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LISTA DE SIGLAS
AAE ....................... Área de Abrangência Específica
AAL ....................... Área de Abrangência Local
ABNT .................... Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADA....................... Área Diretamente Afetada
AFD ....................... Agence Française de Développement (Agência Francesa de Desenvolvimento)
AFOLU .................. Agriculture, Forests and Other Land Uses (Agricultura, Floresta e Outros Usos
da Terra)
ÁGUAS PARANÁ . Instituto de Águas do Paraná
AIA ........................ Avaliação de Impactos Ambientais
AID ........................ Área de Influência Direta
AIE. ....................... Área de Influência Estendida
AIERI..................... Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu
AIH ........................ Área de Influência Hidrológica
AII.......................... Área de Influência Indireta
AIM........................ Área de Influência Metropolitana
AIU ........................ Área de Influência Urbana
ANAMT ................. Associação Nacional de Medicina do Trabalho
APA ....................... Área de Proteção Ambiental
APP ....................... Área de Preservação Permanente
BCB....................... Banco Central do Brasil
CA ......................... Compensação Ambiental
CIPA...................... Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CMEI ..................... Centro Municipal de Educação Infantil
COHAB-CT ........... Companhia de Habitação Popular de Curitiba
CONAMA .............. Conselho Nacional do Meio Ambiental
CONSILIU ............. Consiliu Projetos e Consultoria
CONSPEL ............. Consultoria e Projetos de Engenharia
COPEL .................. Companhia Paranaense de Energia
CR ......................... Critically Endangered (criticamente em perigo)
CRAS .................... Centro de Referência da Assistência Social
CREAS ................. Centro de Referência Especializado de Assistência Social
DD ......................... Deficient data (dados insuficientes)
DIRAM .................. Diretoria de Controle de Recursos Ambientais
EHET .................... Consórcio Engemin, Hardt Planejamento, Ecotécnica e Tese
EIA ........................ Estudo de Impacto Ambiental
EISA ...................... Estudo de Impacto Social e Ambiental
EIV ........................ Estudo de Impacto de Vizinhança
ELO ....................... Escritório Local
EN ......................... Endangered (em perigo)
EPI ........................ Equipamentos de proteção individual
ETA ....................... Estação de Tratamento de Água
ETE ....................... Estação de Tratamento de Esgoto
FAS ....................... Fundação de Ação Social
FOM ...................... Floresta Ombrófila Montana
FOMA.................... Floresta Ombrófila Mista Aluvial
FUNASA ............... Fundação Nacional da Saúde
GEE ...................... Gases de Efeito Estufa
IAT ........................ Instituto Água e Terra
ICICT-FIOCRUZ ... Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da
Fundação Oswaldo Cruz
IPCC ..................... Instituto Pró-Cidadania de Curitiba
IPHAN ................... Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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IPPUC .................. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
IPTU ..................... Imposto Predial e Territorial Urbano
IUCN ..................... International Union for Conservation of Nature
LC ......................... Least Concern (pouco preocupante)
MC ........................ Ministério das Cidades
ME ........................ Ministério da Economia
MMA ..................... Ministério do Meio Ambiente
MP ...................................... Material Particulado
MTB ...................... Ministério do Trabalho
MTE ...................... Ministério do Trabalho e Emprego
NBR ...................... Norma Brasileira
NE......................... Not Evaluated (não avaliada)
NR ........................ Norma Reguladora
NT ......................... Near Threatened (quase ameaçada)
OMS ..................... Organização Mundial da Saúde
PAIPA ................... Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
PAR ...................... Plano de Ação para Reassentamento
PCMSO ................ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCS ...................... Programa de Comunicação Social
PGM ..................... Procuradoria Geral do Município
PGRC ................... Projeto Gestão de Risco Climático
PGS ...................... Programa de Gestão Social
PGSA ................... Plano de Gestão Social e Ambiental
PMC...................... Prefeitura Municipal de Curitiba
PMSP ................... Prefeitura Municipal de São Paulo
PNMA ................... Política Nacional do Meio Ambiente
PPRA .................... Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
PT ......................... Plano de Trabalho
RAP ...................... Relatório Ambiental Prévio
REVIS ................... Refúgio da Vida Silvestre
RMC ..................... Região Metropolitana de Curitiba
SAIN ..................... Secretaria de Assuntos Internacionais
SANEPAR ............ Companhia de Saneamento do Paraná
SCSOP ................. Comunicação Social para as Obras do Projeto
SEACSA ............... Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental
SEMA ................... Secretaria de Estado de Meio Ambiente
SEPRT ................. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
SETRAN ............... Superintendência de Trânsito
SGM ..................... Secretaria do Governo Municipal
SIPAT ................... Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
SMCS .................. Secretaria Municipal da Comunicação Social
SMDT ................... Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
SME ...................... Secretaria Municipal de Educação
SMF ...................... Secretaria Municipal de Finanças
SMMA ................... Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SMOP ................... Secretaria Municipal de Obras Públicas
SMS ...................... Secretaria Municipal da Saúde
SMU...................... Secretaria Municipal de Urbanismo
SPVS .................... Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental
SUDERHSA ......... Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental
TR ......................... Termo de Referência
UBS ...................... Unidade Básica de Saúde
UFPR .................... Universidade Federal do Paraná
UGP ...................... Unidade de Gerenciamento do Projeto
URBS ................... Urbanização de Curitiba S/A
VS ......................... Vulnerabilidade socioespacial
VU......................... Vulnerable (vulnerável)
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O presente volume compreende o terceiro produto – resultante do relatório parcial 2
– 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 de três relatórios parciais, consolidados em um documento final
estruturado em três volumes, cujas seções principais são detalhadas na seção 1 –
Introdução.
O segundo produto compreende o 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
serviram de embasamento às fases subsequentes do trabalho.
O presente documento corresponde ao volume 2, englobando a análise de
impactos previstos para o PGRC em suas fases de planejamento, implantação e
operação, a proposição das medidas ambientais e o detalhamento daquelas de
caráter compensatório, bem como respectivas sínteses matriciais. Esses teores
conformam bases para as etapas seguintes do estudo.
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Apoiada em técnicas exploratórias, descritivas e analíticas, esta seção é
estruturada em conformidade com as seguintes fases do empreendimento
(Figura 5-1):
▪

planejamento – compreendendo as interferências das ações programadas,
limitadas especialmente ao meio antrópico, em função de expectativas –
positivas e deletérias – a respeito das atividades, dentre outras perspectivas
semelhantes;

▪

implantação – comportando os impactos negativos mais significativos das
obras, frente ao porte das intervenções;

▪

operação – abrigando resultados mais favoráveis, notadamente pelo
fundamental caráter socioambiental do Projeto Gestão de Risco Climático
(PGRC) Bairro Novo do Caximba (IPPUC, 2019).

Figura 5-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 5 – ANÁLISE DE IMPACTOS
AMBIENTAIS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Fonte:
Baseada em PMC (2018).
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O Decreto Municipal N° 362, de 11 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e
procedimentos para definição de condicionantes aplicáveis aos licenciamentos
ambientais em Curitiba, esclarece que:
[...]
II – Impacto ambiental: é qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas, e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde,
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais
e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais;
III – Impacto de vizinhança: são as interferências causadas por
empreendimentos ou atividades que provocam desequilíbrio
ao ambiente urbano do ponto de vista do adensamento
populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e
ocupação do solo, valorização imobiliária, mobilidade,
condições ambientais, paisagem, patrimônio natural e cultural;
IV – Impacto ao sistema viário: interferências causadas por
empreendimentos ou atividades que atraem ou produzem
grande número de viagens, que são capazes de causar
reflexos negativos na circulação viária em sua área de
influência com agravamento das condições de segurança de
veículos e pedestres
[...] (CURITIBA, 2018, Artigo 3°).

Evidentemente, os dois últimos são incluídos no processo de avaliação do primeiro.
De posse das interpretações realizadas na etapa de diagnóstico1, adiante são
identificados os impactos decorrentes das mencionadas fases do empreendimento
e de acordo com seus componentes estruturantes2. Nessas circunstâncias, as
análises dos aspectos ambientais respeitam o enquadramento frente à legislação
federal, estadual e municipal3.
Em consonância com os procedimentos de detalhamento de medidas
compensatórias4, a análise de impactos ambientais do PGRC compreende a
identificação, interpretação e valoração das suas prováveis interferências a partir
dos critérios expostos no Quadro 5-1.

__________________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório.

2

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.

3

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

4

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.
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Quadro 5-1:
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO
EMPREENDIMENTO
ATRIBUTOS
IDENTIFICAÇÃO
e causa(s)
PROBABILIDADE
de ocorrência
NATUREZA
dos efeitos
INCIDÊNCIA
dos efeitos

principal
ÁREA DE INFLUÊNCIA4

INÍCIO
dos efeitos
DURAÇÃO
dos efeitos
REVERSIBILIDADE
dos efeitos
TEMPORALIDADE
de ocorrência

MAGNITUDE5
dos efeitos no âmbito do
próprio fator ambiental
IMPORTÂNCIA
em relação ao conjunto das
interferências

CLASSES
por fase do empreendimento1
por meio2
fator de cada meio3
certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)
Área de Influência Hidrológica (AIH)
Área de Influência Indireta (AII)
Área de Influência Urbana (AIU)
Área de Influência Metropolitana (AIM)
Área de Influência Estendida (AIE)
imediato (até 1 ano)
curto prazo (de 1 a 5 anos)
médio prazo (de 5 a 10 anos)
longo prazo (mais de 10 anos)
permanente
transitório
recorrente (ou cíclico)
irreversível
parcialmente reversível
reversível
temporária (somente durante a fase de implantação – até 5 anos)
imediata (até 5 anos após a implantação do empreendimento)
curta (de 5 a 15 anos após a implantação do empreendimento)
média (de 15 a 30 anos após a implantação do empreendimento)
longa (mais de 30 anos após a implantação do empreendimento)
nula: positiva e negativamente equivalentes (categoria 0)
muito pequena: muito pouco positivos ou negativos (categorias 1 ou -1,
respectivamente)

pequena: pouco positivos ou negativos (categorias 2 ou -2, respectivamente)
média: medianamente positivos ou negativos (categorias 3 ou -3, respectivamente)
grande: muito positivos ou negativos (categorias 4 ou -4, respectivamente)
muito grande: altamente positivos ou negativos (categorias 5 ou -5, respectivamente)
reduzida
mediana
elevada

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018), PMC (2018) e SMMA (2018).
1
= planejamento, implantação e operação do empreendimento
2
= físico, biológico e antrópico
3
= físico: clima, ar, água, solo e subsolo; biológico: flora e fauna; antrópico: aspectos territoriais,
infraestruturais, socioeconômicos, patrimoniais e institucionais
4
= conforme seção 1 – Introdução – deste relatório
5
= classes adaptadas de categorias previstas em Curitiba (2018).
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Com igual quantidade de categorias definida para a elaboração de cenários (atual
e futuros)5, para a proposição das medidas6 e para o detalhamento daquelas de
caráter compensatório7, a mensuração da magnitude dos impactos é definida pelas
seguintes categorias adaptadas de SMMA (2018):
▪

altamente positivos – com enquadramento na categoria +5;

▪

muito positivos – com enquadramento na categoria +4;

▪

medianamente positivos – com enquadramento na categoria +3;

▪

pouco positivos – com enquadramento na categoria +2;

▪

muito pouco positivos – com enquadramento na categoria +1;

▪

positiva e negativamente equivalentes – com enquadramento na categoria 0;

▪

muito pouco negativos – com enquadramento na categoria -1;

▪

pouco negativos – com enquadramento na categoria -2;

▪

medianamente negativos – com enquadramento na categoria -3;

▪

muito negativos – com enquadramento na categoria -4;

▪

altamente negativos – com enquadramento na categoria -5.

