sobre o
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. Os
efeitos positivos ficarão por conta da expectativa sobre a melhoria de infraestrutura básica, segurança
patrimonial e acessibilidade. Segue um panorama dos principais impactos previstos em cada fase de
instalação do empreendimento.
IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE PLANEJAMENTO:
 aspectos do Meio Físico: Assoreamento de corpos hídricos; Alteração na composição química e
biológica das águas;
 aspectos do Meio Biótico: Mudança na composição florística e/ou Rupturas de ciclos ecológicos;
 aspectos do Socioeconômico: Entrada de novas famílias na área de intervenção do projeto; Conflitos
por vizinhança; Risco da gentrificação, e Valorização imobiliária da região e entorno.
IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO
 aspectos do Meio Físico: Aumento de materiais particulados em suspensão; Emissão de gases de
combustão na atmosfera; Alterações nos níveis de pressão sonora e vibrações; Assoreamento de
corpos hídricos; Alteração na composição química e biológica das águas; Interrupção da drenagem;
Evolução de processos erosivos e lixiviação do solo; Compactação do solo; Degradação das áreas
utilizadas como instalações provisórias; Contaminação do solo; Geração de resíduos sólidos, de
demolição e da construção civil; Riscos de acidentes de trabalho; Riscos de acidentes de trânsito;
 aspectos do Meio Biótico: Mudança na composição florística e/ou Rupturas de ciclos ecológicos;
Afetação de áreas de refúgio, reprodução e deslocamento da fauna; Possibilidade de ocorrência de
sinantropismo; aspectos do Socioeconômico: Remoção de 1147 famílias e 74 estabelecimentos
comerciais e de serviços; Interrupção das atividades econômicas em razão da mudança; Entrada de
novas famílias na área de intervenção do projeto; Conflitos por vizinhança; Abandono de animais
domésticos; Risco da gentrificação, Aumento da geração de emprego e renda e Valorização imobiliária
da região e entorno.
IMPACTOS E EFEITOS NA FASE DE OPERAÇÃO
 aspectos do Meio Físico: Compactação do solo, Contaminação do solo e Risco de acidente de trânsito.
 aspectos do Meio Biótico: Afetação de áreas de refúgio, reprodução e deslocamento da fauna;
 aspectos do Socioeconômico: Impactos no orçamento familiar; Risco de venda, abandono e uso
inadequado das unidades habitacionais; Melhoria nas condições de vida e de saúde da população;
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Ampliação da rede de equipamentos públicos na região; Risco da gentrificação, e Valorização imobiliária
da região e entorno.
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROPOSTOS NO ESTUDO
1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subprograma de Comunicação e Integração Social – SCIS
Subprograma de Comunicação Social Para as Obras do Projeto – SCSOP
2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PEA
Subprograma de Educação Ambiental e Patrimonial – SEAP
Subprograma de Educação Ambiental para Multiplicadores – SEAM
Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra – SEATO
3. PROGRAMA DE GESTÃO SOCIAL
Subprograma de Reassentamento – SR
Subprograma de Pós-Reassentamento / Reabilitação – SPR
4. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL – PGA
5. PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL – PSA
Subprograma de Gerenciamento Ambiental do Canteiro de Obras – SGACO
Subprograma de Gerenciamento da Manutenção de Veículos, Manipulação de Combustíveis e Materiais
Betuminosos e Disposição de Óleos Usados – SGMV
Subprograma de Saúde e Segurança No Trabalho – SSST
Subprograma de Segurança Operacional no Período de Obra – SSOPO
Subprograma de Contingência a Acidentes Ambientais – SCAA
6. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PRAM
Subprograma de Eliminação de Passivos Ambientais – SEPA
7. PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES SONORAS E ATMOSFÉRICAS – PCESA
Subprograma de Controle de Emissões Sonoras – SCES
Subprograma de Controle da Qualidade do Ar – SCQA

Fonte:
IPPUC (2019)
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APÊNDICE 1-B:
SÍNTESE DO PLANO DE AÇÃO PARA REASSENTAMENTO
(PAR) DA VILA 29 DE OUTUBRO
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NOME DO ESTUDO DE REFERÊNCIA
Plano de Ação para Reassentamento - PAR da Vila 29 de Outubro
JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

RESULTADOS

A área objeto da intervenção é a Vila 29 de
Outubro, uma ocupação consolidada,
instalada em área de proteção ambiental.
Por estar sujeita a inundações e
alagamentos e pelo predomínio de moradias
precárias, a área apresenta péssimas
condições de habitabilidade, situação
diretamente relacionada à baixa renda
apresentada pela maioria das famílias. Este
plano apresenta informações referentes ao
marco legal, Política Habitacional do Brasil e
políticas da Agência Francesa de
Desenvolvimento - AFD, contextualização,
estudo socioeconômico, proposta de
intervenção física, Trabalho Social e
questões de gênero, metodologia de
reassentamento, comunicação e
participação social, monitoramento e
avaliação, estrutura operativa, estimativa de
custos, bem como o cronograma de ações
que norteará o trabalho a ser realizado.

As ações a serem desenvolvidas foram propostas com base
nas legislações existentes, no perfil das famílias, nas
informações da macro área e nas articulações Inter setoriais,
visando à promoção de mudanças de atitude em relação ao
meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo
a percepção crítica da população sobre 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.

METODOLOGIA DE REASSENTAMENTO
O processo de reassentamento visa à participação cidadã e transparência nos processos, bem como uma
atuação conjunta e sistemática das áreas social e ambiental. Busca também proporcionar apoio às famílias
através de caminhões para transporte dos pertences e de animais, demolição da moradia original e uma
equipe de técnicos para auxiliar as famílias durante e após a mudança. O processo está previsto para
ocorrer da seguinte forma:
 IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO LOCAL – ELO
 ETAPAS DE REASSENTAMENTO
01- Desapropriação de terrenos para a construção de 380 unidades habitacionais;
02- Construção de 305 unidades habitacionais;
03- Desapropriação de terrenos para a construção de 262 unidades habitacionais;
04- Desapropriação de terrenos para a construção de mais 200 unidades habitacionais.
 PREPARAÇÃO PARA O REASSENTAMENTO
- Pré-reassentamento: período inicial até a entrega das unidades habitacionais;
- Pós-reassentamento: período de suporte às famílias após as mudanças pelo período mínimo de 12
meses.
 CRITÉRIOS DE ELEGILIBILIDADE PARA ATENDIMENTO HABITACIONAL
 CRITÉRIOS DE PRIORIDADE PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES
 ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO
- Remanejamento
- Inclusão em Auxílio Moradia Emergencial
 AÇÕES DE PÓS REASSENTAMENTO
- Reabilitação
- Sustentabilidade ambiental
EIXOS DE ATUAÇÃO
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Tem como base as normativas de Habitação de Interesse Social, a Portaria nº 464, de 2018, do Ministério
das Cidades, que dispõe sobre Trabalho Social nos Programas e Ações do Governo Federal. A Portaria
organiza as ações a serem implementadas pelo Trabalho Social em quatro eixos de atuação, quais sejam:
 Mobilização, organização e fortalecimento social;
 Acompanhamento e gestão social da intervenção;
 Educação ambiental e patrimonial e
 Desenvolvimento Socioeconômico.

Fonte:
COHAB (2019)
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MAPAS DE CADASTRO DE ÁRVORES ISOLADAS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA (AAE)
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Nº

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

DAP (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

NI
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia

NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná

NI
0,45
NI
1,00
1,10
4,59
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
1,10
1,10
1,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

COORDENADAS
X
Y
665818,616
7165233,755
665793,572
7165110,817
665571,672
7165660,963
665929,554
7165433,727
665932,229
7165434,139
665939,798
7165438,051
665953,579
7165481,998
665954,991
7165482,744
665956,244
7165483,746
665932,070
7165467,399
665923,396
7165461,250
665955,863
7165441,281
665906,235
7165458,007
665897,792
7165460,211
665735,971
7165001,089
665740,927
7164977,147
665714,662
7164970,667
665710,626
7164982,755
665706,752
7164995,122
665707,205
7165059,163
665789,596
7165072,193
665784,066
7165073,676
665781,678
7165074,599
665769,915
7165074,178
665780,215
7165070,423
665769,827
7165078,497
665774,914
7165082,931
665764,212
7165077,280
665760,542
7165081,927
665763,586
7165072,380
665761,470
7165073,057
665768,460
7165070,079
665785,489
7165067,412
665752,429
7165093,082
665741,320
7165089,585
665746,527
7165085,476
665700,810
7165108,052
665717,188
7165100,121
665722,543
7165098,060
665726,014
7165095,875
665709,421
7165036,205
665702,901
7165035,681
665709,993
7165033,141
665700,013
7165107,015
665729,054
7165083,864
665717,568
7165088,560
665734,338
7165084,750
665739,110
7165079,164
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,30
0,45
0,30
0,30
0,30
0,45
0,45
1,30
1,00
0,60
0,60
1,80
1,30
NI
NI
1,30
1,20
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
NI
NI
NI
NI
NI
0,90
0,90

COORDENADAS
X
Y
665745,988
7165076,083
665737,495
7165080,094
665735,813
7165080,817
665752,875
7165073,029
665749,360
7165078,425
665770,525
7165066,187
665775,024
7165064,347
665781,730
7165061,589
665785,513
7165060,070
665741,492
7165513,788
665735,098
7165499,162
665739,975
7165510,244
665739,273
7165508,817
665742,868
7165516,859
665746,994
7165525,647
665747,708
7165527,900
665809,257
7164965,658
665788,688
7164959,783
665785,930
7164957,302
665789,363
7164945,483
665785,718
7164939,678
665662,822
7165003,673
665665,197
7165004,359
665662,594
7165007,555
665675,799
7165001,687
665738,118
7164989,785
665729,218
7165047,262
665731,736
7165046,549
665734,611
7165045,657
665736,971
7165044,627
665739,410
7165043,835
665741,611
7165042,408
665741,452
7165040,368
665726,020
7165048,735
665723,290
7165049,411
665719,336
7165050,326
665721,100
7165049,653
665688,685
7165021,077
665686,439
7165023,566
665683,900
7165025,996
665681,441
7165028,666
665684,075
7165008,392
665681,860
7165011,589
665679,781
7165014,677
665677,648
7165017,846
665675,706
7165020,743
665740,414
7165016,525
665739,929
7165019,829
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

NI
Araucaria angustifolia
NI
Cedrela fissilis
NI
Eriobotrya japonica
NI
Araucaria angustifolia
Myrsine coriacea
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
NI
NI
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
Cedro-vermelho
NI
Nespera
NI
Pinheiro-do-Paraná
Capororoca
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

0,90
0,45
0,90
0,35
0,90
0,21
0,90
1,20
0,33
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
0,80
NI
NI
0,45
0,45
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

COORDENADAS
X
Y
665739,797
7165023,266
665452,237
7165565,671
665739,797
7165026,966
665460,155
7165572,331
665739,797
7165030,182
665461,017
7165568,997
665739,841
7165033,398
665728,396
7164974,139
665466,741
7165609,251
665778,633
7165069,080
665781,080
7165065,020
665791,291
7165064,527
665780,598
7165074,016
665735,585
7165084,287
665708,550
7165093,452
665725,899
7165093,435
665730,476
7165083,073
665739,134
7165079,171
665764,282
7165068,541
665768,307
7165066,841
665777,663
7165063,747
665784,230
7165062,562
665790,468
7165066,867
665781,535
7165072,138
665776,090
7165069,498
665878,509
7165339,167
665883,010
7165338,389
665881,158
7165344,405
665888,234
7165344,555
665858,772
7165322,384
665863,056
7165312,095
665869,977
7165328,788
665837,384
7165313,778
665823,378
7165249,790
665816,809
7165243,674
665824,892
7165248,350
665793,272
7165100,765
665792,999
7165088,162
665776,498
7165210,834
665770,737
7165209,123
665789,907
7165170,306
665789,720
7165168,069
665787,642
7165164,405
665786,033
7165165,290
665783,865
7165166,082
665782,956
7165166,572
665780,951
7165167,294
665778,992
7165168,016
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
NI
NI
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Podocarpus lambertii
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia

NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-bravo
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná

NI
NI
NI
0,30
NI
0,30
0,30
0,45
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
NI
0,45
0,45
0,45
1,30
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
0,15

COORDENADAS
X
Y
665777,384
7165168,808
665775,612
7165169,717
665784,994
7165150,571
665777,875
7165153,034
665717,386
7164947,454
665624,419
7165640,910
665627,237
7165641,416
665577,217
7165465,558
665716,315
7165051,332
665713,545
7165052,128
665710,560
7165053,384
665708,155
7165054,248
665704,930
7165054,751
665702,360
7165055,816
665699,559
7165056,977
665696,726
7165058,033
665694,621
7165058,539
665819,176
7165234,398
665753,558
7165106,303
665639,114
7164929,264
665640,133
7164922,953
665638,266
7164927,109
664847,334
7165916,700
664843,432
7165918,385
664875,761
7165885,351
664876,129
7165884,810
664881,176
7165884,752
664872,938
7165883,419
664876,534
7165879,758
664874,098
7165878,463
664875,799
7165874,753
664865,357
7165878,405
664862,663
7165877,787
664859,550
7165878,347
664843,544
7165885,309
664845,058
7165884,474
664849,465
7165882,922
664855,622
7165881,912
664843,542
7165877,818
664845,329
7165877,996
664846,461
7165875,256
664849,381
7165876,507
664880,262
7165866,344
664882,814
7165860,298
664881,219
7165856,930
664881,239
7165855,455
664880,656
7165843,345
665468,680
7165580,754
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

0,45
0,45
0,45
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

COORDENADAS
X
Y
665432,666
7165582,040
665433,754
7165584,477
665435,849
7165589,889
664873,943
7165037,497
664868,479
7165001,522
664865,467
7164972,615
664883,924
7165872,108
664883,324
7165873,197
665063,666
7165231,110
665068,203
7165233,291
665059,819
7165221,870
665058,067
7165219,345
665064,556
7165229,962
665179,076
7165501,884
665024,349
7165473,451
665101,654
7165372,741
664967,210
7165422,098
664959,425
7165421,386
664806,482
7165588,515
664922,172
7165855,423
665167,354
7165519,337
665038,891
7165377,917
665046,942
7165395,697
665024,732
7165385,291
664823,302
7165331,855
664823,302
7165334,900
664811,859
7165333,377
664814,445
7165338,228
664914,851
7165324,927
665061,388
7165251,940
665062,684
7165237,420
665070,459
7165233,995
665070,850
7165237,006
665070,321
7165240,891
665039,693
7165208,688
665058,052
7165221,441
664903,705
7164778,812
664817,384
7164505,125
664818,628
7164508,734
664857,822
7165238,462
664860,916
7165231,411
665004,721
7165271,092
664918,769
7165737,687
664914,136
7165712,789
665120,061
7165527,188
664993,962
7165017,258
664931,244
7165030,709
664927,642
7165031,314
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257*

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Araucaria angustifolia
Podocarpus lambertii
NI
Araucaria angustifolia
Syagrus romanzoffiana
Moquiniastrum
polymorphum
Moquiniastrum
polymorphum
Ocotea puberula
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
NI
Araucaria angustifolia
NI1
Podocarpus lambertii
Araucaria angustifolia
Machaerium
paraguariense
Machaerium stipitatum
Ocotea porosa
Araucaria angustifolia
Podocarpus lambertii
Ocotea porosa
Araucaria angustifolia
Ocotea porosa
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
NI
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Jacaranda puberula
Podocarpus lambertii

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-bravo
NI
Pinheiro-do-Paraná
Jerivá

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
0,3
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
0,31

COORDENADAS
X
Y
664964,683
7165022,579
664822,002
7164532,179
664822,166
7164520,432
664781,677
7165590,145
665050,091
7165219,069
665045,173
7165214,455
665816,641
7165234,843
665823,623
7165322,328
665775,249
7165154,211
665782,596
7165151,828
665783,311
7165150,259
665786,133
7165152,837
665293,091
7165502,787
665822,279
7165249,374
665823,340
7165247,854
665395,622
7164991,722
665211,993
7165412,785

Cambará

0,23

665211,873

7165403,148

Cambará

0,21

665206,889

7165398,114

Canela-guaicá
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-do-Paraná
NI
Pinheiro-do-Paraná
Canela
Pinheiro-bravo
Pinheiro-do-Paraná

0,16
0,64
0,43
0,34
0,59
0,15
0,45
0,66

665199,533
665504,557
665524,945
665511,732
665472,707
665557,672
665557,662
665541,767

7165396,211
7165379,236
7165371,006
7165350,454
7165604,413
7165442,387
7165449,588
7165455,657

Jacarandá

0,23

665560,867

7165473,145

Imbuia
Pinheiro-do-Paraná
Pinheiro-bravo
Imbuia
Pinheiro-do-Paraná
Imbuia
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
NI
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Caroba
Pinheiro-bravo

0,4
0,7
0,55
0,42
0,5
0,48
0,51
0,38
0,46
0,34
0,43
0,5
0,41
0,39
0,16
0,38
0,04
0,42

665560,048
665558,298
665547,830
665543,167
665538,709
665586,234
665591,120
665589,924
665583,190
665577,232
665578,763
665577,239
665571,538
665572,602
665570,997
665571,206
665568,407
665617,869

7165471,826
7165476,500
7165474,747
7165471,260
7165468,214
7165477,593
7165482,850
7165483,529
7165491,257
7165496,760
7165498,735
7165497,314
7165491,181
7165487,955
7165488,085
7165488,748
7165489,779
7165606,373

258*
259*
260*
261*
262*
263*
264*
265*
266*
267*
268*
269*
270*
271*
272*
273*
274*
275*
276*
277*
278*
279*
280*
281*
282*
283*
284*
285*
286*
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287*

NI
Gymnanthes
klotzschiana
Ocotea porosa
Myrcia splendens
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Zanthoxylum rhoifolium
Pimenta
pseudocaryophyllus
Jacaranda puberula
Moquiniastrum
polymorphum
Jacaranda puberula
Matayba elaeagnoides
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Schinus terebinthifolia
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Piptocarpha axillaris
Myrcia hartwegiana
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
NI
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii

NI

0,47

COORDENADAS
X
Y
665614,154
7165622,594

Branquilho

0,26

665612,213

7165628,046

Imbuia

0,3
0,35

665612,319
665612,162

7165628,488
7165623,948

Guabirobeira

0,33

665612,104

7165619,296

Pinheiro-bravo
Mamica-de-cadela

0,46
0,17

665613,091
665613,500

7165617,954
7165618,503

Craveiro

0,21

665612,911

7165611,531

Caroba

0,18

665608,216

7165613,583

Cambará

0,47

665599,760

7165636,289

Caroba
Miguel-pintado
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Aroeira
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo

Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
NI
Pinheiro-bravo

0,32
0,31
0,27
0,29
0,22
0,24
0,27
0,19
0,24
0,34
0,20
0,19
0,27
0,19
0,17
0,29
0,22
0,21
0,21
0,26
0,22
0,16
0,22
0,23
0,28
0,16

665602,150
665591,857
665584,971
665584,772
665242,709
665242,203
665280,488
665189,905
665188,620
665190,506
665190,500
665188,341
665196,949
665197,903
665200,539
665197,576
665199,246
665197,013
665197,906
665200,033
665196,045
665199,052
665202,871
665200,519
665200,292
665200,681

7165634,597
7165638,824
7165642,455
7165642,568
7165354,685
7165354,359
7165339,703
7165364,979
7165366,657
7165364,861
7165364,307
7165360,346
7165366,000
7165370,087
7165372,048
7165359,899
7165356,887
7165355,031
7165354,134
7165355,548
7165349,836
7165349,356
7165349,530
7165346,125
7165344,023
7165343,021

Guabirobeira

0,34

665200,744

7165340,029

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

0,15
0,21
0,25
0,27
0,21
0,16
0,20
0,25
0,21
0,20

665200,986
665206,266
665206,554
665207,865
665206,116
665205,262
665204,871
665206,014
665206,929
665208,060

7165351,437
7165347,937
7165346,825
7165347,252
7165352,038
7165356,037
7165356,928
7165368,103
7165368,978
7165362,981

288*
289*
290*
291*
292*
293*
294*
295*
296*
297*
298*
299*
300*
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

DAP (m)
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0,25
0,34
0,19
0,36
0,16
0,43
0,45
0,27
0,22
0,33
0,19
0,19
0,27
0,17
0,33
0,20
0,25
0,17
0,33
0,31
0,23
0,18
0,22
0,31
0,22
0,24
0,16

Cambará

0,28

665230,025

7165344,318

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
NI
NI
NI
Pinheiro-bravo
NI

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

0,29
0,26
0,30
0,24
0,17
0,27
0,23
0,16
0,39
0,15
0,29
0,19
0,23

665236,989
665235,675
665237,886
665238,483
665238,773
665239,477
665242,051
665247,979
665246,559
665245,728
665245,326
665248,731
665249,877

7165338,914
7165338,266
7165330,262
7165329,811
7165328,921
7165329,023
7165326,000
7165326,148
7165325,058
7165322,853
7165322,858
7165322,040
7165325,349

Cambará

0,16

665252,203

7165326,650

Carne-de-vaca

0,25
0,17

665252,927
665259,889

7165328,302
7165330,875

Vassourão-branco

0,24

665259,371

7165329,552

NI
Pinheiro-bravo

0,22
0,21
0,22

665257,841
665261,548
665262,012

7165343,862
7165343,151
7165340,043

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Erythroxylum deciduum
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
NI
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ocotea corymbosa
Podocarpus lambertii
Mimosa scabrella
Myrcia hartwegiana
Mimosa scabrella
Ilex paraguariensis
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Matayba elaeagnoides
Allophylus edulis
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Syagrus romanzoffiana
Piptocarpha axillaris
Moquiniastrum
polymorphum
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
NI
NI
NI
Podocarpus lambertii
NI
Piptocarpha axillaris
Ocotea puberula
Myrcia splendens
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Moquiniastrum
polymorphum
Clethra scabra
Piptocarpha axillaris
Piptocarpha angustifolia
Dusén ex Malme
Erythroxylum deciduum
NI
Podocarpus lambertii

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese
COORDENADAS
X
Y
665208,939
7165360,976
665213,959
7165360,803
665215,596
7165363,220
665216,011
7165364,323
665220,244
7165357,401
665218,098
7165354,437
665213,466
7165345,410
665217,701
7165346,687
665217,835
7165341,368
665219,317
7165339,355
665218,186
7165345,352
665218,926
7165348,334
665219,350
7165350,101
665223,261
7165349,609
665222,492
7165344,301
665224,395
7165343,834
665223,642
7165339,855
665225,932
7165338,276
665224,798
7165352,027
665229,812
7165359,498
665228,594
7165358,516
665229,395
7165358,285
665238,574
7165353,296
665238,381
7165353,963
665243,127
7165356,009
665237,401
7165347,882
665238,253
7165343,662

Nº

361

IPPUC

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
NI
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Canelinha
Pinheiro-bravo
Bracatinga
Bracatinga
Erva-mate
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Miguel-pintado
Vacunzeiro
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Jerivá

Canela-guaicá

DAP (m)
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Nº
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

NOME CIENTÍFICO
Machaerium stipitatum
Vogel
Drimys brasiliensis Miers
Prunus myrtifolia
NI
Ilex brevicuspis
Moquiniastrum
polymorphum
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Machaerium stipitatum
Vogel
Podocarpus lambertii
Machaerium stipitatum
Vogel
Podocarpus lambertii
Machaerium stipitatum
Vogel
Syagrus romanzoffiana
Moquiniastrum
polymorphum
Matayba elaeagnoides
Ilex brevicuspis
Machaerium stipitatum
Vogel
Podocarpus lambertii
Myrcia splendens
NI
Mimosa scabrella
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Machaerium stipitatum
Machaerium stipitatum
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Erythroxylum deciduum
NI
Ilex brevicuspis
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii

NOME POPULAR

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese
DAP (m)

X

COORDENADAS
Y

0,24

665267,775

7165343,074

Cataia
Pessegueiro-bravo
NI
Caúna

0,18
0,32
0,23
0,21

665272,768
665263,994
665269,882
665270,003

7165340,796
7165337,914
7165334,850
7165336,510

Cambará

0,17

665259,928

7165325,889

Guabirobeira

0,23

665259,529

7165326,115

Pinheiro-bravo

0,25

665259,229

7165326,230

0,15

665267,067

7165326,576

0,17

665270,208

7165328,752

0,24

665270,476

7165326,090

0,28

665273,569

7165324,390

0,17

665273,214

7165328,161

Jerivá

0,19

665275,111

7165335,338

Cambará

0,19

665274,429

7165337,009

Miguel-pintado
Caúna

0,19
0,33

665279,049
665277,287

7165328,975
7165324,565

0,27

665281,281

7165322,632

0,27
0,15
0,23
0,19
0,19
0,30
0,28
0,33
0,23
0,23
0,21
0,33
0,20
0,27
0,29
0,29
0,36
0,20
0,27
0,26
0,35
0,32
0,30
0,36
0,29
0,17
0,25