Vale lembrar que situações inexistentes ou inexpressivas também são
enquadradas na categoria 0 e são avaliadas individualmente e em conjunto8 com
as ações impactantes dos três componentes principais do empreendimento:
macrodrenagem, parque e urbanização9. Com vistas à espacialização dos
impactos, são apresentados, quando cabível, seus respectivos mapas de
incidência territorial, por intermédio dos mesmos procedimentos de cartografia e
geoprocessamento apresentados na parte introdutória deste relatório10.

__________________________________________________________________________________________________
5

Ver seções 3 – Diagnóstico ambiental – e 12 – Prognóstico ambiental – deste relatório.

6

Ver seções 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.

7

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.

8

Ver seção 6 – Síntese matricial dos impactos ambientais – deste relatório.

9

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório, na qual consta a
sistematização dos cinco componentes previstos no Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e no Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019), correspondentes ao
macrozoneamento e recuperação ambiental, à infraestrutura urbana (sistema viário e
habitação), à infraestrutura social (equipamentos públicos), projetos executivos e estudos, e
gerenciamento nos três ora considerados (macrodrenagem, parque e urbanização), em
função da espacialização dos seus rebatimentos territoriais e da sua maior adequabilidade à
análise de impactos.

10

Ver seção 1 – Introdução – deste relatório.
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O projeto submetido à Agence Française de Développement (AFD – Agência
Francesa de Desenvolvimento), incluindo o Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e o Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019)11, aponta
alguns dos seus impactos previsíveis segundo suas fases, adiante contemplados e
complementados pelos indicados no termo de referência (TR) deste trabalho (PMC,
2018) e pelas análises realizadas especificamente neste relatório.

5.1
FASE DE PLANEJAMENTO
Esta fase compreende, da qual o presente relatório é integrante, encontra-se em
andamento, podendo ser apontadas, dentre outras, as seguintes causas para
impactos do planejamento dos componentes do empreendimento:
▪

macrodrenagem – contratação e produção de estudos (especialmente
evolução desta escala hidrológica em Curitiba – Programa Municipal de
Captação de Águas Pluviais – IPPUC, 2019; avaliação da vulnerabilidade
ambiental e socioeconômica às mudanças climáticas da Vila 29 de Outubro e
da área do projeto – IPPUC, 2019; Estudo de Impacto Social e Ambiental –
EISA – e Plano de Gestão Social e Ambiental – PGSA – IPPUC, 2019 –, além
deste relatório ambiental prévio – RAP); elaboração de projetos executivos de
obras civis (das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere – dique – em andamento); concepção
de soluções de recuperação ambiental da área de preservação permanente
(APP) do Rio Barigui (corredor ecológico); e desenvolvimento de ações
preliminares junto à comunidade (Figura 5.1-1);

▪

parque – contratação e produção de estudos (especialmente 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; Estudo de Impacto Social e Ambiental – EISA – e
Plano de Gestão Social e Ambiental – PGSA – IPPUC, 2019 –, além deste
relatório ambiental prévio – RAP); elaboração de projetos executivos de obras
civis (espaços públicos de convivência, lazer e esportes – incluindo ciclovia,
iluminação e sinalização – em andamento) e de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvedere e mirantes); reserva de terreno para futuro centro de
capacitação e convívio da comunidade; concepção de soluções para áreas de
plantio de flores e hortas comunitárias; e desenvolvimento de ações
preliminares junto à comunidade (Figura 5.1-2);

__________________________________________________________________________________________________
11

Ver seção 1 – Introdução – e Apêndice 1-A: Síntese do Projeto Gestão de Risco Climático
(PGRC) Bairro Novo do Caximba – Curitiba – PR: Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) – deste relatório.
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urbanização – contratação e produção de estudos (especialmente 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 –, além deste relatório ambiental prévio – RAP); elaboração de projetos
executivos de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de
circulação – sistema viário, de saneamento – abastecimento de água,
esgotamento sanitário e microdrenagem, de energia – incluindo iluminação
pública – e de comunicações), de construção das novas unidades
habitacionais e de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas
(arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); concepção de
soluções de adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola
Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde –
UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência Social – CRAS –
Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal
de Educação Infantil – CMEI – Caximba); e desenvolvimento de ações
preliminares junto à comunidade (Figura 5.1-3).

5.1.1
MEIO FÍSICO
Apesar de as alterações deletérias diagnosticadas para as condições atuais deste
meio serem, em geral, causadas pelos próprios processos naturais e antrópicos
pré-existentes, as interferências da fase de planejamento do empreendimento
sobre os fatores físicos produzem, em sua totalidade (100,0%) para os
componentes estruturantes macrodrenagem, parque e urbanização12, efeitos
positivos a partir dos estudos elaborados e em andamento antes mencionados.

5.1.1.1
CLIMA E AR
Analisados na sequência, os resultados da progressão do conhecimento sobre
condições climáticas e atmosféricas locais são os principais identificados para clima
e ar nesta fase do empreendimento.

__________________________________________________________________________________________________
12

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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Figura 5.1-1:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.1-2:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.1-3:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada
relatório.
Notas:
1
=
2
=
3
=
4
=

em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
Escola Municipal Professora Joana Raksa
Unidade básica de saúde (UBS)
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Caximba
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba
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5.1.1.1.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E ATMOSFÉRICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.1.1.1-1.
Quadro 5.1.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR:
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E ATMOSFÉRICAS
LOCAIS
Produção de novas informações referentes condições climáticas, qualidade do ar e níveis de pressão
sonora na AIU, incluindo AII, AIH, AID e ADA)

5

Produção de novas informações referentes às condições climáticas, qualidade do ar e níveis de
pressão sonora na AIU, sem especificação da AII, AIH, AID e ADA

4

Produção de novas informações referentes às condições climáticas, qualidade do ar e níveis de
pressão sonora na AIM, sem especificação da AIU, AII, AIH, AID e ADA

3

Produção de novas informações referentes às condições climáticas, sem a produção de informações
referentes à qualidade do ar e níveis de pressão sonora

2

Produção de novas informações referentes à qualidade do ar e níveis de pressão sonora, sem a
produção de informações referentes às condições climáticas

1

Inexistência de novas informações sobre condições climáticas e atmosféricas locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana

Para o componente MACRODRENAGEM, há progressão do conhecimento sobre
condições climáticas e atmosféricas locais, com a identificação de tendências e
ameaças climáticas passadas e presentes, relacionadas especialmente ao regime
de chuvas e demais condições meteorológicas, essenciais à avaliação dos
potenciais impactos provenientes das mudanças climáticas. Suas principais causas
são a elaboração de estudos ambientais e dos projetos executivos de obras civis
referentes às bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem de do platô belvedere, assim como para a concepção de soluções
de recuperação ambiental da área de preservação permanente do Rio Barigui (ver
Figura 5.1-1). Ademais, também há levantamento de informações acerca da
qualidade do ar e dos níveis de pressão sonora local, a fim de mapear as possíveis
interferências das ações programadas sobre tais parâmetros ambientais.
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A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza positiva e de
incidência direta, com principal atuação na AIU, e de forma complementar na ADA,
AID, AIH e AII, visto que os levantamentos de condições climáticas e atmosféricas
são realizados com base, principalmente, em dados mais abrangentes referentes
ao município de Curitiba.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível. Com relação à
temporalidade, a progressão do conhecimento sobre condições climáticas e
atmosféricas locais se dá de forma longa, tendo em vista a possibilidade de
aquisição de novas informações relacionadas ao tema, como o acompanhamento
da qualidade do ar e dos níveis de pressão sonora, das condições meteorológicas
e, consequentemente, de possíveis eventos climáticos inesperados.
Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
climáticas e atmosféricas locais durante a fase de planejamento é de magnitude
muito grande, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.1.1.11, e de elevada importância, visto que aborda informações essenciais para a
elaboração de estudos relacionados a mudanças climáticas, foco do PGRC, assim
como para a elaboração dos projetos executivos de obras civis relacionados às
bacias de espraiamento e contenção de cheias, e para a concepção de soluções
de recuperação ambiental da área de preservação permanente do Rio Barigui. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são sintetizados
no Quadro 5.1.1.1.1-2.
Para o componente PARQUE, assim como no item anterior, há progressão do
conhecimento sobre condições climáticas e atmosféricas locais. Ademais, tais
conhecimentos podem vir a ser úteis à elaboração dos projetos executivos de obras
civis de espaços públicos e de tratamento paisagístico, e no desenvolvimento de
ações preliminares junto à comunidade.
Nesta etapa, este impacto é considerado como de probabilidade de ocorrência
certa, de natureza positiva e de incidência direta, contemplando principalmente a
AIU, e de maneira complementar ADA e AID, AIH e AII, visto que os levantamentos
de condições climáticas e atmosféricas são realizados com base, principalmente,
em dados mais abrangentes referentes ao município de Curitiba.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS E ATMOSFÉRICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Concepção de
soluções de
recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O início dos efeitos do impacto de progressão do conhecimento sobre condições
climáticas e atmosféricas locais no componente PARQUE é imediato, ocorrendo
juntamente com os estudos para o PGRC com duração permanente e irreversível.
Com relação à temporalidade, dá-se de forma longa, tendo em vista a possibilidade
de aquisição de novas informações relacionadas ao tema, como o
acompanhamento da qualidade do ar e dos níveis de pressão sonora, das
condições meteorológicas e, consequentemente, de possíveis eventos climáticos
inesperados.
Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
climáticas e atmosféricas locais durante a fase de planejamento para o componente
PARQUE é de magnitude muito grande, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.1.1.1.1-1, e de elevada importância, visto que aborda
informações essenciais para a elaboração de estudos ambientais e de potenciais
impactos provenientes das mudanças climáticas. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de planejamento
do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.1.1.1.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
E ATMOSFÉRICAS LOCAIS

Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para a componente URBANIZAÇÃO, o impacto referente à progressão do
conhecimento sobre condições climáticas e atmosféricas locais ocorre, assim como
nos itens anteriores, com base no aumento do conhecimento técnico-cientifico,
corroborando na produção de estudos sociais e ambientais, principalmente em
2019 e 2020, e do presente relatório ambiental prévio. Além disso, colabora com a
elaboração de projetos executivos de obras civis de urbanização, de construção
das novas unidades habitacionais e de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas, e com o desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade.
Nesta etapa, este impacto é considerado como de probabilidade de ocorrência
certa, de natureza positiva e de incidência direta, contemplando principalmente a
AIU, e de maneira complementar ADA, AID, AIH e AII, visto que os levantamentos
de condições climáticas e atmosféricas são realizados com base, principalmente,
em dados mais abrangentes referentes ao município de Curitiba.
O início dos efeitos deste impacto no componente URBANIZAÇÃO é imediato,
ocorrendo juntamente com os estudos para o PGRC, com duração permanente e
irreversível. Com relação à temporalidade, a progressão do conhecimento sobre
condições climáticas e atmosféricas locais se dá de forma longa, assim como para
as demais componentes citadas anteriormente.
Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
climáticas e atmosféricas locais durante a fase de planejamento para o componente
URBANIZAÇÃO é de magnitude muito grande, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.1.1.1-1, e de elevada importância, visto
que aborda informações importantes para a elaboração de estudos ambientais
frente a mudanças climáticas decorrentes da expansão urbanística. Os atributos
antes especificados para este impacto são resumidos no Quadro 5.1.1.1.1-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS E ATMOSFÉRICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
1
de obras civis
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.1.2
ÁGUA
Neste subitem, são analisados os efeitos da progressão do conhecimento sobre
condições hidrológicas locais, identificados para a fase de planejamento do
empreendimento.