665281,920
665283,677
665291,887
665292,619
665293,211
665293,919
665292,479
665292,176
665291,364
665288,657
665285,792
665285,277
665279,169
665277,429
665277,938
665283,318
665283,293
665283,764
665283,790
665296,161
665296,566
665291,938
665295,969
665296,846
665294,341
665300,025
665300,534

7165325,616
7165329,582
7165327,486
7165329,803
7165328,910
7165329,344
7165326,592
7165326,485
7165325,831
7165326,197
7165321,912
7165320,921
7165314,350
7165311,713
7165312,260
7165308,759
7165306,765
7165312,299
7165314,403
7165315,800
7165316,017
7165315,410
7165316,468
7165314,352
7165306,739
7165311,543
7165312,090

Pinheiro-bravo

Pinheiro-bravo

Pinheiro-bravo
NI
Bracatinga
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
NI
Caúna
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
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Nº

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

427
428
429

Ilex brevicuspis
Ocotea corymbosa
Hovenia dulcis
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa
NI
Moquiniastrum
polymorphum
Podocarpus lambertii
Mimosa scabrella
Myrcia multiflora
Podocarpus lambertii
Ocotea corymbosa
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Mimosa scabrella
Clethra scabra
Myrsine coriacea
Podocarpus lambertii
Ilex brevicuspis
Allophylus edulis
Ocotea puberula
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Podocarpus lambertii
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa
Gymnanthes
klotzschiana
Mimosa scabrella
Mimosa scabrella
Myrcia multiflora (Lam.)
DC.
NI
Ilex brevicuspis
Podocarpus lambertii
Erythroxylum deciduum
Podocarpus lambertii
Gymnanthes
klotzschiana

Caúna
Canelinha
Uva-do-japão

0,19
0,17
0,20

COORDENADAS
X
Y
665301,061
7165305,991
665306,702
7165315,337
665303,734
7165319,030

Branquilho

0,30

665308,365

7165327,946

Branquilho

0,35

665303,550

7165328,449

Guabirobeira

0,23

665311,615

7165322,809

NI

0,17

665310,981

7165320,269

Cambará

0,28

665305,413

7165316,683

Pinheiro-bravo
Bracatinga
Pitangueira
Pinheiro-bravo
Canelinha
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Bracatinga
Carne-de-vaca
Capororoca
Pinheiro-bravo
Caúna
Vacunzeiro
Canela-guaicá

0,27
0,18
0,27
0,29
0,17
0,32
0,37
0,26
0,27
0,38
0,29
0,17
0,36
0,19
0,21
0,25
0,27
0,37

665312,761
665317,389
665318,861
665318,230
665311,057
665311,141
665313,435
665313,426
665313,792
665313,427
665312,626
665311,987
665318,140
665318,550
665320,041
665324,703
665324,798
665330,088

7165318,031
7165318,639
7165315,851
7165313,532
7165310,187
7165308,857
7165307,609
7165306,834
7165303,949
7165298,858
7165299,089
7165296,106
7165290,158
7165290,817
7165297,667
7165301,044
7165300,600
7165297,875

Branquilho

0,23

665322,792

7165300,846

Branquilho

0,25

665322,908

7165302,063

Pinheiro-bravo

0,32

665328,704

7165307,752

Branquilho

0,35

665330,698

7165306,619

Branquilho

0,18

665327,210

7165308,768

Guabirobeira

0,22

665325,325

7165310,674

Branquilho

0,30

665325,962

7165313,436

Bracatinga
Bracatinga

0,15
0,19

665321,828
665320,933

7165320,245
7165320,921

Pitangueira

0,34

665331,137

7165317,692

NI
Caúna
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

0,29
0,30
0,23
0,26
0,22

665332,242
665338,415
665333,835
665335,541
665331,267

7165317,678
7165313,281
7165308,464
7165308,332
7165303,843

Branquilho

0,31

665335,395

7165304,678

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

DAP (m)
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Nº
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

NOME CIENTÍFICO
Gymnanthes
klotzschiana
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ilex brevicuspis
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Ocotea puberula
Ocotea puberula
Myrcia splendens
Clethra scabra
Clethra scabra
Ilex brevicuspis
Clethra scabra
Myrsine coriacea
Schinus terebinthifolia
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Moquiniastrum
polymorphum
Gymnanthes
klotzschiana
Schinus terebinthifolia
Clethra scabra
Ocotea puberula
Campomanesia
xanthocarpa
Mimosa scabrella
Ilex brevicuspis
Schinus terebinthifolia
Matayba elaeagnoides
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Podocarpus lambertii
Schinus terebinthifolia
Podocarpus lambertii
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Casearia sylvestris

NOME POPULAR

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

DAP (m)

X

COORDENADAS
Y

Branquilho

0,27

665333,345

7165301,380

Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Caúna

0,45
0,16
0,29
0,17
0,34
0,21
0,18
0,29
0,24
0,16

665329,127
665329,197
665327,450
665334,966
665336,377
665333,818
665333,232
665335,360
665335,455
665336,303

7165293,345
7165290,907
7165287,716
7165294,380
7165294,806
7165290,960
7165300,384
7165301,908
7165301,464
7165296,911

Branquilho

0,31

665341,672

7165300,611

Branquilho

0,36

665342,700

7165302,482

Canela-guaicá
Canela-guaicá
Carne-de-vaca
Carne-de-vaca
Caúna
Carne-de-vaca
Capororoca
Aroeira

0,50
0,36
0,24
0,29
0,21
0,21
0,35
0,29
0,23

665332,990
665335,673
665338,932
665339,643
665342,401
665345,669
665347,872
665343,686
665344,189

7165288,976
7165286,616
7165290,232
7165290,888
7165286,533
7165282,836
7165290,342
7165292,942
7165293,047

Branquilho

0,31

665348,599

7165308,391

Branquilho

0,57

665348,257

7165305,182

Branquilho

0,29

665352,886

7165297,813

Cambará

0,32

665348,941

7165295,536

Branquilho

0,26

665357,242

7165292,663

Aroeira
Carne-de-vaca
Canela-guaicá

0,20
0,31
0,57

665356,828
665353,375
665352,806

7165291,671
7165288,612
7165283,301

Guabirobeira

0,20

665354,109

7165274,976

Bracatinga
Caúna
Aroeira
Miguel-pintado
Aroeira
Aroeira
Pinheiro-bravo
Aroeira
Pinheiro-bravo
Aroeira
Aroeira
Carvalhinho

0,22
0,15
0,19
0,38
0,21
0,26
0,19
0,36
0,23
0,26
0,17
0,22

665356,677
665353,672
665354,544
665357,543
665359,542
665361,023
665355,012
665355,176
665365,862
665369,445
665370,118
665372,342

7165271,510
7165280,189
7165285,717
7165284,572
7165291,859
7165297,934
7165307,203
7165304,210
7165299,314
7165296,721
7165294,275
7165287,379
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Nº
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

NOME CIENTÍFICO
Campomanesia
xanthocarpa
Mimosa scabrella
Moquiniastrum
polymorphum
Mimosa scabrella
Mimosa scabrella
Prunus myrtifolia
Myrsine coriacea
Vitex megapotamica
Myrsine coriacea
Solanum bullatum
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Matayba elaeagnoides
Schinus terebinthifolia
Myrcia splendens
Prunus myrtifolia
Schinus terebinthifolia
Podocarpus lambertii
NI
Solanum bullatum
Myrsine coriacea
Gymnanthes
klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Symplocos tetrandra
Hovenia dulcis
Jacaranda puberula
Cham.
Campomanesia
xanthocarpa
Moquiniastrum
polymorphum
Campomanesia
xanthocarpa
Symplocos tetrandra
Moquiniastrum
polymorphum
Ilex paraguariensis
Eugenia uniflora
Gymnanthes
klotzschiana
Myrcia splendens
Gymnanthes
klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa

NOME POPULAR

IPPUC
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COORDENADAS
X
Y

DAP (m)

Guabirobeira

0,21

665369,858

7165281,428

Bracatinga

0,15

665369,470

7165282,540

Cambará

0,31

665365,275

7165276,389

Bracatinga
Bracatinga
Pessegueiro-bravo
Capororoca
Tarumã
Capororoca
Fumo-bravo
Pinheiro-bravo

0,16
0,18
0,16
0,28
0,21
0,19
0,17
0,24

665371,362
665370,383
665363,920
665365,051
665364,146
665367,226
665375,730
665375,498

7165273,211
7165267,130
7165264,330
7165266,421
7165266,321
7165263,624
7165269,058
7165266,513

Guabirobeira

0,20

665373,286

7165274,406

Pinheiro-bravo
Miguel-pintado
Aroeira
Pessegueiro-bravo
Aroeira
Pinheiro-bravo
NI
Fumo-bravo
Capororoca

0,16
0,18
0,17
0,31
0,39
0,21
0,15
0,30
0,17
0,25

665375,535
665382,807
665383,404
665388,762
665386,655
665386,143
665385,305
665384,516
665399,971
665387,968

7165277,590
7165280,824
7165280,373
7165283,187
7165291,411
7165290,642
7165271,708
7165272,937
7165288,033
7165259,710

Branquilho

0,32

665392,092

7165260,213

Guabirobeira

0,29

665393,686

7165259,196

Guabirobeira

0,30

665396,639

7165262,372

Pinheiro-bravo
Uva-do-japão

0,26
0,23
0,24

665398,899
665400,967
665401,206

7165266,443
7165271,181
7165274,280

Caroba

0,18

665403,125

7165283,230

Guabirobeira

0,17

665402,506

7165281,908

Cambará

0,18

665407,696

7165279,295

Guabirobeira

0,29

665408,112

7165280,398

0,27

665409,614

7165280,047

Cambará

0,23

665408,706

7165271,639

Erva-mate
Pitangueira

0,22
0,17

665409,630
665408,435

7165265,202
7165265,992

Branquilho

0,21

665411,233

7165264,849

0,27

665412,812

7165262,614

Branquilho

0,15

665413,892

7165260,607

Guabirobeira

0,23

665409,374

7165252,686
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Nº

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

552
553
554

Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
NI
Casearia obliqua Spreng.
Cedrela fissilis
Gymnanthes
klotzschiana
Schinus terebinthifolia
Campomanesia
xanthocarpa
Machaerium stipitatum
Vogel
Gymnanthes
klotzschiana
Jacaranda puberula
Cham.
Jacaranda puberula
Cham.
Jacaranda puberula
Cham.
Hovenia dulcis
Cedrela fissilis
Ilex brevicuspis
NI
Ocotea puberula
Matayba elaeagnoides
Jacaranda puberula
Cham.
Matayba elaeagnoides
Ilex brevicuspis
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Matayba elaeagnoides
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Schinus terebinthifolia
Gymnanthes
klotzschiana
Gymnanthes
klotzschiana
Machaerium
paraguariense Hassl.
Gymnanthes
klotzschiana
Schinus terebinthifolia
Allophylus edulis
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia

Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo

0,15
0,69
0,22

COORDENADAS
X
Y
665409,494
7165254,236
665409,761
7165251,463
665411,626
7165248,005

Guabirobeira

0,35

665418,652

7165255,673

Pinheiro-bravo
NI
Guaçatonga
Cedro-vermelho

0,17
0,48
0,23
0,38

665419,730
665419,425
665421,877
665424,899

7165245,467
7165245,139
7165248,543
7165257,257

Branquilho

0,30

665430,880

7165261,725

Aroeira

0,19

665431,107

7165255,740

Guabirobeira

0,19

665432,370

7165260,377

0,19

665434,857

7165258,463

Branquilho

0,23

665434,455

7165258,468

Caroba

0,31

665432,425

7165256,720

Caroba

0,14

665433,831

7165256,703

Caroba

0,21

665437,113

7165254,114

Uva-do-japão
Cedro-vermelho
Caúna
NI
Canela-guaicá
Miguel-pintado

0,26
0,36
0,24
0,42
0,55
0,18

665436,197
665436,498
665431,841
665432,544
665438,847
665434,774

7165253,128
7165253,125
7165242,104
7165242,095
7165240,134
7165243,729

Caroba

0,19

665432,463

7165243,647

Miguel-pintado
Caúna
Aroeira
Aroeira
Aroeira
Miguel-pintado
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Aroeira

0,16
0,21
0,32
0,21
0,20
0,22
0,31
0,30
0,31

665438,999
665441,203
665442,016
665442,193
665446,257
665447,145
665450,150
665450,318
665444,867

7165244,231
7165251,847
7165252,613
7165250,727
7165246,356
7165245,126
7165244,424
7165241,763
7165239,616