5.1.1.2.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.1.2.1-1.
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Quadro 5.1.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA:
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS LOCAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre condições hidrológicas locais,
relacionadas à identificação e redelimitação de sub-bacias hidrográficas, além da confirmação de
nascentes existentes e de linhas de drenagem atuais na AIH, AID e ADA, com contribuições ao
controle de enchentes
Produção de novas informações muito significativas sobre condições hidrológicas locais relacionadas
ao contexto da área aterrada na ADA e sua influência nas condições de inundação na AIH, AID e ADA
contemplando estudos pretéritos existentes na região.
Produção de novas informações sobre condições hidrológicas locais relacionadas às cavas aterradas e
as existentes, considerando os registros das mesmas tanto em estudos pretéritos como nas
ocorrências recentes na AIH, AID e ADA.
Produção e consolidação contemplando estudos pretéritos sobre condições hidrológicas existentes na
região, com possibilidade de obtenção de novas informações hidrológicas locais, bem como
levantamentos realizados pela SUDERHSA na ADA e levantamentos do PGRC
Consolidação de informações sobre as condições hidrológicas locais, contemplando os dados do
PGRC (ADA, AID, AIH e AIM) e da avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às
mudanças climáticas da Vila 29 de outubro e da área do projeto, com pouca possibilidade de obtenção
de novas informações sobre as condições hidrológicas locais
Inexistência de novas informações sobre condições hidrológicas locais

5

4
3
2

1

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Notas:
ADA
= Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
AIH
= Área de Influência Hidrológica
AIM
= Área de Influência Metropolitana
PGRC
= Projeto Gestão de Risco Climático
SUDERHSA = Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

Para o componente MACRODRENAGEM, há progressão do conhecimento sobre
condições hidrológicas locais, com a identificação de fatores hídricos, relacionados
às transformações antrópicas efetuadas, as quais permitem a integração com
dados do regime de chuvas, na produção e avaliação de estudos dos potenciais
impactos relacionados aos projetos executivos de obras civis relacionadas às
bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do
platô belvedere. Assim como para a concepção de soluções de recuperação
ambiental da área de preservação permanente do Rio Barigui (corredor ecológico
previsto), nesta fase de planejamento do empreendimento.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência e incidência direta;
é classificado como de natureza positiva, tendo em vista os levantamentos
realizados no presente Relatório Ambiental Prévio – RAP que abrangem a AII.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível. Com relação à
temporalidade, a progressão do conhecimento sobre condições hidrológicas locais
se dá de forma longa, tendo em vista novas informações relacionadas ao tema,
inclusive dando subsidio a eventuais adaptações aos projetos executivos das obras
civis relacionadas às bacias de espraiamento e contenção de cheias e do canal de
macrodrenagem.
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Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
hidrológicas locais durante a fase de planejamento é de magnitude muito grande,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.1.2.1-1, e de elevada
importância, tanto para o controle de cheias, um dos principais focos do PGRC,
quanto porque aborda informações essenciais para a elaboração de estudos
relacionados aos potenciais impactos provenientes das alterações sobre o meio
físico, assim como para favorecer o aumento do conhecimento técnico na
elaboração dos projetos executivos de obras civis mencionadas, e também para a
concepção de soluções de recuperação ambiental da área de preservação
permanente do Rio Barigui. Os atributos antes especificados para este impacto são
apresentados no Quadro 5.1.1.2.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
HIDROLÓGICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Concepção de
soluções de
recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, assim como no item anterior, há progressão do
conhecimento sobre condições hidrológicas locais. Nesta fase, este levantamento
de informações visa subsidiar os estudos de vulnerabilidade ambiental e
socioeconômica às mudanças climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do
projeto, bem como o estudo da evolução da macrodrenagem de Curitiba e os
estudos de impactos sociais e ambientais. Adicionalmente, os conhecimentos são,
possivelmente, úteis na elaboração dos projetos executivos de obras civis de
espaços públicos e de tratamento paisagístico, e na concepção de soluções para
áreas de hortas comunitárias.
Nesta etapa, este impacto é considerado como de probabilidade de ocorrência
certa, de natureza positiva e de incidência direta, contemplando principalmente a
AID, e de maneira complementar na AII e AIH. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de planejamento
do empreendimento são relacionados no Quadro 5.1.1.2.1-1.
O início dos efeitos deste impacto no componente PARQUE é imediato, ocorrendo
de forma concomitante com as atividades inseridas no PGRC, com duração
permanente e irreversível. Com relação à temporalidade, a progressão do
conhecimento sobre condições hidrológicas locais se dá de forma longa, tendo em
vista a possibilidade de aquisição de novas informações relacionadas ao tema,
inclusive dando subsídios a eventuais adaptações aos projetos executivos das
obras civis de espaços públicos e de tratamento paisagístico, e também na
concepção de soluções para áreas de hortas comunitárias.
Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
hidrológicas locais durante a fase de planejamento para o componente PARQUE é
de magnitude grande, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.1.2.1-1. Possui importância elevada, visto que aborda informações
essenciais para a elaboração de estudos relacionados aos impactos provenientes
das alterações sobre o meio físico, assim como para favorecer o aumento do
conhecimento técnico na elaboração dos projetos executivos de obras civis
mencionadas, e também na concepção de soluções para o estabelecimento de
áreas para hortas comunitárias. Com base no conjunto de atributos mencionados
para este impacto, é apresentada sua síntese no Quadro 5.1.1.2.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS
LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Durante a fase de planejamento, para o componente URBANIZAÇÃO, o impacto
referente a progressão no conhecimento sobre condições hidrológicas locais
ocorre, juntamente com os projetos executivos de obras civis de urbanização
(incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, de saneamento –
abastecimento de água e microdrenagem).
Este impacto tem sua probabilidade de ocorrência considerada como certa e
incidência direta, bem como natureza positiva, de maneira a abranger a AID do
projeto.
O início dos efeitos deste impacto neste componente é imediato, ocorrendo
juntamente com os estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível.
Com relação à temporalidade, a progressão do conhecimento sobre condições
hidrológicas locais se dá de forma longa, assim como para as demais componentes
citadas anteriormente.
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Portanto, pode-se afirmar que a progressão do conhecimento sobre condições
hidrológicas locais durante a fase de planejamento para o componente
URBANIZAÇÃO é de magnitude muito grande, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.1.2.1-1, e de elevada importância, frente
ao controle de cheias previsto no PGRC e à abordagem de informações
importantes para a elaboração de projetos executivos de obras civis urbanísticas.
Os atributos antes especificados para este impacto nesta fase do empreendimento
são expostos no Quadro 5.1.1.2.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
HIDROLÓGICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
1
projetos executivos
de obras civis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.1.3
SOLO E SUBSOLO
Este subitem detalha os efeitos da progressão do conhecimento sobre condições
geotécnicas locais, interpretados na fase de planejamento do empreendimento.
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5.1.1.3.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.1.3.1-1.
Quadro 5.1.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS LOCAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre condições geotécnicas locais, com
muito alta quantidade de contribuições ao campo de conhecimento

5

Produção de novas informações muito significativas sobre condições geotécnicas locais, com alta
quantidade de contribuições ao campo de conhecimento

4

Produção de novas informações medianamente significativas sobre condições geotécnicas locais, com
mediana quantidade de contribuições ao campo de conhecimento

3

Produção de novas informações pouco significativas sobre condições geotécnicas locais, com reduzida
quantidade de contribuições ao campo de conhecimento

2

Produção de novas informações muito pouco significativas sobre condições geotécnicas locais, locais,
com muito reduzida quantidade de contribuições ao campo de conhecimento

1

Inexistência de novas informações sobre condições geotécnicas locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.

Para o componente MACRODRENAGEM, nesta fase de planejamento do
empreendimento, há impacto de progressão do conhecimento sobre as condições
geotécnicas locais, visto que as vistorias locais, estudos, sondagens etc.,
executados com a finalidade de conhecimento do local, também do respectivo
subsolo, permitem o avanço das previsões do comportamento geotécnico perante
o futuro empreendimento. Em relação à profundidade das atividades previstas,
essa progressão varia de medianamente a pouco significativa, mas sua ocorrência
é certa e positiva, ainda que de maneira indireta sobre a ADA e com redução de
proporcionalidade sobre a AID e a AII.
O início da atuação deste impacto é imediato, isto é, ocorre quase simultaneamente
com o desenvolvimento do planejamento da macrodrenagem e seus efeitos são
permanentes e irreversíveis, uma vez que são agregados aos conhecimentos
desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia. Sua magnitude,
entretanto, deve ser pequena e sua importância, reduzida. Os atributos antes
especificados para este impacto são sintetizados no Quadro 5.1.1.3.1-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de planejamento do empreendimento, há
progressão do conhecimento sobre as condições geotécnicas locais, visto que as
vistorias locais, estudos, sondagens etc., executados com a finalidade de
conhecimento do local, também do respectivo subsolo, permitem igualmente
avanços das previsões de comportamento geotécnico do futuro empreendimento.
Com referência à profundidade das atividades previstas, essa progressão varia de
medianamente a pouco significativa, mas sua ocorrência é certa e positiva, ainda
que de forma indireta sobre a ADA e com decréscimo de proporção sobre a AID e
sobre a AII.
O início da atuação deste impacto é imediato, isto é, ocorre quase simultaneamente
com o desenvolvimento do planejamento do parque e seus efeitos são
permanentes e irreversíveis, uma vez que são agregados aos conhecimentos
desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia. Sua magnitude,
entretanto, deve ser pequena e sua importância, reduzida. Os atributos antes
especificados para este impacto são dispostos no Quadro 5.1.1.3.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
GEOTÉCNICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, nesta fase de planejamento do
empreendimento, há progressão do conhecimento sobre as condições geotécnicas
locais, visto que as vistorias locais, estudos, sondagens etc., executados com a
finalidade de conhecimento do local, também do respectivo subsolo, permitem o
avanço das previsões do comportamento geotécnico perante o futuro
empreendimento. Em termos de profundidade das atividades previstas, essa
progressão varia de medianamente a pouco significativa, mas sua ocorrência é
certa e positiva, ainda que de modo indireto sobre a ADA e com relativa diminuição
proporcional sobre a AID e sobre a AII.
O início da atuação deste impacto é imediato, isto é, ocorre quase simultaneamente
com o desenvolvimento do planejamento do parque e seus efeitos são
permanentes e irreversíveis, uma vez que são agregados aos conhecimentos
desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia. Sua magnitude,
entretanto, deve ser pequena e sua importância, reduzida. Os atributos antes
especificados para este impacto nesta fase do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.1.1.3.1-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
GEOTÉCNICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.2
MEIO BIOLÓGICO
Também para os fatores deste meio, os impactos da fase de planejamento do
empreendimento produzem, em sua totalidade (100,0%) para os componentes
estruturantes macrodrenagem, parque e urbanização13, efeitos positivos a partir
dos estudos elaborados e em andamento anteriormente citados. Vale lembrar,
contudo, características desfavoráveis diagnosticadas para a situação atual dos
elementos bióticos, as quais, em geral, são derivadas de processos naturais e
antrópicos anteriores.