Branquilho

0,34

665448,174

7165230,933

Branquilho

0,23

665449,649

7165236,454

Jacarandá

0,18

665448,229

7165243,451

Branquilho

0,16

665467,287

7165233,354

Aroeira
Vacunzeiro
Aroeira
Aroeira

0,25
0,23
0,25
0,30

665465,871
665469,660
665472,974
665472,002

7165232,486
7165230,334
7165230,292
7165232,853

555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

DAP (m)
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592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

NOME CIENTÍFICO
Gymnanthes
klotzschiana
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Zanthoxylum rhoifolium
Lam.
NI
Prunus myrtifolia
Prunus myrtifolia
Gymnanthes
klotzschiana
Prunus myrtifolia
NI
Jacaranda puberula
Cham.
Myrsine coriacea
NI
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Gymnanthes
klotzschiana
Matayba elaeagnoides
Sloanea lasiocoma
Sloanea lasiocoma
Moquiniastrum
polymorphum
Myrcia splendens
Casearia sylvestris
Prunus myrtifolia
Matayba elaeagnoides
Jacaranda puberula
Cham.
Schinus terebinthifolia
Gymnanthes
klotzschiana
Ocotea puberula
Jacaranda puberula
Cham.
Sloanea lasiocoma
NI
Sloanea lasiocoma
Sloanea lasiocoma
Sloanea lasiocoma
Myrcia splendens
Moquiniastrum
polymorphum
Moquiniastrum
polymorphum
Podocarpus lambertii
Prunus myrtifolia
Aegiphila integrifolia
NI
Cedrela fissilis
Podocarpus lambertii

NOME POPULAR

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese
COORDENADAS
X
Y

DAP (m)

Branquilho

0,23

665473,065

7165237,603

Aroeira
Aroeira

0,35
0,24

665472,358
665463,800

7165237,279
7165235,613

Mamica-de-cadela

0,22

665470,970

7165246,824

NI
Pessegueiro-bravo
Pessegueiro-bravo

0,65
0,36
0,33

665474,359
665468,159
665465,727

7165252,764
7165246,859
7165253,204

Branquilho

0,30

665462,563

7165257,232

Pessegueiro-bravo
NI

0,22
0,29

665463,473
665472,157

7165257,774
7165261,433

Caroba

0,15

665464,246

7165255,327

Capororoca
NI
Aroeira
Aroeira

0,21
0,31
0,39
0,21

665462,556
665465,475
665461,935
665463,349

7165256,678
7165249,108
7165247,158
7165247,805

Branquilho

0,18

665465,221

7165244,902

Miguel-pintado

0,33
0,37
0,22

665457,618
665451,362
665447,394

7165247,323
7165253,050
7165249,001

Cambará

0,27

665453,157

7165260,118

Carvalhinho
Pessegueiro-bravo
Miguel-pintado

0,16
0,21
0,23
0,24

665454,192
665452,288
665450,650
665450,157

7165262,543
7165262,899
7165260,371
7165261,153

Caroba

0,22

665446,762

7165262,746

Aroeira

0,22

665445,627

7165260,323

Branquilho

0,22

665443,414

7165260,018

Canela-guaicá

0,36

665443,537

7165261,900

Caroba

0,24

665443,266

7165264,340

0,24
0,23
0,23
0,11
0,31
0,16

665434,444
665438,515
665435,099
665431,571
665427,521
665424,174

7165265,669
7165269,939
7165269,870
7165268,806
7165266,198
7165271,668

Cambará

0,39

665424,280

7165272,110

Cambará

0,43

665424,372

7165271,444

Pinheiro-bravo
Pessegueiro-bravo
Papagaio
NI
Cedro-vermelho
Pinheiro-bravo

0,18
0,26
0,25
0,26
0,19
0,19

665421,271
665420,670
665419,194
665421,673
665418,472
665415,553

7165264,392
7165264,511
7165266,966
7165272,475
7165273,511
7165272,994

NI
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Nº

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

635

NI
Moquiniastrum
polymorphum

NI

0,22

COORDENADAS
X
Y
665416,063
7165273,652

Cambará

0,22

665411,936

636

DAP (m)

7165272,928

Nota:
*
= Árvores amostradas
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA
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ANEXO 3.1.2.3-A:
OFÍCIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARANÁ (SANEPAR)

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

an-11

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
an-12

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

an-13

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
an-14

volume 1 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

ANEXO 3.3.2.3-A:
OFÍCIO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
(COPEL)
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ANEXO 3.3.4.2-A:
PARECER TÉCNICO E DESPACHO SOBRE
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA)
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ANEXO 3.3.5-A:
SÍNTESE DE PROJETOS COMPLEMENTARES
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MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem a ser implantado constitui-se em parte fundamental para o equilíbrio
ambiental da mesma. Assim sendo, é muito importante a previsão de um programa que contemple
o controle e monitoramento da adequação e desempenho desse sistema, tal como previsto nos
Projetos de Engenharia.
Em termos estratégicos e práticos, é importante que o programa se apresente em perfeita
consonância com outros programas previstos, tais como: o Programa de Controle de Erosão, o
Programa de Controle da Qualidade da Água, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, etc.
O sistema da macrodrenagem constante dos projetos terá como objetivo assegurar a integridade
das diversas partes do empreendimento e das áreas lindeiras na ocorrência de deflúvios superficiais
e profundos. Deverá cuidar, também, da transposição de cursos d’água, representados pelos canais
de drenagem existentes e dos volumes d’água captados e conduzidos pelas bocas de lobo que
farão a captação e a condução dos deflúvios de forma integrada e segura, com lançamento até
locais de deságue seguro.
O programa de macrodrenagem terá como objetivos principais:
•
garantir a eficiência e a eficácia do sistema proposto no projeto de engenharia;
•
propor ações que possam mitigar os impactos ambientais passíveis de serem causados a
partir da implantação desse sistema.
Também é fundamental a implantação de um programa para controle da implantação e
funcionamento, a contento, do sistema de drenagem superficial e profunda, evitando problemas
maiores com relação às águas que se precipitam sobre o núcleo populacional envolvido no
empreendimento.
Baseando-se nos projetos de engenharia que envolve a implantação do empreendimento e nas
observações realizadas já durante a fase de planejamento deverão ser identificados e avaliados
periodicamente todos os locais com previsão de possíveis intervenções. Este procedimento
permitirá a corroboração das expectativas constantes dos estudos ambientais. Já para a fase de
construção, e, posteriormente na operação, a verificação da performance, após o sistema já
implantado, possibilitará a definição da metodologia de acompanhamento mais adequada em cada
situação.
Este programa deverá levar em consideração os seguintes requisitos necessários às estruturas de
macrodrenagem:
•
confiabilidade no desempenho dos materiais utilizados;
•
impor segurança à obra através de dispositivos eficientes;
•
facilidade de manutenção dos dispositivos empregados;
•
arcabouço teórico eficiente e
•
longa vida útil do sistema.
Para tal, deverão ser elaboradas Planilhas de Monitoramento e de Inspeção do Sistema, indicando,
entre outros, o local, o tipo de sistema, o diagnóstico, a avaliação da gravidade dos eventuais
problemas e as recomendações para saneamento das irregularidades.
Ao final do período de vigor do presente programa será elaborado o relatório final, o qual deverá
conter a análise conclusiva dos objetivos alcançados até o momento e os esperados para o futuro.
Em resumo as atividades pertinentes ao monitoramento terão a finalidade de:
•
verificar a adequada execução dos dispositivos constantes nos Projetos de Engenharia e que
atendem aos Programas Ambientais e
•
verificar a conformidade ambiental, no que respeita à observância dos condicionamentos
instituídos e que interferem com os procedimentos relacionados com a programação de obras
e os processos construtivos.
A periodicidade das avaliações em campo deve ser definida de acordo com o desenvolvimento
efetivo das atividades de construção, sendo mais intensa nos períodos de chuva e nos locais mais
susceptíveis a estas precipitações. Após a implantação, todo o sistema deverá ser constantemente
avaliado, com limpezas e restaurações periódicas para evitar processos de assoreamento, erosões,
etc, com comprometimento do sistema implantado.
O monitoramento, intensificado após períodos chuvosos, deverá garantir:
•
o cumprimento do cronograma estabelecido;
•
a evolução da execução dos serviços, com avaliação qualitativa e quantitativa dos mesmos e
a observância das especificações técnicas pertinentes;
•
a observância da legislação do uso e ocupação do solo, vigente nos locais envolvidos;
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a minimização, em termos de extensão e de tempo cronológico, da exposição dos solos
movimentados à ação de águas de superfície;
•
o condicionamento da abertura de novas frentes de obras às condições climáticas;
•
a limitação da faixa a ser desmatada ao estritamente necessário;
•
a estocagem adequada de solo orgânico proveniente da limpeza no interior dos off-sets;
•
a implantação de dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos para o interior de
corpos hídricos;
•
a execução de medidas preventivas/corretivas com vistas a evitar a evolução de erosões e
rupturas;
•
a adoção de sistemas de drenagem específicos, temporários, nas áreas com operação de
atividades de terraplenagem.
CONTROLE DE CORTES E ATERROS
Este programa, desenvolvido em consonância com o projeto, terá por finalidade apresentar as
medidas necessárias para o controle na execução de cortes e aterros e a prevenção de processos
erosivos, bem como o monitoramento daqueles já instalados nas áreas, direta ou indiretamente,
atingidos pela implantação do empreendimento, seguido de tomada de decisão sobre demandas
por intervenções corretivas, buscando-se a manutenção e a melhoria da qualidade ambiental..
As diretrizes para a prevenção e o controle da erosão encontram-se especificamente direcionadas
às áreas passíveis de intervenções de engenharia, onde se verificará a exposição de horizontes
subsuperficiais dos solos, tais com as obras de implantação do corredor ecológico, das lagoas de
espraiamento e de contenção, e dos taludes para o platô de plantio e corredor belvedere.
O programa deverá ser realizado ao longo do período de construção do empreendimento e perdurar
ao longo do primeiro ano de operação. As ações propostas deverão ter sua execução pautada nas
diretrizes especificadas no cronograma das obras a serem implementadas.
As intervenções programadas incluem a realização de cortes e aterros, terraceamento dos taludes,
estoque de solo orgânico em leiras ou pilhas, e a posterior recomposição de perfis topográficos.
Todas essas ações deverão ser precedidas de medidas de controle à erosão, tais como a seleção
de locais adequados para deposição de materiais, a implantação de rede de drenagem provisória e
a instalação de caixas de medição dos volumes de sedimentos carreados, nas partes inferiores dos
taludes.
Para as áreas que não sofrerão intervenções diretas decorrentes das obras, mas que apresentam
potencial erosivo, se recomenda o monitoramento destas e a indicação para implantação de
procedimentos de recuperação de áreas degradadas, se for o caso.
Todas as áreas atingidas devem ser integralmente recuperadas, após a implantação final do
empreendimento.
O início dos trabalhos deverá contemplar a:
•
identificação de todas as áreas alvo, com locação georreferenciada;
•
caracterização fisiográfica e pedológica de cada área individualmente com a devida coleta e
análise de amostras de solos;
•
demonstrativo de utilização e descarte de cada uma delas.
Após o conhecimento e classificação das áreas, a equipe técnica deverá rediscutir todas as medidas
preventivas e mitigadoras possíveis de serem efetivamente implementadas.
O programa descreverá as atividades para o controle e a tomada das primeiras providências quanto
à contenção dos processos erosivos. Assim, a equipe deverá contar com a colaboração e parceria
de instituições técnicas, buscando facilitar a implementação das ações e a obtenção de resultados
ambientalmente satisfatórios.
Essas atividades deverão ser realizadas de maneira periódica e com maior frequência durante o
período chuvoso, época em que se intensificam as ocorrências de processos erosivos. A cada
avaliação realizada, será elaborado relatório da situação atual contendo, quando necessário,
sugestões das medidas destinadas à implementação de acertos nas áreas onde seja diagnosticado
o início ou persistência dos problemas.
A equipe técnica deverá agir integradamente com as equipes responsáveis pela estabilidade,
poluição dos solos e drenagem superficial.
CONTROLE DA EMISSÃO DE RUIDOS
A implantação das obras traz preocupação quanto às emissões de ruídos, que, se não tratados com
os cuidados necessários, poderão causar danos ao meio ambiente e aos moradores vizinhos ao
empreendimento.
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Assim sendo, há necessidade de que, durante o período das obras sejam implementadas atividades
de controle em todos os pontos de emissão de ruídos, tais como caminhos de serviços, frentes de
terraplenagem e pavimentação e veículos e equipamentos utilizados nos serviços. Deverá ser
realizado, também, um monitoramento permanente que possibilitará o acompanhamento da
eficiência das medidas de controle adotadas.
O programa contemplará medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais
estimados e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-de-obra e dos moradores próximos, pela
exposição a níveis elevados de ruídos, através da implementação de uma série de medidas para
redução da emissão de poluentes sonoros (ruído de tráfego e comunitário), na fase de implantação,
execução e operação.
Estima-se um aumento nos níveis de pressão sonora, durante a implantação do empreendimento,
resultante da mobilização de equipamentos até a conclusão das obras, com destaque às que
envolvem terraplanagem e pavimentação (transporte de material particulado/emissões fugitivas e
emissão pelo escapamento dos veículos), além das obras que envolvem o desmonte das moradias
e a construção das novas edificações. Este tráfego gerador de ruídos afetará:
•
as populações expostas permanentemente aos ruídos, ou seja, aquelas que habitam e/ou
trabalham nas proximidades das obras;
•
as instalações de terceiros que necessitam de silêncio (escolas, posto de saúde etc);
•
a fauna, que pode sofrer impactos devido aos ruídos excessivos (fuga dos sítios naturais,
inibição da natalidade, etc.)
Já na fase de operação das vias, a emissão de ruídos deverá se situar em níveis satisfatórios,
considerando o pouco tráfego no local. Lembrar que elevados níveis de ruídos e vibrações pode
causar danos à saúde humana como a surdez.
Medidas preventivas e de monitoramento durante a implantação das obras devem ser seguidas:
•
orientação na adequada localização dos canteiros de obra e outras estruturas de apoio;
•
acompanhamento do planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitandose horários impróprios, como o período noturno.;
•
fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, tais como, protetores auriculares
tipo plug e fones de ouvido, pelos funcionários das obras e da utilização de equipamentos de
regulagem dos motores de veículos e maquinários.
Na fase de operação, as medidas indicadas são:
•
acompanhamento e monitoramento dos níveis de ruídos das descargas dos motores a
combustão;
•
fiscalização de controle das velocidades médias e níveis de emissões dos veículos que
trafegam no local e que afetam direta e indiretamente a população beneficiada;
•
divulgação dos resultados do monitoramento e do controle da emissão de ruídos à
comunidade afetada através do Programa de Comunicação Social.
O monitoramento da efetiva implementação das diversas ações de controle aqui propostas,
garantirá a mínima emissão de níveis de pressão sonora com o mínimo efeito sobre os moradores
e meio ambiente local.
Ficará a cargo da empresa de construção (empreiteira) a instalação e operação dos equipamentos
de medição do programa de autocontrole e a implementação de todas as medidas previstas. A
empresa fiscalizadora ficará incumbida de acompanhar a implementação das medidas, monitorando
as medições dos programas de auto-controle de emissões de ruídos e vibrações, dando tratamento
aos dados gerados e elaborando relatórios.
O cronograma de implementação do programa, na fase de obras, deverá guardar correspondência
com o cronograma de execução.
IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Este plano estabelece as diretrizes básicas a serem empregadas durante a execução das obras de
infraestrutura e a atuação das equipes de trabalho, estabelecendo mecanismos eficientes que
garantam a execução das obras com o controle, monitoramento e mitigação dos impactos gerados.
Este plano apresenta. Inicialmente, um conjunto de diretrizes gerais e ações específicas para
gerenciamento de resíduos gerados na fase de implantação, gestão e monitoramento de efluentes
líquidos, controle de emissões atmosféricas e ações de capacitação dos trabalhadores. Ele servirá
como base, para posteriormente serem elaboradas ações específicas para cada fase da obra.
Para garantir a eficácia deste plano, algumas ações específicas deverão ser previstas e executadas,
ações estas que visam a eficiência do controle ambiental no decorrer das obras, entre elas:

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR

relatório ambiental prévio | volume 1

an-31

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

•

identificar regulamentos, leis, resoluções e normas técnicas relacionados com o meio
ambiente, aplicáveis ao objetivo de prevenir, mitigar e controlar os impactos ambientais;
•
propor diretrizes para garantir a integridade física dos trabalhadores e práticas recomendáveis
para o manejo de resíduos sólidos, conforme previsto no subprograma de gestão dos
resíduos sólidos;
•
identificar ações e medidas preventivas, mitigadoras e de controle pertinentes, mas
preconizadas e descritas em outros programas ambientais;
•
propor e elaborar especificações ambientais particulares e/ou complementares para serviços
ambientais pertinentes aos impactos, mas não considerados nos instrumentos normativos
dos itens acima ou necessitando complementações e/ou detalhamento;
•
assessorar tecnicamente e verificar a efetiva incorporação das ações e medidas preventivas,
mitigadoras e de controle, e seus custos;
•
assessorar tecnicamente e verificar a efetiva inserção do empreendimento no gerenciamento
ambiental e operacional do empreendimento;
•
realizar treinamentos dos envolvidos nas obras para a implementação de medidas;
•
exigir das empreiteiras os cuidados ambientais necessários a serem tomados para evitar
derramamentos de combustíveis e lubrificantes, para o deságue de águas servidas, inclusive
as utilizadas na produção de asfalto, bem como para minimizar a poluição do ar (gases e
poeira).
Para as vias de acesso ao empreendimento, os construtores deverão providenciar a aspersão no
período seco, para evitar desconfortos para os trabalhadores, população do entorno e ao meio
ambiente. Quando novas, estas vias deverão ser instaladas respeitando as curvas de níveis do
terreno de modo a minimizar a ocorrência de desestabilização da via e da necessidade de cortes e
aterros.
As áreas de bota-fora também devem evitar o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos.
Assim o depósito de material nessas áreas, deve ser realizado em camadas compactadas, de forma
a se adequar à paisagem local até o seu encaminhamento para local final da deposição.
O armazenamento de produtos perigosos deverá ser realizado em reservatórios apropriados, de
modo a evitar a contaminação do solo e de cursos d’água em caso de vazamento ou acidentes.
Deverá ser estabelecido o destino final dos resíduos da construção e demolição atendendo os
seguintes objetivos:
•
atendimento às normas e exigências legais;
•
proteção à saúde e o meio ambiente;
•
redução do volume e a massa de resíduos comuns;
•
incentivo à reutilização e a reciclagem dos resíduos;
•
adequação comportamental dos colaboradores;
•
minimização dos impactos ambientais de forma geral.
Deverá ser estabelecido o destino final dos resíduos da construção e demolição atendendo os
seguintes objetivos:
•
os resíduos gerados na demolição e construção do empreendimento serão recolhidos com
frequência, de forma a evitar proliferação de insetos, roedores e outros vetores. As áreas de
acumulação deverão ser dotadas de recipientes de coleta de lixo em número adequado à
quantidade de ambientes e ao contingente de mão de obra no local;
•
a segregação de resíduos deverá ser realizada na fonte, podendo, dessa forma, preservar as
propriedades qualitativas daqueles que tem potencial de recuperação e reciclagem; evitar a
mistura de resíduos incompatíveis, e diminuir o volume de resíduos perigosos a serem
destinados e, consequentemente, os custos de sua destinação;
•
a fim de garantir a coleta seletiva dos resíduos gerados, o empreendedor deverá providenciar
a disposição sistemática de recipientes de coleta nas áreas internas e externas, de acordo
com os tipos preferenciais de resíduo a serem gerados em cada área;
•
a coleta seletiva de resíduos deverá ser apoiada pela orientação e supervisão constante do
técnico responsável pela coordenação do gerenciamento de resíduos, além de prever
treinamentos prévios aos quais serão submetidos todos os trabalhadores;
•
todos os recipientes deverão estar rotulados de forma a identificar o tipo de resíduo e a sua
origem e deverão ter cores específicas para cada tipo de resíduo;
•
o armazenamento de resíduos deve ser feito de acordo com a especificidade de cada tipo.
Resíduos perigosos e de serviços de saúde necessitam de cuidados maiores, além disso,
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devem ser armazenados de acordo com normas da ABNT;
os locais de armazenamento devem ser sinalizados, de fácil acesso, afastados de águas
superficiais e de vegetação. Toda e qualquer manipulação de recipientes contendo resíduos
perigosos, no interior da área de armazenamento, deverá ser efetuada por pessoal dotado de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado;
•
o transporte deverá ser feito por equipamentos adequados ao peso, à forma e ao estado físico
dos materiais;
•
avaliar e considerar todas as alternativas de reaproveitamento, recuperação e reciclagem,
anteriormente ao encaminhamento dos resíduos para outras formas de destinação final;
Também deverá ser estabelecido um sistema de tratamento dos efluentes a serem produzidos
durante a fase de construção do empreendimento, ou seja, identificar, descrever e determinar
procedimentos inerentes à geração de todo e qualquer tipo de efluente líquido gerado, orientando
os sistemas de coleta, armazenagem e tratamento para cada tipo de efluente líquido.
Deve ser previsto o treinamento dos integrantes de todas as empresas (colaboradores e dirigentes)
antes de iniciar qualquer atividade e ou serviços da implementação do empreendimento. A
capacitação deverá ser realizada em momentos oportunos e sempre que a gerência da empresa
julgue necessário e é de suma importância a participação de todos os níveis envolvidos nas obras:
cargos gerenciais, administrativos e operacionais.
Importante destacar os procedimentos para o planejamento da desmobilização das obras,
priorizando a segurança dos trabalhadores, da população do entorno e do meio ambiente, visando
a total recuperação da área, utilizando técnicas de descontaminação (quando necessário), além de
terraplanagem e revegetação. É imprescindível para prevenção da instalação de passivos
ambientais resultantes das alterações realizadas no terreno, em virtude das obras realizadas. Para
tal deverão ser realizadas as seguintes ações:
•
planejamento do processo de desmobilização;
•
execução da campanha de comunicação social (trabalhadores e comunidade) a respeito da
desmobilização;
•
retirada de todas as placas de sinalização de obra;
•
drenagem e remoção de todos os sistemas de tratamento de efluentes executados para
atendimento as obras;
•
remoção das estruturas físicas (escritórios, refeitório, vestiário, etc.);
•
estabilização de encostas, e taludes;
•
revegetação das áreas utilizadas;
•
identificação e avaliação de possíveis áreas contaminadas (caso necessário);
•
descontaminação de áreas contaminadas (sempre que necessário);
•
destinação dos resíduos sólidos gerados pela desmobilização;
•
relatório de acompanhamento e encerramento das atividades de desmobilização;
•
relatório de acompanhamento da descontaminação (caso necessário).
AÇÃO INTEGRADA DE APOIO ÀS COMUNIDADES / RELOCAÇÕES
O acompanhamento das obras e relocações dos moradores para novas moradias, em locais
próximos, com a implantação do empreendimento, deverá garantir que o cotidiano da população,
seja amenizado e se restrinja ao mínimo possível. Terá como objetivo, assegurar à população
afetada pelo empreendimento, que ela esteja ciente do andamento das obras e de seus impactos
positivos e negativos e suas consequências para a coletividade.
Assim, deverá ser priorizado o bem-estar e a proteção social através da iniciativa pública e da
sociedade do Município de Curitiba. As características que deverão nortear este programa, no
sentido de mitigar e compensar os impactos deverá:
•
garantir a proteção social dos moradores locais a fim de mitigar e compensar danos sociais e
econômicos decorrentes dos impactos da instalação do empreendimento;
•
estimular e acompanhar a capacitação dos setores mais vulneráveis, como a coleta de
material reciclável.
Para tanto deverão ser desenvolvidas atividades para atingir o maior número de famílias, como o
levantamento de dados relativos às Associações de Moradores existentes na área e aos
principais meios de comunicação utilizados no local, resultando em:
•
reuniões com a população e com entidades envolvidas (Prefeitura Municipal de Curitiba,
COHAB, Associação de Moradores, representantes dos moradores, etc.);
•
propagandas internas de circulação local (entrega de Folders explicativo para cada fase do
•
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empreendimento);
notícias em redes sociais dos moradores locais;
material educativo e informativo que sirva como material de apoio aos professores e
educadores e que possa ser fartamente distribuído na rede de ensino;
A produção de material educativo/informativo para acompanhamento e entendimento das
relocações previstas deve ser vista como um dos pontos mais importantes pelo seu alcance, pelo
registro de conteúdos e por servir de subsídio a professores, alunos e educadores ambientais. Esses
materiais devem, necessariamente, ter linguagem adequada ao público a que se destina, trazendo
informações importantes de forma interessante e agradável (com textos claros e bem elaborados,
ilustrações, fotografias e outras estratégias que estimulem sua leitura e uso).
As medidas deverão ser implantadas antes, durante as fases de construção e após o
empreendimento, pois se trata de população diretamente afetada que será relocada e vulnerável
aos efeitos do empreendimento.
Durante a fase de obras, há que se considerar o risco de acidentes da população que reside no
entorno imediato, ou mesmo por outros moradores e trabalhadores da região.
Também a população será informada sobre as características ambientais e socioeconômicas e os
benefícios decorrentes das obras previstas, disseminando os cuidados necessários à conservação
e proteção ambiental.
Deverão ser evidenciadas melhorias específicas destas relocações, tais como:
•
a importância destas obras para a conservação ambiental;
•
a melhoria de vida e bem-estar para os moradores locais;
•
evitar a caça de animais silvestres e o corte ilegal de espécies vegetais;
•
treinar monitores ambientais para manter, proteger e valorizar os recursos ambientais.
FLORA E FAUNA
A implantação do empreendimento compreende atividades que gerarão alterações nos ambientes
circundantes e, invariavelmente, acarretarão reflexos na fauna e flora locais, interferindo no
equilíbrio ecológico das comunidades vegetais e da fauna de forma direta e irreversível.
Assim, os monitoramentos que vierem a ser realizados na área de influência deverão contemplar,
principalmente, a busca de indicadores para que as atividades de manejo sejam implementadas em
prazos e locais adequados, garantindo assim a minimização, a mais eficaz possível, dos impactos
adversos do empreendimento sobre a flora e a fauna regionais. O programa a ser implantado terá
como objetivo qualificar e quantificar os reais impactos negativos
do empreendimento sobre a
fauna e a flora local/nativa, confrontando-os com os previstos nos estudos ambientais efetuados e
visando a implantação adequada de medidas para mitigação e controle.
Para que os objetivos colimados sejam atingidos, o plano de monitoramento da fauna e da flora
visará:
•
acompanhar o desenvolvimento dos ambientes e a dinâmica das espécies afetadas pelo
empreendimento;
•
avaliar o processo de recuperação da flora e da fauna nas áreas a serem reflorestadas e
•
propor futuras medidas mitigadoras em função do comportamento da vegetação e da fauna
durante as fases de implantação e operação do empreendimento.
Ainda que programas de recuperação ambiental sejam implementados, é possível que parte das
espécies continuem a sofrer com os impactos do empreendimento. Neste sentido, o programa de
monitoramento justifica-se em função de que o mesmo poderá indicar, ao longo do desenvolvimento
das atividades de minimização dos impactos, quais os procedimentos técnicos que deverão ser
implementados para o adequado controle dos impactos ambientais. Um monitoramento bem
conduzido poderá, inclusive, permitir que a aplicação de recursos seja direcionada à solução
adequada dos problemas advindos do empreendimento, evitando-se assim desperdícios com
medidas que se mostrarem ineficientes.
Com relação a flora uma primeira etapa deve consistir na coleta e na análise de todas as
informações existentes sobre a área do empreendimento e no projeto de engenharia efetuado,
considerando as características da cobertura vegetal original e do atual estado de conservação,