__________________________________________________________________________________________________
13

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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5.1.2.1
FLORA
Os efeitos da progressão do conhecimento sobre condições florísticas locais são
avaliados neste subitem como resultado da sua identificação na fase de
planejamento do empreendimento.
5.1.2.1.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES FLORÍSTICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.2.1.1-1.
Quadro 5.1.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES FLORÍSTICAS LOCAIS
Produção de novas informações significativas sobre condições florísticas em nível nacional

5

Produção de novas informações significativas sobre condições florísticas em nível estadual

4

Produção de novas informações significativas sobre condições florísticas em nível regional

3

Produção de novas informações significativas sobre condições florísticas locais em nível municipal

2

Produção de novas informações significativas sobre condições florísticas restritas a ADA do
empreendimento

1

Inexistência de novas informações sobre condições florísticas locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Nota:
ADA = Área Diretamente Afetada

Para o componente MACRODRENAGEM, o conhecimento sobre as condições
florísticas locais é fundamental uma vez que oportuniza o entendimento, na fase de
planejamento, das dinâmicas atuais, e do universo vegetacional encontrado na
área. A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, já que o conhecimento
da flora local é pré-requisito para o planejamento do empreendimento.
Sua natureza é positiva, uma vez que, sem o conhecimento prévio, é impossível
planejamento adequado ao empreendimento. A incidência dos efeitos é indireta,
pois oportuniza a locação de áreas com necessidade de supressão e outras com
necessidades de adensamento, dependendo do projeto a ser instalado. A principal
área de influência é restrita a AID. O início dos efeitos é considerado imediato, uma
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vez que já foram elaborados estudos específicos para a área do empreendimento.
Estudos sobre a flora podem ser interpretados como transitórios, enquanto duração
deste impacto.
A reversibilidade dos efeitos é considerada irreversível, já que a necessidade de
estudos pode ser alterada a qualquer momento. Para a fase de planejamento do
empreendimento já foi elaborada, porém para as próximas fases, são pensadas em
ações que possam dar continuidade aos instrumentos de conhecimento e
comportamento local da vegetação. Sua temporalidade é curta, uma vez que o
conhecimento da flora é um dos alicerces do RAP.
A magnitude dos efeitos deste impacto, no âmbito do próprio fator ambiental flora,
é muito pequena para o componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.2.1.1-1, pois a sua sinergia com os demais impactos é que promove o
devido alcance aos estudos. Por se tratar de uma área cuja flora encontra-se
alterada, a importância dos efeitos deste impacto em relação ao conjunto geral das
interferências decorrentes é reduzida. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.1.2.1.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FLORÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, este impacto decorre da elaboração de estudos
(especialmente 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; Estudo de Impacto Social e Ambiental – EISA – e
Plano de Gestão Social e Ambiental – PGSA – IPPUC, 2019 –, além deste relatório
ambiental prévio – RAP). A progressão sobre o conhecimento técnico da flora
impacta diretamente a elaboração de projeto executivo de obras civis de espaços
públicos de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e sinalização).
Propicia ainda a elaboração de projeto executivo de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvedere e mirantes), a reserva de terreno para futuro centro de
capacitação e convívio para a comunidade, a concepção de soluções para locais
de plantio de flores e a concepção de soluções para áreas de hortas comunitárias.
A principal área de influência deste impacto de probabilidade certa, natureza
positiva e incidência indireta, é a ADA, com especificações e justificativas de outras
áreas de influência secundária. Seu início é imediato, com duração transitória e
reversível, devendo permanecer em longo prazo. Sua magnitude é mediana para o
componente parque, apesar da sua reduzida importância. Os atributos antes
especificados para este impacto são apresentados no Quadro 5.1.2.1.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FLORÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
1
capacitação e
convívio da
comunidade
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, também é possível verificar esse impacto
positivamente. As causas deste impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de planejamento do empreendimento decorrem de: contratação e
produção de estudos (especialmente 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 –, além deste relatório ambiental prévio
– RAP); elaboração de projetos executivos de obras civis de urbanização (incluindo
infraestrutura de circulação – sistema viário, de saneamento – abastecimento de
água, esgotamento sanitário e microdrenagem, de energia – incluindo iluminação
pública – e de comunicações); elaboração de projetos executivos de construção
das novas unidades habitacionais; e elaboração de projeto executivo de tratamento
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paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços
públicos).
A principal área de influência deste impacto é a AID, com especificações e
justificativas de outras áreas de influência secundária. Com probabilidade certa,
natureza positiva, incidência indireta, início imediato, duração transitória e de longo
prazo. Sua magnitude e importância são pouco significativas para este componente
do empreendimento. Os atributos antes especificados para este impacto são
classificados no Quadro 5.1.2.1.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.2.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FLORA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FLORÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
1
de obras civis
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-31

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

5.1.2.2
FAUNA
Interpretados abaixo, os efeitos da progressão do conhecimento sobre condições
faunísticas locais são os principais identificados para a fauna na fase de
planejamento do empreendimento.
5.1.2.2.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES FAUNÍSTICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.2.2.1-1.
Quadro 5.1.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA:
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES FAUNÍSTICAS LOCAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre as condições faunísticas locais,
relacionadas à identificação e/ou registro de novas espécies; e também a ocorrência confirmada de
espécies com maior risco de extinção (criticamente em perigo; em perigo; ou vulnerável), com ênfase
para a ADA e AID

5

Produção de novas informações sobre as condições faunísticas locais relacionadas com a identificação
e/ou registro de novas espécies, e a ocorrência confirmada de espécies sob qualquer risco de extinção

4

Produção de novas informações sobre as condições faunísticas locais, como o registro da ocorrência de
espécies de relevante interesse ecológico e listas consolidadas de cada um dos grupos faunísticos de
potencial ocorrência para a região
Consolidação de estudos pretéritos existentes na região, com a possibilidade de obtenção de novas
informações sobre as condições faunísticas locais, contemplando ainda os levantamentos realizados para
o PGRC
Consolidação de informações sobre as condições faunísticas locais, contemplando a coletânea de dados
para todas as áreas de influência do PGRC (ADA, AID, AIH, AII, AIU e AIM), com pouca possibilidade de
obtenção de novas informações sobre as condições faunísticas locais
Inexistência de novas informações sobre condições faunísticas locais

3
2
1
0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
AIH
= Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU
= Área de Influência Urbana
AIM
= Área de Influência Metropolitana
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático
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Para o componente MACRODRENAGEM, há aumento no conhecimento técnicocientífico relacionado à fauna local assim como para a flora e demais áreas
contempladas no presente Relatório Ambiental Prévio (RAP), devido ao incremento
dos estudos realizados e também em função da coleta de dados para as Áreas de
Abrangência Específica e Local, principalmente, no que diz respeito a recuperação
da Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Barigui (corredor ecológico
previsto), nesta fase de planejamento do empreendimento.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência e incidência direta;
é classificado como de natureza positiva, tendo em vista os levantamentos de fauna
e ictiofauna realizados para ADA e, ainda de maneira complementar, para AIH e
AIM.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo de maneira simultânea à
realização dos estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível. Em
relação à temporalidade, a progressão do conhecimento sob as espécies da fauna
acontece em longo prazo, tendo em vista a possibilidade de obtenção de novas
informações locais, as quais contribuem, inclusive para pesquisas futuras na região.
Durante a fase de planejamento, a magnitude em relação a progressão do
conhecimento sobre as condições faunísticas, pode ser considerada grande, visto
que, contempla a obtenção de informações sobre novas espécies de potencial
ocorrência local. Aponta também espécies ameaçadas de extinção, como o bugioruivo (Alouatta guariba clamitans), primata endêmico da Mata Atlântica que ocupa
várias fisionomias florestais, como as florestas com Araucária e que, atualmente,
encontra-se nas listas nacional e estadual de fauna ameaçada de extinção, devido
à destruição e fragmentação de seu hábitat. Os critérios de enquadramento são
expostos no Quadro 5.2.2.2.1-1.
Assim, com base no conjunto de atributos mencionados este impacto é considerado
de reduzida importância, mesmo favorecendo o aumento do conhecimento técnicocientífico relacionados às condições faunísticas locais. Os atributos antes
especificados para este impacto são dispostos no Quadro 5.1.2.2.1-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FAUNÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Concepção de
soluções de
1
recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como no item anterior, há uma progressão no
conhecimento técnico-científico relacionado às condições da fauna local e um
aumento na coleta de dados na ADA e AID, especialmente em relação às futuras
áreas verdes previstas no PGRC, já na fase de planejamento.
Nesta etapa, o referido impacto é considerado como de probabilidade de ocorrência
certa e incidência direta, sua natureza é positiva, contemplando principalmente a
AID e, ainda de maneira complementar, a AIH e a AIM.
Os efeitos do aumento no conhecimento das condições relativas à fauna local, têm
início imediato e ocorrem em concomitância com as atividades inseridas ao escopo
do PGRC. A duração deste impacto é permanente e irreversível; com
temporalidade em longo prazo, tendo em vista que as informações adquiridas
contribuem continuamente para o aprimoramento do conhecimento da
biodiversidade local.
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A magnitude deste impacto, cujos critérios de enquadramento são apresentados no
Quadro 5.2.2.2.1-1, é considerada grande já na fase de planejamento, pois com
base nestes estudos podem ser obtidas diversas informações sobre a fauna local,
inclusive espécies de relevante interesse ecológico, dentre elas, as que possuem
hábitos migratórios como as batuíras, os representantes da família Scolopacidae,
cujos exemplos são os maçaricos e a andorinha-de-bando. Com base no conjunto
de atributos mencionados, a importância deste impacto é considerada elevada, e
pode ser observada na síntese apresentada no Quadro 5.1.2.2.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.2.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FAUNÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Durante a fase de planejamento, para o componente URBANIZAÇÃO, o impacto
referente a progressão no conhecimento sobre condições faunísticas ocorre,
principalmente no que diz respeito a troca de informações com a comunidade
durante o desenvolvimento tanto do PGRC, e também na realização das ações
preliminares junto desta.
Este impacto tem sua probabilidade de ocorrência considerada como certa e
incidência direta, sua natureza é positiva, de maneira a abranger a AID do projeto.
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O efeito do aumento no conhecimento tem início imediato e ocorre junto das
atividades previstas para o PGRC. A sua duração é permanente, irreversível e a
temporalidade em longo prazo, com o incremento das informações relativas à fauna
local.
Na fase de planejamento, de acordo com os critérios de enquadramento
apresentados (Quadro 5.2.2.2.1-1), a magnitude deste impacto é considerada
grande, tendo em vista que, com a análise das informações provenientes das ações
dentro do componente Urbanização junto à comunidade, é possível conhecer e
confirmar aspectos da diversidade faunística local, bem como a interferência da
população, principalmente no que diz respeito às atividades de pesca na região e
pressão de caça (espécies cinegéticas), conforme já citado como exemplo a cutia
(Dasyprocta azarae) no levantamento realizado (RAP). Este impacto é considerado
de importância reduzida e os atributos antes especificados nesta fase são
sintetizados no Quadro 5.1.2.2.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.2.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
FAUNÍSTICAS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.1.3
MEIO ANTRÓPICO
De maneira diversa em relação aos demais meios, os impactos da fase de
planejamento do empreendimento sobre fatores antrópicos geram, apenas em sua
maioria, efeitos benéficos. Em síntese, correspondem a 63,6% do total específico,
equivalendo aos mesmos percentuais para os componentes estruturantes
macrodrenagem, parque e urbanização, respectivamente14.

5.1.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
Neste subitem, são interpretados tanto os efeitos da progressão do conhecimento
sobre condições territoriais locais quanto os referentes a alterações de
regulamentação de uso e ocupação do solo, constatados para a fase de
planejamento do empreendimento.

5.1.3.1.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES TERRITORIAIS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.1.1-1.

__________________________________________________________________________________________________
14

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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Quadro 5.1.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES TERRITORIAIS
LOCAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre as condições territoriais locais,
relacionadas à identificação e caracterização dos usos do solo e suas formas de ocupação, em
especial à ADA e AID por meio de levantamento de campo
Produção de novas informações significativas sobre as condições territoriais locais, relacionadas à
identificação das tipologias de usos e ocupação do solo, por meio de levantamento (identificação por
imagem de satélite e por meio de acessórios eletrônicos como drone)

5
4

Produção e consolidação de informações, a partir de estudos e levantamentos realizados para o
PGRC, com obtenção de novas informações sobre as condições territoriais locais

3

Consolidação de informações, a partir de estudos pretéritos existentes na região, com possibilidade de
obtenção de novas informações acerca das condições territoriais locais

2

Consolidação de informações sobre os aspectos territoriais locais, a partir de coletânea de dados para
as áreas de influência do PGRC, com pouca obtenção de novas informações

1

Inexistência de novas informações sobre aspectos territoriais locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático

Para o componente MACRODRENAGEM, tem-se a realização de novos estudos
técnicos sobre as condições do território local e regional, como Evolução da
Macrodrenagem em Curitiba no âmbito do Programa Municipal de Captação de
Águas Pluviais (IPPUC, 2019); Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e
Socioeconômica às Mudanças Climáticas da Vila 29 de Outubro e da área do
projeto (IPPUC, 2019); Estudo de Impacto Social e Ambiental – EISA – e Plano de
Gestão Social e Ambiental – PGSA (IPPUC, 2019), além daqueles contidos neste
relatório ambiental prévio (RAP). Assim, compreendem a coleta de dados primários
para as áreas de influência do projeto; a concepção de soluções de recuperação
ambiental da APP do Rio Barigui (corredor ecológico), e ainda, a elaboração de
projetos executivos de obras civis pertinentes a este componente, o que
proporciona o incremento no conhecimento relacionado aos aspectos territoriais.
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Este impacto tem probabilidade certa de ocorrência e incidência direta, sendo
classificado como de natureza positiva, uma vez que possibilita a obtenção de
novas informações do território a ser implantado o PGRC, especialmente na ADA
e para a AID no caso de condições paisagísticas. De forma complementar, abrange
também AII e AIU.
Os efeitos deste impacto tem início imediato e ocorrem de maneira progressiva na
medida em que os estudos e projetos vão sendo concretizados, cuja duração é
permanente e irreversível. No tocante à sua temporalidade, a tendência é que a
evolução do conhecimento acerca das condições territoriais locais perdure por
longo tempo, tendo em vista a possibilidade de obtenção de novas informações
sobre as mudanças nos usos e formas de ocupação do solo.
Para o componente macrodrenagem, a magnitude dos efeitos em relação à
progressão do conhecimento das condições territoriais locais é muito grande,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.1.1-1, visto que
contempla a obtenção de novas informações relacionadas aos usos e formas de
ocupação dos solos incidentes em áreas de preservação ambiental (APP do Rio
Barigui) e áreas de risco, sendo um processo dinâmico na área de implantação do
projeto. Ainda, proporciona o conhecimento acerca das concepções de soluções
de recuperação ambiental para a área.
Com base no conjunto dos atributos mencionados, esse impacto pode ser
considerado de importância reduzida, mesmo que propicie o incremento do
conhecimento técnico sobre as condições territoriais locais. Os atributos antes
especificados para este impacto são sumarizados no Quadro 5.1.3.1.1-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES TERRITORIAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Concepção de
soluções de
recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, as causas relacionadas a este impacto se
assemelham às do componente anterior, como a contratação e elaboração de
estudos e projetos executivos de obras civis, alterando nesse caso o objeto –
espaços públicos de convivência, lazer e esportes, incluindo iluminação e
sinalização; tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); reserva
de terreno para futuro centro de capacitação e convívio para a comunidade; e
concepção de soluções para locais de plantio de flores e hortas comunitárias.
Baseado nestes novos estudos técnicos e coleta de dados há a progressão do
conhecimento das condições territoriais locais, especialmente para o entendimento
adequado das alterações potenciais nas formas de usos e ocupações antrópicas
do solo, e destinação de áreas verdes.
O impacto é considerado de probabilidade certa de ocorrência, de incidência direta
e positiva, pois possibilita a obtenção de novo conhecimento acerca das condições
territoriais do local a ser implantado o parque linear, abrangendo assim, a ADA e a
AID, e de forma complementar a AII e AIU.
Os efeitos do progressivo conhecimento das condições territoriais têm início
imediato, e ocorrem na medida em que os estudos e projetos previstos no âmbito
do PGRC forem sendo concretizados, cuja duração é permanente e irreversível.
Em relação à sua temporalidade é prevista em longo prazo, tendo em vista a
possibilidade de obtenção de novas informações e coleta de dados sobre a
dinâmica dos usos e ocupação do solo local.
A magnitude dos efeitos em relação à progressão do conhecimento das condições
territoriais local é muito grande na fase de planejamento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.1.1-1, visto que podem ser consideradas
fontes de obtenção de informações do local, como aquelas relacionadas à evolução
da ocupação antrópica na área do projeto, às tipologias de construção utilizada pela
população e à interferência no meio natural.
Com base no conjunto dos atributos mencionados, este impacto pode ser
considerado de importância reduzida, mesmo propiciando o incremento do
conhecimento técnico sobre as condições territoriais locais, conforme se encontram
resumidos no Quadro 5.1.3.1.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES TERRITORIAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
1
capacitação e
convívio da
comunidade
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Assim como nos componentes anteriores, para o de URBANIZAÇÃO, as causas do
progressivo conhecimento das condições territoriais locais se dão por meio da
contratação e elaboração de estudos técnicos, já mencionados nos demais
componentes, e projetos executivos das obras civis, e em especial pela coleta de
dados obtida no decorrer da elaboração do presente RAP. Os projetos executivos
nesta etapa se referem aos de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação
– sistema viário, de saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário
e microdrenagem, de energia – incluindo iluminação pública – e de comunicações);
de construção das novas unidades habitacionais; de projeto executivo de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de
espaços públicos); concepção de soluções de adequação de equipamentos
públicos, como a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa,
construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e
reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba.
Destaca-se também a comunicação e troca de informações com a comunidade
local para o desenvolvimento de ações no âmbito do projeto PGRC. A partir da
realização destas atividades ocorre o incremento do conhecimento das condições
do território, sendo essencial num primeiro momento, inclusive, para a elaboração
dos projetos executivos das obras civis voltadas à urbanização e construção de
novas moradias.
Este impacto tem probabilidade certa de ocorrência e incidência direta, tendo em
vista que os projetos e estudos desenvolvidos são voltados especificamente para
a área do projeto, de natureza positiva, abrangendo a ADA e a AID, e de forma
complementar, a AII e AIU.
O início dos efeitos deste impacto é imediato e ocorre gradativamente conforme
forem se concretizando os estudos técnicos, projetos executivos e a comunicação
com a comunidade local, sendo de duração permanente e irreversível a obtenção
do conhecimento das condições territoriais locais, apresentando temporalidade em
longo prazo.
Assim, de acordo com os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.1.1-1, a magnitude deste impacto é considerada muito grande, uma
vez que, por meio da troca, levantamento e confirmação de informações junto à
comunidade e constatação in loco de características apuradas por meio dos
estudos técnicos realizados, na área objeto de intervenção (Área B e C), é possível
realizar um panorama da dinâmica de ocupação do território, identificando as
demandas para a adequada urbanização e ordenamento do território de forma
sustentável.
Este impacto pode ser considerado de elevada importância, uma vez que permite
realizar as propostas de intervenção para a área do projeto baseada nas situações
atuais de ocupação e urbanização do território e com a participação da
comunidade. Os atributos antes especificados para este impacto são evidenciados
no Quadro 5.1.3.1.1-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES TERRITORIAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
1
adequação de
equipamentos
públicos
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.1.2
ALTERAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.1.2-1.
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Quadro 5.1.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: ALTERAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Criação do Setor de Alta Restrição de Uso, contemplando áreas de preservação permanente (APP) do
Rio Barigui e áreas de inundação – Área de Proteção Ambiental (APA) do Iguaçu, com parâmetros
urbanísticos mais restritivos

5

Criação de Setor de Transição Vila 29 de Outubro – APA do Iguaçu, permitindo a regularização da
ocupação irregular que se encontra consolidada no território e sua urbanização em parte da ADA

4

Criação do Setor Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária da Caximba,
permitindo a implantação e manutenção de infraestrutura e equipamentos comunitários, além da
melhoria habitacional

3

Criação do Setor Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária da Caximba,
porém sem o estabelecimento de parâmetros urbanísticos para a ocupação do seu território

2

Alterações de regulamentação no zoneamento, uso e ocupação do solo urbano de Curitiba

1

Alterações de regulamentação de uso e ocupação do solo positiva e negativamente equivalentes

0

Fonte:
Baseado em Curitiba (2015; 2015; 2018; 2018; 2019).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
APA = Área de Proteção Ambiental
APP = Área de Preservação Permanente