permitindo, deste modo, avaliar as tipologias existentes e definir as áreas prioritárias para o
monitoramento e a forma de avaliação a ser realizada.
Para a fauna deverá ser realizada a análise das informações contidas nos estudos ambientais e em
trabalhos científicos, complementando-se com verificações em campo para avaliação de espécies
endêmicas ou raras.
•
•
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Com o estudo do material disponível, será possível determinar as peculiaridades técnicas do
empreendimento e os locais que, em princípio, apresentam maior susceptibilidade a alterações em
função das características físicas das obras.
Considerando-se as características do empreendimento e os objetivos envolvidos, no que concerne
à flora, as áreas que serão monitoradas compreendem:
•
áreas com vegetação que, potencialmente, sofrerão alteração indireta, isto é, aquelas
tipologias às margens do Rio Barigui, onde a importância ecológica, econômica ou social,
justifica o monitoramento da vegetação;
•
áreas em processo de recuperação, isto é, aqueles locais onde deverão ser implantadas
ações de recuperação da vegetação por meio do plantio de mudas.
As áreas com vegetação às margens do Rio Barigui serão monitoradas por meio da medição
periódica de parcelas permanentes, através de metodologia de levantamento fitossociológico. Este
procedimento visa, num primeiro momento, avaliar as condições ecológicas das tipologias
existentes e, a longo prazo, verificar as modificações da vegetação em face à implantação do
empreendimento.
Para as áreas em processo de recuperação ambiental, o monitoramento consistirá na avaliação
periódica de quesitos qualitativos e quantitativos. Neste contexto, a metodologia empregada
realizará o acompanhamento do desenvolvimento e da taxa de mortalidade das mudas, permitindo,
deste modo, verificar a velocidade e a eficiência do desenvolvimento das mudas plantadas e da
vegetação regenerante em geral.
Para a fauna os dados obtidos em campo deverão ser tabulados e verificados, através de uma
análise estatística de espécies principais. O principal objetivo deste programa é zelar pela
integridade da fauna ocorrente na área diretamente afetada pelo empreendimento e no seu entorno.
Durante a fase de construção será realizada a translocação da fauna resgatada para áreas
previamente determinadas, com boa qualidade ambiental e características condizentes com o
habitat natural das espécies, preferencialmente nas adjacências do local de captura. No caso
específico de animais eventualmente feridos em decorrência das obras, procurar executar o
tratamento adequado dos mesmos, para posterior soltura ou encaminhamento a instituições
mantenedoras da fauna. Lembrar que deverá ser obtida a licença ambiental para o resgate de
fauna, permitindo a captura, coleta ou transporte de fauna, emitida pelo órgão competente. Com o
início da alteração do uso do solo (preparação do terreno e início da terraplenagem) a equipe deverá
acompanhar a operação de supressão vegetal e a fuga da fauna a uma distância segura, para
procurar espécies que venham a aparecer, que surgem ao solo ser revirado. É importante que a
equipe de resgate de fauna seja totalmente autônoma e com autoridade para determinar a
interrupção da operação de supressão, ao perceber algum espécime em risco de acidente.
Resumidamente, o programa buscará:
•
afugentar a fauna silvestre da área de risco do empreendimento;
•
realocar aquelas espécies que não possuem grande capacidade de locomoção ou que se
escondem dentro dessa área;
•
resgatar e recuperar espécimes feridos durante a fase de construção realizando exames
clínicos e, eventual aproveitamento do material biológico resultante para coleções científicas.
Os estudos referentes à ictiofauna deverão ser conduzidos nos corpos d’água (Rio Barigui) em
condições a montante e a jusante do empreendimento. O estudo deverá verificar eventuais
modificações na composição da ictiofauna entre as duas situações, buscando-se indícios da
existência de elementos contaminantes (óleos, graxas, lixo, etc), que deverão ser confrontados com
os resultados oriundos do controle da qualidade das águas. Estes dados deverão contemplar a
riqueza, diversidade de espécies e de modos de vida da ictiofauna (bentônicas, nectônicas,
fitófagas, carnívoras, etc), se houverem. Na análise, dever-se-á atentar para a existência de outros
elementos causadores de impactos, tais como a existência de indústrias e outras formas de
ocupação antrópica regional.
Também os grupos faunísticos das aves, anfíbios e invertebrados de solo devem ser estudados, em
períodos anteriores ao processo de desmate, cujas informações servirão para a formação de bancos
de dados que permitam, posteriormente, verificar se a recuperação ambiental tem surtido efeito para
a conservação da diversidade biológica local. Os parâmetros a serem obtidos deverão abranger a
riqueza e diversidade de espécies, seus modos de vida (terrícolas, arborícolas, aquáticas, fossoriais,
herbívoras, carnívoras, frugívoras, decompositoras, etc) e a existência de espécies chave dos
ecossistemas, tanto da fauna (p.ex, espécies polinizadoras e dispersoras de sementes) quanto da
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flora (espécies cuja existência garante a manutenção e atração da fauna, a exemplo de plantas
frutíferas).
Considerando-se os objetivos envolvidos, torna-se essencial que o monitoramento, em si, gere
subsídios para o estabelecimento de outras medidas mitigadoras, além daquelas relacionadas nos
estudos ambientais. Neste sentido deverão ser elaborados relatórios sucintos, que resumam as
avaliações efetuadas.
A execução do monitoramento abrangerá um período anterior a fase de execução das obras, atuará
durante o período de construção e vigorará na fase de operação para o acompanhamento da fauna
e da recuperação da vegetação.
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
O conhecimento da qualidade das águas dos corpos hídricos, dentro da área é de vital importância
para a implementação do programa de qualidade das águas, que inclui o acompanhamento e
monitoramento dos impactos e, indica os fatores e parâmetros a serem considerados.
A participação dos membros dos comitês de bacias hidrográficas e dos consórcios intermunicipais
de Gestão Ambiental e demais usuários de recursos hídricos, bem como o envolvimento dos órgãos
setoriais e instituições científicas, é indispensável na mobilização comunitária, visando atividades
de monitoramento sistemático das condições ambientais das águas, durante a implementação e
após o empreendimento.
A implantação de um programa contribuirá com a Política Nacional dos Recursos Hídricos e auxiliará
no controle da poluição, estando diretamente relacionada com a proteção da saúde, garantia do
meio ambiente ecologicamente equilibrado e melhoria da qualidade de vida, levando em conta os
usos prioritários e classes de qualidade ambiental, exigidos para um determinado corpo de água.
O monitoramento da qualidade dos corpos hídricos visa atender aos seguintes objetivos básicos:
•
complementar as informações consideradas relevantes para o diagnóstico das bacias sob
influência do empreendimento, especificamente com relação aos parâmetros que podem ser
afetados pelo empreendimento;
•
verificar, a partir dos dados coletados, a qualidade das águas anterior à implantação do
empreendimento, durante a sua construção e após o término das obras, especificamente com
relação aos parâmetros que podem ser afetados por este último;
•
com base nas observações realizadas, sugerir, ao empreendedor, medidas eficazes de
controle ambiental, visando a minimização dos impactos decorrentes das atividades de
construção sobre a qualidade da água, a jusante do empreendimento (redução do aporte de
sedimentos, cuidados com águas in natura/efluentes/águas residuárias, definição das
destinações finais adequadas a efluentes potencialmente poluidores tais como lixo, águas
servidas, óleos, graxas, sucatas dentre outros).
Considerando o empreendimento em questão merecem atenção, com relação à possível
contaminação dos recursos hídricos, durante a implantação do empreendimento:
•
a localização dos canteiros de obras e acampamentos;
•
a localização de usinas de asfalto, pedreiras e jazidas (pavimentação das vias);
•
a movimentação de terra (etapa de terraplenagem);
•
a demolição das moradias às margens do Rio Barigui, cujas famílias serão reassentadas.
Vale ressaltar que, tanto os canteiros de obra quanto os alojamentos e demais instalações de obras
devem obedecer a critérios técnicos estabelecidos e fiscalizados quanto à sua adequação,
localização e atendimento às normas existentes da Prefeitura de Curitiba.
Deste modo, deve-se caracterizar e acompanhar as seguintes variáveis:
•
a qualidade atual e predominante dos rios;
•
as alterações nas características físicas das águas, em decorrência de processos erosivos e
carreamento de sólidos, durante a fase construtiva;
•
as alterações nas características bióticas e químicas da água, durante a fase de demolição
das moradias e pavimentação e ou em função de problemas nos canteiros de obras e demais
instalações ou, ainda, devido a eventuais acidentes.
No presente caso, há ainda, um aspecto muito particularmente importante: as bacias hidrográficas
potencialmente afetadas pelo empreendimento são a do Rio Barigui e do Rio Iguaçu que atravessam
grandes áreas urbanas do município, densamente povoadas, recebendo uma grande vazão de
esgotos domésticos e efluentes industriais.
Estabelecido o programa de caracterização das águas com objetivos definidos e detalhamento dos
locais de amostragem, parâmetros a serem investigados, frequência de coleta e cronograma de
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atividades, passa-se para as etapas de organização e execução dos trabalhos de campo, que é de
importância fundamental para o sucesso dos trabalhos.
Embora pareça óbvio, convém assegurar-se de que o pessoal envolvido na coleta esteja
devidamente treinado nas técnicas específicas de amostragem e preservação de amostras, medidas
de segurança, manuseio dos equipamentos de campo e conhecimento da localização exata dos
pontos de coleta. Um coletor bem treinado, consciente e observador é de importância fundamental
para a consecução dos objetivos dos programas de caracterização das águas.
A execução do Plano de Controle da Qualidade das Águas deverá guardar correspondência com o
cronograma de execução das obras.
CONTROLE DA QUALIDADE DO AR
A implantação das obras trará preocupação quanto às emissões de gases e poeira que, se não
tratados com os cuidados necessários, poderão causar danos ao meio ambiente e à população
dentro da área de influência direta do empreendimento.
Estima-se um aumento nos níveis de emissão de poeiras e gases no período da construção, desde
a mobilização de equipamentos até a conclusão das obras, pelas atividades desenvolvidas com
destaque às que envolvem terraplenagem, pavimentação, exploração de jazidas, transporte de
material e emissão pelo escapamento dos veículos. Já na fase de operação da via, a emissão de
gases e materiais particulados deverá se situar, provavelmente, em níveis pouco abaixo do atual,
considerando a pavimentação das vias dentro do núcleo residencial.
O nível de poluição do ar é medido pela quantificação das substâncias poluentes presentes neste
ar, principalmente dióxido de enxofre, material particulado em suspensão, monóxido de carbono,
oxidantes fotoquímicos expressos em ozônio, hidrocarbonetos totais e óxidos de nitrogênio.
Um dos componentes do diagnóstico da qualidade do ar é a comparação das concentrações
medidas com os parâmetros que definem, legalmente, um limite máximo para a concentração de
um componente atmosférico, que garanta a proteção da saúde e o bem-estar das pessoas. Os
padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos que possam
propiciar uma margem de segurança adequada.
O objetivo deste programa será, através da implantação de uma série de medidas de controle, não
só reduzir as emissões de gases e poeira (materiais particulados, gases e fumaça), como também
reduzir seu impacto sobre os moradores locais.
O controle e o monitoramento das atividades e o atendimento aos limites estabelecidos pela
legislação vigente, deverá garantir a preservação da saúde e do bem-estar de toda comunidade.
A ocorrência de poluição do ar pela emissão de gases e material particulado, em concentrações
representativas, pode causar danos à saúde humana, como doenças respiratórias, e interferindo na
qualidade de vida das comunidades próximas, acumulando-se sobre alimentos, dentro das
residências, escolas, etc. A poluição do ar também afeta a biota, visto que os depósitos de poeira e
hidrocarbonetos sobre as folhas e sobre o solo, (principalmente, quando apresentam concentração