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas estão associadas à
elaboração de estudos técnicos, especialmente a evolução da macrodrenagem em
Curitiba – Programa Municipal de Captação de Águas Pluviais – IPPUC, 2019; a
avaliação da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica às mudanças climáticas
da Vila 29 de Outubro e da área do projeto – IPPUC, 2019; Estudo de Impacto
Social e Ambiental – EISA – e Plano de Gestão Social e Ambiental – PGSA –
IPPUC, 2019, e principalmente para viabilizar a elaboração e posterior execução
dos projetos executivos de obras civis (bacias de espraiamento e contenção de
cheias, do canal de macrodrenagem, de platô belvedere – dique), e a concepção
de soluções de recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP
– do Rio Barigui (corredor ecológico).
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Para tanto, foi realizada alteração no zoneamento e respectivos parâmetros
urbanísticos da Área de Proteção Ambiental – APA Municipal do Iguaçu, por meio
do Decreto Municipal N° 430/2018, modificando parte da área compreendida pelo
componente Macrodrenagem para Setor de Alta Restrição de Uso, ficando o
restante da área como Setor de Média Restrição de Uso. As alterações tiveram
maior impacto nos parâmetros de uso permitidos e proibidos, sendo que no primeiro
ficou apenas o uso habitacional, porém com densidade máxima de duas
habitações/hectare, proibido o uso extrativista (anteriormente era permitido com
ressalvas), e outros usos passaram a ser permissíveis e, independente do porte,
devem ser aprovados via Relatório Ambiental Prévio (RAP) (CURITIBA, 2018).
Este impacto tem ocorrência certa e incidência direta, classificado como natureza
positiva, tendo em vista a regulamentação mais restritiva e adequada do uso e
ocupação do solo em área de preservação ambiental e áreas de risco de
inundação, e compatível com os objetivos propostos para a área no âmbito do
PGRC.
Tem como principal área de influência a ADA e, de forma secundária, a AIH, em
função das consequências que pode recair sobre a bacia hidrográfica do Rio
Barigui. Os efeitos deste impacto têm início imediato na medida em que os estudos
e projetos específicos para a referida área comprovam tal demanda, com duração
permanente e irreversível. Em relação à sua temporalidade, pode ser considerada
de longo prazo, tendo em vista que os parâmetros de uso e ocupação do solo estão
de acordo com o projeto.
Desse modo, segundo os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.1.2-1, a magnitude dos efeitos deste impacto é muito grande, uma
vez que restringe o uso e ocupação do solo em áreas de preservação ambiental e
áreas de risco de inundação, e evita a degradação ambiental do Rio Barigui e suas
adjacências.
Considerado, por fim, de importância elevada em relação ao conjunto geral dos
atributos, conforme são classificados no Quadro 5.1.3.1.2-2, pois promove a
regulamentação do ordenamento territorial adequada às características naturais do
território.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ALTERAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
1
Concepção de
soluções de
recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, as causas se assemelham às do componente
anterior, diferenciando apenas na elaboração dos projetos executivos que são
voltados para as obras civis de espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); de tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvedere e mirantes); e na reserva de terreno para futuro centro de capacitação e
convívio para a comunidade; concepção de soluções para locais de plantio de flores
e áreas de hortas comunitárias, e o desenvolvimento de ações preliminares junto à
comunidade.
Diante do exposto, foram realizadas alterações no zoneamento e respectivos
parâmetros urbanísticos da Área de Proteção Ambiental – APA do Iguaçu, por meio
do Decreto Municipal N° 430/2018, modificando a área compreendida pelo
Componente em questão para parte como Setor de Transição Vila 29 de Outubro
– área objeto de reassentamento das famílias, permanecendo o restante como
Setor de Média Restrição de Uso (CURITIBA, 2018).
Este impacto tem ocorrência certa e incidência direta, classificado como natureza
positiva, tendo em vista a possibilidade de adequação de instrumentos legais para
promover a regularização e o reassentamento de famílias que ocupam áreas de
risco ambiental, abrangendo assim, a ADA.
Os efeitos deste impacto com início imediato, na medida em que os estudos e
projetos específicos para a referida comprovam tal demanda, com duração
permanente e irreversível. Pode ser considerada de longo prazo, tendo em vista
que os parâmetros de uso e ocupação do solo são coerentes com as demandas
identificadas e de acordo com as propostas de intervenção pelo PGRC.
Segundo os critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.1.2-1, a
magnitude dos efeitos deste impacto é grande, pois possibilita as intervenções
necessárias de acordo com instrumentos legais de ordenamento territorial, mas a
sua importância é reduzida no conjunto geral das interferências. Os atributos antes
especificados para este impacto são evidenciados no Quadro 5.1.3.1.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ALTERAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
capacitação e
convívio da
1
comunidade
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto estão associados
aos resultados de estudos técnicos contratados e elaborados, conforme já
comentado em componente anterior, incluindo nesse especialmente a evolução
das ações habitacionais no município de Curitiba – IPPUC, 2019 e o Plano de Ação
para Reassentamento – PAR – COHAB, 2019; à elaboração de projetos executivos
de construção das novas unidades habitacionais; de tratamento paisagístico das
áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); de
concepção de soluções de adequação de equipamentos públicos (ampliação da
Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde
– UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência Social – CRAS –
Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de
Educação Infantil – CMEI – Caximba), e ao desenvolvimento de ações preliminares
junto à comunidade.
Para viabilizar as propostas no âmbito do PGRC, foi realizada a alteração no
zoneamento da APA do Iguaçu, por meio do Decreto Municipal N° 430/2018,
definindo a área compreendida pelo componente urbanização como Setor de
Transição da Vila 29 de Outubro (CURITIBA, 2018), além da criação do Setor
Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária da Caximba,
por meio do Decreto Municipal N° 688/2018 (CURITIBA, 2018). Ambos os diplomas
legais tratam da permissão de proceder a regularização fundiária, a urbanização e
melhorias habitacionais na porção da ADA.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de incidência direta e natureza
positiva, tendo em vista que possibilita as intervenções de acordo com os
instrumentos legais de ordenamento e gestão territorial, abrangendo a ADA.
Os efeitos deste impacto têm início imediato, na medida em que os estudos e
projetos específicos para a referida área vão sendo realizados, com duração
permanente e irreversível, tendo em vista que a área já se encontra ocupada
irregularmente e em desacordo com a regulamentação vigente. Pode ser
considerada de longo prazo, sendo que os parâmetros de uso e ocupação do solo
são definidos pelo plano de ocupação para a área em questão, a partir das
demandas identificadas e de acordo com as propostas de intervenção pelo PGRC.
Segundo os critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.1.2-1, a
magnitude dos efeitos deste impacto é grande, pois possibilita ao poder público
regularizar a ocupação do território que se encontra de forma irregular, promover a
urbanização com a implantação de infraestrutura de circulação, saneamento,
energia e comunicações, tratamento paisagístico, além de melhorias habitacionais
à população, e, contudo, sem infringir o arcabouço legal incidente de ordenamento
territorial e proteção ambiental. Esses fatores também respaldam sua elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
destacados no Quadro 5.1.3.1.2-4.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-50

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ALTERAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
1
adequação de
equipamentos
públicos
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Nesta fase de planejamento do empreendimento, cabe destaque aos efeitos tanto
da progressão do conhecimento sobre condições infraestruturais locais quanto da
contenção de eventuais melhorias em infraestrutura, os quais são abordados na
sequência.
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5.1.3.2.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES INFRAESTRUTURAIS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.2.1-1.
Quadro 5.1.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
INFRAESTRUTURAIS LOCAIS
Produção de novas informações sobre aspectos infraestruturais locais, com o levantamento da
população atendida com infraestrutura de circulação viária, abastecimento de água, coleta de esgoto
sanitário e coleta de resíduos sólidos na ADA
Produção de novas informações sobre aspectos infraestruturais locais, com o levantamento da
situação dos equipamentos do sistema de drenagem (pavimentação, meios-fios, bocas de lobo) e do
atendimento da população da ADA com energia elétrica
Produção de novas informações sobre pontos de alagamentos e mancha de inundação na ADA, e
levantamento das estruturas de abastecimento de água (captação, ETA, rede de abastecimento) e
coleta de esgoto sanitário (ETE) nas ADA, AID, AAH, AII e AIU

5
4
3

Produção de novas informações sobre o atendimento a rede de comunicação (internet), com
possibilidade de obtenção de novas informações.

2

Consolidação das informações da infraestrutura local.

1

Inexistência de novas informações sobre aspectos infraestruturais locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
ETA = estação de tratamento de água
ETE = estação de tratamento de esgoto
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O componente de MACRODRENAGEM, nesta fase de implantação, relaciona-se
às atividades de elaboração de projetos executivos de obras civis (bacias de
espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem e platô belvedere
– dique – em andamento); concepção de soluções de recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui (corredor ecológico); e
desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade. Como subsídio para
às atividades citadas há a produção de novas informações relacionadas aos
aspectos infraestruturais de saneamento, incluindo dados sobre o lançamento de
esgotos sanitários diretamente nos córregos e rios e o próprio sistema de micro e
macrodrenagem.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, com incidência direta e
classificado como de natureza positiva, considerando-se os levantamentos dos
aspectos infraestruturais (circulação, saneamento, energia e comunicação)
realizados para a ADA e AID e, ainda de maneira complementar, para as AIH e AII.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível. Com relação à
temporalidade, a progressão do conhecimento sobre a condições infraestruturais
locais se dá ao longo prazo, tendo em vista a possibilidade de aquisição de novas
informações relacionadas à circulação, saneamento, energia e comunicações.
Durante a fase de planejamento, a magnitude, em relação à progressão do
conhecimento sobre as infraestruturas locais, pode ser considerada muito grande,
uma vez que contempla a obtenção de informações sobre saneamento. A produção
e levantamento desses dados possibilita a compreensão da situação local,
permitindo o desenvolvimento dos projetos específicos do componente
macrodrenagem. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.1.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de mediana importância para o conhecimento da
situação da infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento são expostos no Quadro 5.1.3.2.1-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PROGRESSÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES INFRAESTRUTURAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
1
recuperação
ambiental do
corredor ecológico
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente PARQUE está relacionado, além deste relatório ambiental prévio –
RAP, às atividades de elaboração de projetos executivos de obras civis (espaços
públicos de convivência, lazer e esportes – incluindo iluminação e sinalização – em
andamento) e de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); à
reserva de terreno para futuro centro de capacitação e convívio para a comunidade;
à concepção de soluções para áreas de plantio de flores e hortas comunitárias; e
ao desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade. Assim como no
item anterior, há progressão no conhecimento técnico-científico relacionado às
condições da infraestrutura de circulação e saneamento.
Nesta etapa, este impacto é considerado como de probabilidade de ocorrência
certa e incidência direta, de natureza é positiva, contemplando principalmente a
ADA e a AID e, ainda de maneira complementar, a AIH e a AII.
O início dos efeitos deste impacto no componente PARQUE é imediato, ocorrendo
juntamente com os estudos para o PGRC, com duração permanente e irreversível.
Com relação à temporalidade, a progressão do conhecimento sobre a condições
infraestruturais locais se dá ao longo prazo, tendo em vista a possibilidade de
aquisição de novas informações relacionadas ao saneamento, energia e
comunicações continuamente.
A magnitude deste impacto, no componente PARQUE, é considerada grande na
fase de planejamento, uma vez que, contempla a obtenção de informações sobre
o saneamento, como por exemplo a quantidade de pessoas atendidas com sistema
de abastecimento de água e a forma do abastecimento. Os critérios de
enquadramento são expostos no Quadro 5.1.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de mediana importância para o conhecimento da
situação da infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de planejamento do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.1.3.2.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES INFRAESTRUTURAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
capacitação e
convívio da
1
comunidade
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Durante a fase de planejamento, para o componente URBANIZAÇÃO, ocorre a
elaboração de projetos executivos de obras civis de urbanização (incluindo
infraestrutura de circulação – sistema viário, de saneamento – abastecimento de
água, esgotamento sanitário e microdrenagem, de energia – incluindo iluminação
pública – e de comunicações), de construção das novas unidades habitacionais e
de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos); concepção de soluções de adequação de equipamentos
públicos (ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de
unidade básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do
imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba); e
desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade. O impacto referente a
progressão no conhecimento sobre condições infraestruturais pode ocorrer, assim
como nos itens anteriores, por meio da produção do conhecimento técnicocientífico relacionado às condições da infraestrutura de circulação, saneamento,
energia e comunicações.
Nesta etapa, este impacto é de ocorrência certa e incidência direta, de natureza
positiva, contemplando principalmente a ADA e a AID e, ainda, de maneira
complementar, a AIH e a AII.
O início dos efeitos deste impacto no componente URBANIZAÇÃO é imediato,
ocorrendo juntamente com os estudos para o PGRC, com duração permanente e
irreversível. Com relação à temporalidade, a progressão do conhecimento sobre a
condições infraestruturais locais se dá ao longo prazo, tendo em vista a
possibilidade de aquisição de novas informações relacionadas a infraestrutura.
A magnitude deste impacto, no componente URBANIZAÇÃO, é considerada
grande na fase de planejamento, uma vez que, contempla a obtenção de
informações sobre infraestruturas, como por exemplo o tipo de pavimentação e os
sistemas de microdrenagem. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.1.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de elevada importância para o conhecimento da
situação da infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto
são arrolados no Quadro 5.1.3.2.1-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES INFRAESTRUTURAIS LOCAIS

Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
adequação de
1
equipamentos
públicos
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.2.2
CONTENÇÃO DE EVENTUAIS MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.2.2-1.
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Quadro 5.1.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: CONTENÇÃO DE EVENTUAIS MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
Inexistência de contenção de eventuais melhorias em infraestrutura

0

Contenção na instalação de infraestrutura de energia elétrica e comunicações.

-1

Contenção de melhorias na coleta de resíduos sólidos.

-2

Contenção de melhorias em instalação de caixas d’água comunitárias.

-3

Contenção nas melhorias em obras de reservação de água.

-4

Retenção de melhorias na circulação, saneamento (rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e
resíduos sólidos, sistemas de drenagem), redes de energia e comunicação.

-5

Fonte:
Baseado em informações da seção 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de elaboração de projetos
executivos de obras civis (das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do
canal de macrodrenagem e do platô belvedere – dique – em andamento);
concepção de soluções de recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP – do Rio Barigui (corredor ecológico); e desenvolvimento de
ações preliminares junto à comunidade podem causar a interrupção de iniciativas
em andamento, como a instalação provisória de redes de abastecimento de água
e coleta de esgoto sanitário, bem como a infraestrutura temporária de energia
elétrica e comunicação.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, com incidência direta e
classificado como de natureza negativa, considerando-se os levantamentos dos
aspectos infraestruturais (circulação, saneamento, energia e comunicação)
realizados para a ADA e AID, e, ainda de maneira complementar, para a AIH.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC com duração temporária e transitória. A progressão na
contenção de melhorias nas infraestruturais locais é temporária e reversível, tendo
em vista a instalação da infraestrutura de saneamento, energia e comunicações.
Durante a fase de planejamento, a magnitude pode ser considerada pequena, com
reduzida importância, mesmo que contemple a interrupção nas melhorias na
infraestrutura, não tão influenciadas pela macrodrenagem. Os critérios de
enquadramento são expostos no Quadro 5.1.3.2.1-1. Os atributos antes
especificados para este impacto são dispostos no Quadro 5.1.3.2.2-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONTENÇÃO DE EVENTUAIS
MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA

Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
recuperação
1
ambiental do
corredor ecológico
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-60

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Para o componente PARQUE, além deste relatório ambiental prévio – RAP, há a
elaboração de projetos executivos de obras civis (espaços públicos de convivência,
lazer e esportes – incluindo iluminação e sinalização – em andamento) e de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); reserva de terreno
para futuro centro de capacitação e convívio para a comunidade; concepção de
soluções para áreas de plantio de flores e hortas comunitárias; e desenvolvimento
de ações preliminares junto à comunidade, assim como no item anterior, estas
atividades podem causar a interrupção de iniciativas em andamento como a
instalação provisória de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto
sanitário, bem como a infraestrutura temporária de energia elétrica e comunicação.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, com incidência direta e
classificado como de natureza negativa, considerando-se os levantamentos dos
aspectos infraestruturais (saneamento, energia e comunicação) realizados para
ADA e AID e, ainda de maneira complementar, para a AIH.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC, com duração permanente e transitória. Com relação à
temporalidade, a progressão na contenção de melhorias nas infraestruturais locais
é temporária, tendo em vista a instalação da infraestrutura de saneamento, energia
e comunicações.
Durante a fase de planejamento para o componente parque, a magnitude pode ser
considerada muito pequena, mesmo que com interrupção nas melhorias na
infraestrutura. Os critérios de enquadramento são expostos no Quadro 5.1.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de reduzida importância para a situação da
infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes
do componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
ressaltados no Quadro 5.1.3.2.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONTENÇÃO DE EVENTUAIS MELHORIAS
EM INFRAESTRUTURA

Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
capacitação e
convívio da
comunidade
1
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Durante a fase de planejamento, para o componente URBANIZAÇÃO, há a
elaboração de projetos executivos de obras civis de urbanização (incluindo
infraestrutura de circulação – sistema viário, de saneamento – abastecimento de
água, esgotamento sanitário e microdrenagem, de energia – incluindo iluminação
pública – e de comunicações); construção das novas unidades habitacionais e de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de
espaços públicos); concepção de soluções de adequação de equipamentos
públicos (ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de
unidade básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do
imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba); e
desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade. Estas atividades
podem causar a interrupção de iniciativas em andamento como a instalação
temporária de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, bem
como a infraestrutura transitória de energia elétrica e comunicação.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, com incidência direta e
classificado como de natureza negativa, considerando-se os levantamentos dos
aspectos infraestruturais (saneamento, energia e comunicação) realizados para a
ADA e AID e, ainda de maneira complementar, para a AIH (Figura 5.1.3.2.2-3).
O início dos efeitos deste impacto é imediato, ocorrendo juntamente com os
estudos para o PGRC, com duração permanente e transitória. Com relação à
temporalidade, a progressão na contenção de melhorias nas infraestruturais locais
é temporária, tendo em vista a instalação da infraestrutura de saneamento, energia
e comunicações.
Durante a fase de planejamento, a magnitude pode ser considerada mediana por
contemplar a interrupção em melhorias na infraestrutura das áreas urbanizadas. Os
critérios de enquadramento são expostos no Quadro 5.1.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de mediana importância para a situação da
infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes
do componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
sintetizados no Quadro 5.1.3.2.2-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

PROBABILIDADE

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONTENÇÃO DE EVENTUAIS
MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA

Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
adequação de
1
equipamentos
públicos
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Estes aspectos são relacionados à maior quantidade de impactos nesta fase de
planejamento do empreendimento, compreendendo a progressão do conhecimento
sobre condições socioeconômicas locais, a geração de expectativas de melhoria
socioeconômica, o aumento de insegurança por desconhecimento de
procedimentos, a produção de processos especulativos e a geração de conflitos de
vizinhança. Seus respectivos efeitos são avaliados nos próximos tópicos.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-64

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

5.1.3.3.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.3.1-1.
Quadro 5.1.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES
SOCIOECONÔMICAS LOCAIS
Produção de novas informações sobre condições socioeconômicas locais considerando fontes
secundárias e levantamentos em campo, com informações da base cadastral da área estudada e com
estruturação de novos indicadores
Produção de novas informações sobre condições socioeconômicas locais considerando fontes
secundárias e levantamentos em campo associados a outros dados primários, com estruturação de
novos indicadores
Produção de novas informações sobre condições socioeconômicas locais considerando fontes
secundárias e levantamentos em campo associados a outros dados primários, sem estruturação de
novos indicadores

5
4
3

Produção de novas informações sobre condições socioeconômicas locais considerando apenas novos
levantamentos em campo, sem estruturação de novos indicadores

2

Produção de novas informações sobre as condições territoriais locais considerando apenas dados
secundários, sem estruturação de novos indicadores

1

Inexistência de novas informações sobre condições socioeconômicas locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.

Para o componente MACRODRENAGEM, há aumento no conhecimento técnicocientífico relacionado às condições socioeconômicas da população atingida, devido
ao incremento dos estudos realizados e também à coleta de dados na fase de
planejamento do empreendimento. Essa demanda para elaboração dos projetos
faz com que a probabilidade de ocorrência seja certa. Também pode ser
considerada de natureza positiva e incidência direta dos efeitos, pois embasam o
processo de planejamento com a criação de base de informações útil para outros
projetos futuros, os quais possam impactar a ADA, a AID e AII.
O início dos efeitos deste impacto tende a ocorrer de forma imediata, uma vez que
a maior parte dos estudos já foram realizados. Sua duração é permanente e de
longa temporalidade, já que as informações produzidas se mantêm acessíveis no
longo prazo.
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Dada a relevância de elaboração de dados e novos estudos sobre a área, seus
efeitos são considerados de média magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.1-1) e mediana importância no
contexto de todos os impactos estudados. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
planejamento do empreendimento são apresentados no Quadro 5.1.3.3.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PROGRESSÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, os impactos se assemelham aos apresentados no
componente anterior, principalmente no tocante à elaboração de novas
informações e dados socioeconômicos sobre a comunidade atingida pelo projeto.
A probabilidade de ocorrência pode ser entendida como certa, tendo em vista a
necessidade de elaboração destas informações para implantação do
empreendimento. São também consideradas de natureza positiva e incidência
direta dos efeitos, promovendo a criação de base de informações útil para outros
projetos futuros que possam impactar a ADA, a AID e a AII.
Os efeitos ocorrem de forma imediata, uma vez que a maior parte dos estudos já
foram realizados. Sua duração é permanente e de longa temporalidade, já que as
informações produzidas se mantêm acessíveis no longo prazo.
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Em função da relevância de elaboração de dados e novos estudos sobre a área,
seus efeitos são considerados de média magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.1-1) e mediana importância no
contexto de todas as interferências estudadas. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de planejamento
do empreendimento são evidenciados no Quadro 5.1.3.3.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, em situação semelhante aos anteriores, os
impactos referem-se ao levantamento de dados socioeconômicos sobre a
população localizada na ADA. A importância da elaboração de tais dados faz com
que a probabilidade deste efeito seja dada como certa. Além disso, pode ser
considerada como positiva e com incidência direta, em função do impacto em
outros projetos futuros. Impactam a ADA, a AID e AII.
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Os efeitos ocorrem de forma imediata, uma vez que parte dos estudos já foram
realizados. Sua duração é permanente e de longa temporalidade, já que as
informações produzidas se mantêm acessíveis no longo prazo. São, também,
considerados de alta magnitude e de elevada importância em relação ao conjunto
de interferências elencadas.
Em conformidade com os anteriores, seus efeitos são considerados de muito
grande magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.3.1-1) e elevada importância no contexto de todos os impactos
estudados. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
destacados no Quadro 5.1.3.3.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS LOCAIS

Contratação
e
produção de estudos 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.1.3.3.2
GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE MELHORIA SOCIOECONÔMICA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.3.2-1.
Quadro 5.1.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE MELHORIA SOCIOECONÔMICA
Forte engajamento da comunidade no processo e grande adesão aos espaços de participação popular,
com alta expectativa da população pelas melhorias oriundas do projeto

5

Forte engajamento da comunidade no processo e grande adesão aos espaços de participação popular,
porém com baixa expectativa da população pelas melhorias oriundas do projeto

4

Médio engajamento da comunidade no processo, com significativa adesão aos espaços de participação
popular, porém com baixa expectativa pelas melhorias oriundas do projeto

3

Muito pouco engajamento da comunidade no processo, restringindo-se aos representantes
comunitários, porém com alta expectativa de melhoria por parte da população

2

Muito pouco engajamento da comunidade no processo, restringindo-se aos representantes
comunitários e com baixa expectativa de melhoria por parte da população

1

Geração de expectativas positiva e negativamente equivalentes de melhoria socioeconômica

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e em informações da seção 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto estão
relacionadas aos processos de divulgação e acompanhamento por parte da
população sobre as consequências esperadas das intervenções no entorno
imediato do Rio Barigui, relacionadas ao saneamento ambiental da área como um
todo, impactando a ADA.
Conforme apresentado na seção 3 – Diagnóstico ambiental, a demanda de
reassentamento para a área de risco chega a 1.037 famílias, contingente
expressivo impactado pela remoção de parte das ocupações para implantação da
infraestrutura de macrodrenagem. Dessa forma, como já previsto no PAR (IPPUC,
2019), a constante divulgação das melhorias esperadas gera efeitos específicos de
natureza positiva e incidência direta, como a maior facilidade de condução do
processo de planejamento e a desejável participação popular na tomada de
decisões e ratificação da proposta. A probabilidade de ocorrência é certa, inclusive
já se percebe a expectativa gerada, na própria comunidade, com o projeto. Apesar
de demandar uma estruturação de mecanismos eficientes de comunicação, já é
possível constatar algumas iniciativas, por parte do planejador.
A causa apresentada é de início imediato, ocorrendo assim que o processo de
planejamento começa a acontecer e de duração permanente. Seus efeitos tendem
a ser reversíveis, já que depende da forma em que se promove a conscientização
da população envolvida sobre os benefícios do projeto. A temporalidade do impacto
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é prevista como longa, já que as ações de comunicação tendem a se encerrar
somente após a conclusão da proposta e a expectativa de melhoria deve durar
mesmo após a conclusão da obra.
Tendo em vista a relevância da participação popular no processo de planejamento
e seu engajamento, este item foi considerado de muito grande magnitude (segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.2-1) e elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são
sintetizados no Quadro 5.1.3.3.2-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE
MELHORIA SOCIOECONÔMICA