de metais pesados), matam a vegetação, reduzem a disponibilidade de alimentos ou oferecem
alimentos contaminados para a fauna, quebrando o ciclo alimentar.
Esses impactos, que ocorrerão na fase de construção, serão sentidos ao longo da área diretamente
afetada, tornando-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de controle que
reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, bem como a implantação de um monitoramento
permanente, que permita acompanhar a eficiência das medidas adotadas. Este programa contribuirá
para minimizar os impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos sobre a saúde da
mão-de-obra e dos moradores próximos.
A elaboração do programa deve contemplar a utilização de levantamentos de campo e análise dos
dados existentes.
Medidas preventivas e de monitoramento devem ser seguidas:
(i) na fase de construção:
•
orientação na adequada localização dos canteiros de obra e outras estruturas de apoio;
•
acompanhamento do planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitandose os horários de pico na rodovia e o período noturno, próximo às aglomerações urbanas (no
caso de empréstimos/bota-foras);
•
acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões periódicas nas
pilhas de materiais e nas vias, mantendo-as constantemente umedecidas, de acordo com
suas necessidades peculiares, com o objetivo de minimizar a geração de poeira;
•
fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, botas, luvas,
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capacetes, óculos de segurança, etc., pelos funcionários das obras e
fiscalização da utilização de equipamentos antipoluentes e da regulagem dos motores de
veículos e maquinários.
(ii) na fase de operação:
•
acompanhamento do monitoramento das emissões atmosféricas das descargas dos motores
e combustão, que deve ser minimizado com a pavimentação das vias;
•
divulgação dos resultados do monitoramento e do controle dessa melhoria na qualidade dos
moradores, através do Programa de Comunicação Social.
As maiores fontes de emissões estão concentradas nos caminhos de serviço abertos para uso
provisório, durante as obras, seja para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e
equipamentos de construção, seja para garantir o acesso às áreas de trabalho.
Particularmente, as obras de terraplanagem exigem o movimento de grandes volumes, gerando
tráfego intenso de veículos pesados. As nuvens de poeira e a lama, e a interferência com moradores,
podem causar acidentes como também elevar consideravelmente a emissão de poeira e gases.
Como medidas de controle se indica:
•
lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos
transportados para as vias;
•
todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, deverão ser protegidas com
lonas, evitando-se a emissão de poeira em suspensão;
•
executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se minimize a emissão
de gases poluentes;
•
umidificar as vias de acesso às obras e os desvios de tráfego não pavimentados, através de
caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira em suspensão e sempre que a execução
de alguma atividade estiver emitindo uma quantidade significativa de poeira, visualmente
verificada, deverá ser molhado, imediatamente, o local, até que a emissão de material
particulado seja sanada.
A implantação desse programa de autocontrole tem como objetivos principais:
•
ampliar a ação fiscalizadora do órgão ambiental no controle da poluição do ar;
•
subsidiar a elaboração de estratégias de controle e
•
verificar o atendimento aos padrões de qualidade do ar e de emissão (amostragem do ar
ambiente e dos gases emitidos pelas chaminés).
A execução do Plano de Controle da Qualidade das Águas deverá guardar correspondência com o
cronograma de execução das obras.
ESTABILIDADE E POLUIÇÃO DOS SOLOS
A instabilização dos solos, causada pelas ações de implantação do empreendimento, caracterizase por ser um processo que envolve as propriedades físicas e mecânicas dos solos, o potencial
erosivo relativo à incidência das chuvas, as características das encostas ou taludes (forma,
comprimento, declividade) a cobertura vegetal e o uso e manejo dispensado aos solos.
O tratamento a ser dispensado a essa área de intervenção necessita de planejamento que envolva
o diagnóstico minucioso de suas características físicas e do uso do solo do local e adjacências,
possibilitando a escolha da opção que contemple as técnicas mais adequadas para seu controle e
estabilização.
O programa terá por objetivo propor as soluções possíveis para a resolução dos problemas
potenciais de instabilização e de poluição dos solos nas áreas de intervenção previstas no Projeto
de Engenharia, situação de comum ocorrência nos locais de terraplanagem e de movimentação de
máquinas e equipamentos.
De forma sintética, os objetivos e metas a serem alcançados são:
•
gerar conhecimento das características particulares dos solos e dos equipamentos a serem
movimentados em cada área de intervenção, criando um banco de dados para ser utilizado
como referência da situação anterior à implantação do empreendimento. Para tanto, tais
conhecimentos deverão ser acompanhados das características, distribuição e quantificação
dos solos (constantes dos mapeamentos de solos, de uso do solo e de cobertura vegetal) e
ainda das especificações de equipamentos e máquinas como potenciais fontes de
degradação e poluição dos solos, tal como previsto no Projeto de Engenharia;
•
realizar o acompanhamento da evolução do uso do solo e cobertura vegetal e das potenciais
fontes de poluição, durante e depois da instalação do empreendimento;
•
criar subsídios para os Planos de Monitoramento das Áreas de Influência Indireta e Direta e
•
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de Recuperação de Áreas Degradadas e para os Programas de Controle da Qualidade da
Água e de Erosão.
Esse Programa deverá atender aos requisitos envolvidos no processo de licenciamento ambiental
decorrentes de:
•
expressivo quantitativo envolvendo movimentação de terra e circulação de máquinas e
equipamentos durante as obras e
•
possível desenvolvimento de novos problemas relacionados à poluição e à estabilidade dos
solos, em áreas sensíveis ou potencialmente instáveis.
Durante a fase de construção, as áreas alvo deste Programa terão um grande recobrimento com as
áreas alvo do Programa de Controle de Erosão e de Drenagem Superficial, nos locais de frentes de
trabalho de terraplanagem e nas rotas de circulação de veículos, máquinas e equipamentos. Em
relação às áreas sensíveis, não só quanto à estabilidade dos taludes, mas também quanto à
potencial poluição, destacam-se as cabeceiras do Rio Barigui e mais as áreas onde se encontram
ativos, processos erosivos decorrentes de ações pretéritas.
O Programa de Estabilidade e Poluição dos Solos deverá ser implementado ainda na fase de
implantação do empreendimento, quando da instalação do canteiro de obras, e permanecer atuante
ao longo do período de construção e especialmente durante a operação do empreendimento.
Quanto à estabilidade dos taludes, o Projeto de Engenharia deverá contemplar medidas preventivas
que deverão reduzir significativamente a necessidade de novas intervenções corretivas. Quanto à
poluição dos solos, também o Projeto de Engenharia, deverá identificar as diversas fontes
potenciais.
Os procedimentos propostos terão sua execução pautada nas diretrizes especificadas no
cronograma de obras, contemplando:
•
aquisição e tratamento de dados;
•
classificação das áreas quanto à natureza e intensidade dos problemas potenciais;
•
coleta e análise de amostras de solos para estabelecimento das condições atuais;
•
implantação das atividades de Controle e Monitoramento e
•
estabelecimento dos procedimentos para intervenções corretivas.
Esta atividade consistirá na coleta de todos os dados técnicos existentes a respeito dos solos, uso
atual e a cobertura vegetal existente, tendo como fonte os estudos ambientais e planejamento e
distribuição do uso de veículos, máquinas e equipamentos, tendo como fonte o Projeto de
Engenharia.
Esse conjunto de informações poderá ser, a qualquer momento, atualizado e enriquecido, com
novos dados, obtidos durante as obras e a operação do empreendimento, tornando-se uma fonte
para consulta e utilização por todos os técnicos envolvidos nesse e nos demais programas e,
concomitantemente, uma ferramenta eficaz de controle e de tomada de decisões para a Gerência
Ambiental.
De posse dos dados gerados pelos estudos de engenharia serão definidas as áreas com
potencialidade de apresentar problemas em relação à estabilidade dos solos, seja por sua natureza,
seja pelas intervenções para elas previstas. São aquelas áreas que embora não tenham
intervenções previstas pelas obras, encontram-se na condição de passivo ambiental; tais como o
canteiro de obras, o os acessos a serem utilizados pelas obras e mais as áreas de obtenção de
materiais de construção – essas de responsabilidade ambiental de seus exploradores. Também
serão definidas as áreas que contemplam o manejo, estoque e circulação de materiais
potencialmente poluentes: os acessos às frentes de obra, pelos quais circularão máquinas, veículo
e equipamentos e mais as frentes de obras, onde estarão operando as máquinas e equipamentos.
As atividades de controle e monitoramento incluirão:
•
coleta e análise de amostras de solos das áreas sujeitas à poluição, ao longo das obras;
•
a análise comparativa da evolução da qualidade do solo, nas áreas sujeitas à poluição;
•
o controle e monitoramento das áreas de potencial instabilização, em conjunto com a equipe
do Programa de Controle de Erosão;
•
o planejamento conjunto e o acompanhamento dos procedimentos de recuperação das áreas
alvo de instabilização.
Embora a execução deste Programa seja de responsabilidade da equipe técnica contratada pela
construtora e supervisionada pelo IPPUC e órgãos ambientais, em casos de emergência,
especialmente aqueles relacionados à acidentes com derramamento de poluentes no solo,
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recomenda-se a contratação de empresas especializadas, no mercado, para a execução de
medidas de saneamento.
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
A implantação do empreendimento compreende atividades que gerará alterações nos ambientes
circundantes e, invariavelmente, acarretará reflexos negativos nos meios físico e biótico e muitas
vezes no antrópico, ocasionando a degradação de diferentes ambientes ao longo das obras.
Entende-se por áreas degradadas, locais que, por ação antrópica, sofrerão, por conta das obras,
um processo de modificação tais como:
•
as que resultarão, por exemplo, da exploração de jazidas de materiais de construção,
necessários à obra a ser implantada, depósitos de materiais inservíveis, locais de
acampamentos etc., ou seja, locais que serão degradados pela própria obra e
•
passivos ambientais, que são áreas degradadas pela construção e ou operação do
empreendimento, ou ainda por ação de usuários; trata-se, pois, de áreas degradadas por
ação anterior à atual obra.
Este monitoramento tem como objetivo estabelecer medidas que permitam que os passivos
ambientais existentes, bem como as áreas a serem degradadas por necessidade das obras, possam
vir a desempenhar funções próximas das que eram originalmente aptas a desempenhar, procurando
reintegrá-las à paisagem local original e ao processo produtivo.
Para que os objetivos gerais colimados sejam atingidos, o Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas visa:
•
realizar avaliação das características físicas e ecológicas das áreas consideradas
degradadas (passivos ambientais) ;
•
avaliar as áreas a serem impactadas (áreas degradadas propriamente ditas), com vistas a
estimar a magnitude das alterações ambientais a serem ocasionadas pelo empreendimento,
em face às características ecológicas dos locais atingidos e
•
definir a forma de recuperação das áreas afetadas pelo empreendimento.
A primeira etapa consistirá na coleta e na análise de todas as informações existentes sobre o local
que sofrerá a intervenção, principalmente os estudos ambientais, os projetos de engenharia,
fotografias aéreas, cartas topográficas, etc. Esta avaliação preliminar permitirá tomar conhecimento
das peculiaridades técnicas do projeto a ser implantado, sendo fundamental na identificação das
áreas consideradas degradadas (passivos ambientais) e nas susceptíveis à degradação pelo
empreendimento.
Em relação à utilização de materiais provenientes de locais de exploração comerciais, pertencentes
a particulares, dever-se-á proceder à verificação documental e conformidade legal da área de
exploração.
No caso dos canteiros de obras, deverão ser solicitadas as licenças e autorizações pertinentes,
junto aos órgãos ambientais estaduais responsáveis. Destaca-se que todas as áreas a serem
utilizadas deverão contar com a autorização do órgão ambiental competente e, após o encerramento
das atividades, os locais explorados diretamente pela empreiteira deverão apresentar topografia
compatível com a situação dos terrenos adjacentes, drenagem adequada e recomposição da
cobertura vegetal.
Baseando-se no projeto de engenharia e nas observações realizadas durante a fase de construção,
deverão ser identificados e avaliados periodicamente todos os locais com previsão de intervenção,
bem como os passivos ambientais existentes. Este procedimento permitirá, num primeiro momento,
a corroboração das expectativas previstas nos estudos ambientais, para fase de construção e,
posteriormente, a verificação das características ambientais resultantes, possibilitando, com isso, a
definição da metodologia de recuperação mais adequada em cada situação.
Os métodos a serem empregados para a recuperação das áreas degradadas e dos passivos
ambientais serão definidos em função das características resultantes em cada caso e das diretrizes
estabelecidas:
•
conformação de seções estáveis para áreas degradadas e retirada do entulho existente;
•
execução de rede de drenagem, caso esta seja necessária;
•
recomposição da camada fértil do solo, e, se necessário aplicação de calcário e adubos
orgânicos, buscando a correção físico-química do solo;
•
hidrossemeadura utilizando espécies herbáceas e reflorestamento utilizando espécies
arbóreas nativas, onde for o caso.
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Em razão das características das atividades a serem desenvolvidas, principalmente no que
concerne à recuperação de áreas degradadas por meio do plantio de mudas, será fundamental a
consonância deste com o Plano de Monitoramento de Fauna e Flora.
Deverão ser elaborados relatórios das atividades desenvolvidas, contendo, basicamente, as
informações a respeito dos locais e das épocas em que as atividades foram desenvolvidas, as
características condicionantes dos procedimentos adotados, o detalhamento dos tratamentos
utilizados e os resultados esperados e/ou obtidos. Além da análise dos serviços executados, os
relatórios poderão propor a realização de outras atividades relevantes ao processo de recuperação,
que a equipe executora julgue serem necessárias.
Além da simples cobertura vegetal, regularização/retaludamento, poderá haver a necessidade da
implantação de dispositivos de condução das águas superficiais (dispositivos de drenagem), tais
como: canaletas, sarjetas, dissipadores de energia, bacias de amortecimento, etc. que exijam a
necessidade de desenvolvimento de projetos específicos para um ou mais locais, incluindo
levantamento topográfico, estudo hidrológico, etc.
A recuperação dos passivos ambientais deve ser realizada logo depois que as operações de corte
e aterro (relacionados com a construção) tenham sido efetuadas. Pretende-se, com isso, aproveitar
a proximidade do maquinário com os locais a serem recuperados e tornar os processos de
regularização das áreas (regularização do terreno, retaludamento, etc.) e aplicação dos tratamentos,
parte constituinte das atividades de construção.
Deve-se lembrar que entre os processos de transformação gerados pela implantação das obras,
encontra-se a alteração do sistema natural de drenagem, o que propicia a ocorrência de retenção
de fluxos de águas superficiais. Considerando que estes locais podem, em alguns casos,
proporcionar a proliferação de insetos (inclusive transmissores de doenças endêmicas) é
fundamental que o sistema de drenagem projetado seja adequado, em cada caso, ao escoamento
total do volume d’água precipitado.
O presente empreendimento será implantado às margens do Rio Barigui, com eventual supressão
da vegetação e a modificação física das margens no limite mínimo que possibilite a implantação do
projeto desenvolvido, e área caracterizada, em nível legal, como Área de Preservação Permanente,
sendo, portanto, o seu uso e recuperação, tratados em legislação específica.
A recuperação de áreas degradadas poderá ser efetuada através de hidro-semeadura que consiste
no jateamento de uma mistura composta por sementes, água, fertilizantes (químico e orgânico),
substância adesiva e substância hidratante. Este método apresenta a vantagem de poder ser
utilizado em áreas declivosas e de difícil acesso, em curto espaço de tempo e a custos relativamente
baixos, ainda que, em alguns casos tenha necessidade de recomposição. No presente caso será
utilizado na recomposição dos taludes resultantes após a implantação do empreendimento.
O acerto e regularização do terreno podem ser feitos manual ou mecanicamente, buscando eliminar
os sulcos erosivos, o preenchimento dos espaços vazios e a ancoragem dos sedimentos soltos. As
concavidades do terreno e as negatividades dos taludes devem ser removidas ou minimizadas, para
evitar a formação de novos focos erosivos, desmoronamentos e escorregamentos. A recuperação
dos ambientes alterados pela obra, por meio de plantio de espécies arbóreas, deverá ser utilizado
nos locais onde o relevo e as condições edáficas permitam o plantio e o posterior desenvolvimento
das mudas. No presente caso serão efetuados plantios de espécies arbóreas no corredor ecológico
platô e no corredor belvedere.
As mudas a serem utilizadas devem, preferencialmente, ter altura superior a um metro e deverá ser
iniciado após a retirada dos resíduos provenientes das obras e adequação do solo, quando
necessária e compreenderá a abertura de covas e imediato plantio de mudas. A utilização de
adubos, bem como o combate à formiga cortadeira, serão realizados pelos métodos e nos locais,
indicados pela equipe executora.
Considerando-se a fragilidade do ambiente ciliar às margens do Rio Barigui a equipe executora
deverá proceder o plantio com cuidado ainda maior, no sentido de restringir a circulação de pessoas
ao mínimo possível, na faixa marginal, nas dimensões estabelecidas pelo projeto.
Ainda que a execução deste programa seja responsabilidade da equipe executora, o plantio das
mudas, bem como a adoção de outras medidas cabíveis, poderá ser feito com a colaboração
técnica, logística e utilização de mão-de-obra de outras instituições públicas e privadas, sem fins
lucrativos, que se disponham a ajudar.
Considerar que este Plano guarda estreita vinculação com vários outros Planos Ambientais, em
particular com o Plano de Monitoramento de Fauna e Flora, os Programas de Controle de Erosão,
de Drenagem Superficial e de Estabilidade e Poluição dos Solos.
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Independentemente do uso, todas as áreas a serem utilizadas no Empreendimento que apresentem
cobertura vegetal e necessitem ser suprimidas, deverão ser previamente demarcadas procedendose, a seguir, da seguinte forma:
•
nas áreas com vegetação herbácea, a limpeza deve ser limitada aos espaços entre os offsets e realizada de forma manual, ou mecanizada, sem o uso de herbicidas e sem a utilização
de fogo;
•
o desmatamento deverá limitar-se ao necessário às operações de construção e à proteção
do tráfego,
•
nas áreas a serem suprimidas e utilizadas para construção de estruturas permanentes, a
camada superficial do solo deverá ser armazenada em quantidade suficiente, para possibilitar
a utilização na recuperação das áreas degradadas passíveis de recuperação
•
a remoção da vegetação arbórea deve ser realizada por profissionais qualificados para o
manuseio de motosserra, se for o caso, com experiência nesta atividade e que utilizem
corretamente todos os equipamentos de proteção individual necessários; para cada árvore, o
corte deverá ser feito prevendo-se a queda para o lado desmatado, evitando-se, assim, danos
desnecessários à vegetação do entorno e
•
a madeira resultante da remoção deve ser estocada para posterior aproveitamento das
necessidades da obra, sendo as eventuais sobras doadas à Prefeitura ou outra instituição
pública sem fins lucrativos. Os restos vegetais não aproveitáveis devem ser empilhados e,
posteriormente destinados a locais específicos.
Além dos projetos contratados antes referidos, o IPPC há muito tempo vem consolidando esforços
para implementação do empreendimento através de programas específicos para a área em estudo.
Uma dessas ações, foi realizada pela SNC - Lavalin Projetos Ltda., em parceria com o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), de 2011 a 2013, a Avaliação de
Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica para o Município de Curitiba, aqui denominado Estudo
de Vulnerabilidade do Município, com o objetivo de analisar as vulnerabilidades ambientais e
socioeconômicas de Curitiba se comparada aos efeitos das mudanças climáticas. A realização
desse Estudo ocorreu dentro do escopo dos projetos promovidos pela Associação Nacional de
Transportes Públicos (ANTP) dentro do Programa Transporte Sustentável e Qualidade do Ar Sustainable Transport and Air Quality (STAQ), financiado com recursos do Global Environment
Facility (GEF), por meio de doação do Banco Mundial.
Nesse estudo foi realizada uma caracterização ambiental e socioeconômica de Curitiba,
considerando o contexto metropolitano da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu. Foram avaliados e
mapeados diversos fenômenos fortemente associados às estruturas de transporte, tais como
potencial de erosão, aumento da impermeabilização nas bacias e sub-bacias modeladas, evolução
do escoamento superficial das águas pluviais decorrente dessa impermeabilização, e identificação
das áreas sujeitas a inundações. O trabalho permitiu a identificação objetiva dos setores mais
vulneráveis do Município, e a localização das infraestruturas e populações expostas aos riscos
ambientais, permitindo orientar a organização de uma política de gerenciamento dos riscos desses
desastres e desenvolver planos de adaptação às mudanças climáticas, reduzindo ou mitigando de
forma gradual essas situações.
Por meio desse estudo foi possível identificar que o maior impacto ambiental para a região de
Curitiba no cenário das mudanças climáticas, está relacionado à probabilidade da maior frequência
e intensidade de fenômenos climáticos extremos, a exemplo das alterações do regime de chuvas,
estando o Município mais vulnerável às inundações. Foi possível identificar que a vulnerabilidade
socioeconômica está na infraestrutura residencial, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
coleta de águas residuais, fornecimento de eletricidade, sistemas de abastecimento, e serviços
municipais tais como: os serviços emergenciais, qualidade de vida, solo, fauna e flora. Também
foram identificadas oportunidades, como a implementação de medidas de adaptação que acarretem
em co-benefícios socioeconômicos tais como: desenvolvimento econômico, inovação,
desenvolvimento de novas tecnologias, redução de doenças e pobreza, entre outros.
Com base neste PGRC foi efetuado o Estudo de Impacto Socioambiental – EISA e o Plano de
Gestão Ambiental dos Impactos Socioambientais - PGSA da Vila 29 de Outubro. Estes documentos
foram elaborados pela Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC, em atendimento às demandas
contratuais do empréstimo a ser obtido junto à Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD e
estão consubstanciadas através dos seguintes documentos:
•
Programa Municipal de Captação de Águas Pluviais – Evolução da Macrodrenagem de
Curitiba (julho/2019),
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•
•

Evolução das Ações Habitacionais no Município de Curitiba e
Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica às Mudanças Climáticas da Vila
29 de outubro e da Área do PGRC Curitiba.
As informações neles contidas contemplam o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos e
ambientais, a identificação e avaliação dos impactos potenciais decorrentes das intervenções de
obra e a proposição de medidas de controle, minimização ou potencialização das interferências ao
meio ambiente de toda a área de influência do empreendimento.
As informações antes descritas foram retiradas dos próprios programas referidos.
Além destes estudos foram desenvolvidos trabalhos junto à população, pelo IPPC em parceria com
a COHAB, com o objetivo de informar aos moradores quanto aos trabalhos que estão sendo
efetuados, esclarecer as dúvidas e desde já dando auxílio aos mesmos para o enfrentamento de
adversidades. Assim, foram efetuadas reuniões ao longo dos últimos anos com a população
envolvida e cadastrado todos os moradores/famílias que se beneficiarão com as obras. Ainda hoje
o IPPUC e a COHAB mantêm técnicos, junto à comunidade, no auxílio de problemas diários no
âmbito social e ambiental, propiciando a busca de melhoria da qualidade de vida que o
empreendimento trará.
Fonte:
IPPUC (2019)
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