Desenvolvimento de
1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

De modo semelhante ao anterior, para o componente PARQUE o impacto tem
como causa a divulgação e acompanhamento da comunidade atingida pelo projeto
pelas intervenções próximas ao rio, diretamente impactadas pelas ações do
empreendimento, em especial aquelas que serão contempladas com o processo
de reassentamento, por se localizar em área de risco, inserida na ADA. Portanto,
como visto anteriormente e previsto no PAR (IPPUC, 2019), a constante divulgação
das melhorias esperadas pode gerar efeitos específicos de natureza positiva e
incidência direta, resultando em uma maior facilidade de condução do processo de
planejamento e a desejável participação popular na tomada de decisões e
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ratificação da proposta. A probabilidade de ocorrer é certa, apesar de depender da
criação de estratégias de divulgação da parte dos responsáveis pelo projeto.
Conforme apresentado no componente anterior, entende-se como imediato e
permanente o início do impacto apresentado. Após seu início, seus efeitos tendem
a ser reversíveis, pois dependem da forma em que se promove a conscientização
da população envolvida sobre os benefícios do projeto. A temporalidade do impacto
é longa, já que, possivelmente mesmo com a finalização das obras, as expectativas
de melhoria continuarão. Também em acordo com o exposto anteriormente, o
impacto é considerado de muito grande magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.2-1) e elevada importância. O
Quadro 5.1.3.3.2-3 resume os atributos deste impacto para o componente parque.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE
MELHORIA SOCIOECONÔMICA

Desenvolvimento de
ações preliminares
1
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, os impactos esperados assemelham-se aos
apresentados para os anteriores, relacionados com as informações
disponibilizadas à população impactada. No caso deste componente em específico,
o escopo populacional atingido está em processo de reassentamento e
regularização, e também serão beneficiadas pelas estruturas criadas para a
macrodrenagem e para o parque, além da infraestrutura urbana a ser
disponibilizada.
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As iniciativas de divulgação destas ações tendem a gerar efeitos específicos de
natureza positiva e incidência direta. A ocorrência na ADA é de probabilidade certa,
apesar de possuir uma dependência da criação de estratégias de divulgação da
parte dos responsáveis pelo projeto.
Semelhante aos anteriores, este componente é de início imediato e permanente, já
que deve ocorrer com o início do processo de planejamento da intervenção.
Entende-se, também, que seus efeitos são reversíveis e de temporalidade
considerada longa, estendendo-se até mesmo para após a conclusão da obra.
Também em acordo com o exposto anteriormente, o impacto é considerado de
muito grande magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.3.2-1) e elevada importância. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de planejamento
do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.1.3.3.2-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE
MELHORIA SOCIOECONÔMICA

Desenvolvimento de
1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.1.3.3.3
AUMENTO DE INSEGURANÇA POR
DESCONHECIMENTO DE PROCEDIMENTOS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.3.3-1.
Quadro 5.1.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE INSEGURANÇA POR DESCONHECIMENTO DE
PROCEDIMENTOS
Aumento irrelevante de insegurança por desconhecimento de procedimentos tanto na ADA quanto na AID

0

Pouco desconhecimento da população sobre o plano, restringindo-se apenas aos externos à ADA

-1

Pouco desconhecimento da população sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID

-2

Grande desconhecimento da população sobre o plano, restringindo-se apenas externamente à ADA

-3

Grande desconhecimento da comunidade sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID

-4

Total desconhecimento da população sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID

-5

Fonte:
Baseado em informações da seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

Para o componente MACRODRENAGEM, os impactos negativos estão
intimamente relacionados com a capacidade de comunicação e esclarecimento do
planejamento à população. Diversas ações estão previstas no PAR (COHAB, 2019)
e é importante ressaltar que o perfil socioeconômico desta comunidade já
demonstra a insegurança em que vivem diariamente (em relação ao emprego, à
propriedade e à infraestrutura como água, drenagem, esgoto, lixo, transporte, entre
outros aspectos). O intervalo de tempo entre o lançamento do projeto até o início
das obras pode gerar diversos tipos de inconveniências à comunidade,
principalmente geradas devido ao aumento da insegurança por desconhecimento
dos procedimentos.
Quando a comunicação e os esclarecimentos não ocorrem de maneira intensiva e
contínua, podem, por exemplo, sujeitar a comunidade a ações de grupos ou
indivíduos agindo em interesse próprio, os quais, apoiados na desinformação e se
aproveitando do desconhecimento do processo, promovem cobranças da
população local, informalmente, para cadastramento no projeto. Apesar das
diversas reuniões já realizadas com a comunidade, percebeu-se mais
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recentemente a atuação de grupos já atuando de forma clandestina e ilegal no
oferecimento de serviços e topografia com cobranças indevidas.
É um impacto de incidência direta, natureza negativa e probabilidade certa, apesar
da elaboração do PAR (IPPUC, 2019) e de iniciativas para mitigar esse impacto por
parte da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab). Seu recorte de
influência diz respeito à ADA.
Ainda que imprevisível, seus efeitos sobre a população atingida podem ser
imediatos, de curto prazo e temporários, até que as obras se iniciassem. Sua
reversibilidade é possível frente um trabalho de comunicação e orientação
constante por parte do planejador, principalmente até a implantação do
empreendimento, tendo em vista que sua incidência tende a se limitar a esta fase.
Dado o impacto social negativo associado a este componente, mas considerando
o trabalho de comunicação a ser realizado, sua magnitude é considerada pequena
(segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.3-1); no entanto,
sua importância é elevada. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento são resumidos no Quadro 5.1.3.3.3-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS AUMENTO DE INSEGURANÇA
POR DESCONHECIMENTO DE PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento de
1
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como o anterior, os impactos negativos
ocorrem por conta da falta de conhecimento da população envolvida sobre o
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processo de elaboração da proposta, que já vive em constante insegurança (em
relação ao emprego, à propriedade e à infraestrutura como água, drenagem,
esgoto, lixo, transporte, entre outros aspectos). Além do mais, o intervalo de tempo
entre o lançamento do projeto, até o início das obras pode gerar diversos tipos de
inconveniências à comunidade, caso ações como as previstas no PAR (IPPUC,
2019).
O impacto se mantem como de probabilidade certa, apesar da elaboração do PAR
(IPPUC, 2019) e de natureza negativa, afetando a população existente na ADA. Os
efeitos tendem a iniciar imediatamente e podem possuir curta duração, até o início
das obras. São reversíveis em caso de atitudes do planejador para disseminar a
informação sobre o projeto para a população, gerando resiliência na comunidade
frente às ações deletérias possíveis.
Semelhante ao anterior, considerando o trabalho de comunicação a ser realizado,
faz sua magnitude ser considerada pequena (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.1.3.3.3-1), no entanto sua importância é elevada. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento são destacados no
Quadro 5.1.3.3.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE INSEGURANÇA POR
DESCONHECIMENTO DE PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento de
ações
preliminares 1
junto à comunidade

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Da mesma forma que os anteriores, para o componente URBANIZAÇÃO, os
impactos são avaliados em função das ações negativas resultantes da falta de
informação da comunidade sobre as questões que envolvem o projeto.
A probabilidade de ocorrência é certa, de incidência direta e de natureza negativa,
apesar da elaboração do PAR (IPPUC, 2019) e de iniciativas para mitigar esse
impacto, por parte da Cohab, especificamente sobre a população existente na ADA.
Os efeitos previstos são de início imediato e com curta duração. Sua reversibilidade
é possível e dependente de ações do planejador para manter a comunidade
informada do projeto. As ações negativas tendem a se manter apenas até a
conclusão da fase de implantação do empreendimento.
Conforme as instâncias anteriores, considerando a dependência do trabalho de
comunicação a ser realizado, sua magnitude pode ser considerada pequena
(segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.3-1), no entanto
de elevada importância. No entanto, é um impacto de elevada importância.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE INSEGURANÇA POR
DESCONHECIMENTO DE PROCEDIMENTOS

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.1.3.3.4
PRODUÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.3.4-1.
Quadro 5.1.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PRODUÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS
Produção insignificante de processos especulativos

0

Produção muito pouco significativa de processos especulativos, por meio da entrada de poucos novos
moradores na área do reassentamento, não interferindo nas relações da comunidade e no projeto

-1

Produção pouco significativa de processos especulativos, por meio da entrada de um número baixo de
novos moradores na área do reassentamento e algumas vendas de casas e terrenos

-2

Produção medianamente significativa de processos especulativos, por meio de um número elevado de
novos moradores na comunidade de forma a afetar o projeto, bem como um número significativo de
casas e terrenos vendidos devido à especulação do valor da terra
Produção muito significativa de processos especulativos, por meio de grande número de novos
moradores na ADA, afetando as relações de comunidade e a demanda por habitações; bem como um
alto contingente de vendas de casas e terrenos devido à especulação do valor da terra
Produção altamente significativa de processos especulativos, por meio de um número muito grande de
novos moradores na ADA, afetando as relações de comunidade e a demanda por habitações; bem
como um contingente muito alto de vendas de casas e terrenos devido ao aumento do valor da terra e
a consequente mudança desses habitantes para regiões com menos infraestrutura e o consequente
aumento da vulnerabilidade social

-3
-4

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e em informações da seção 3 – Diagnóstico ambiental.

A partir do surgimento de especulações a respeito da elaboração do PGRC, mais
especificamente sobre o componente de MACRODRENAGEM, novas famílias se
instalam na área em novas moradias ou inseridas em núcleos familiares já
existentes, com o intuito de também serem atendidas ou contempladas pelo projeto.
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Apesar das diversas ações previstas no PAR (IPPUC, 2019) para minimizar este
impacto negativo, a especulação gerada pela falta de informação adequada pode
atrair novas famílias à ocupação, vendas de casas e terrenos devido ao aumento
do valor da terra e a consequente mudança desses habitantes para regiões com
menos infraestrutura resultando em aumento da vulnerabilidade social. O aumento
do número de famílias pode provocar tensão entre as relações na comunidade,
além da interferência no custo final do empreendimento, pois de alguma forma
estas famílias devem ser atendidas por programas sociais de habitação.
Apesar deste tipo de impacto ser considerado certo, não se tem como estimar o
quanto a produção de especulação pode atrair novas famílias, porém já se constata
a instalação de diversas novas construções na comunidade, fator esse que se
mostra preocupante no processo. Ocorre de forma indireta, pois a produção de
especulação é gerada pela falta ou pouca informação em relação ao
empreendimento, podendo resultar em prejuízos ao processo na ADA, que é a mais
afetada pelos efeitos deste impacto.
A produção de especulação sobre as melhorias do projeto de Macrodrenagem na
região ocorrem de forma imediata, no início da fase de planejamentos e possui uma
duração transitória que pode se dar até o início das obras. É reversível, pois com a
devida orientação e comunicação, a especulação negativa pode ser desfeita, como
previsto no PAR (IPPUC, 2019). Esses efeitos de especulação na fase de
Planejamento podem ocorrer de forma imediata, desde o início do planejamento
até o começo das obras, quando já há uma atualização do cadastro das famílias
atendidas.
Trata-se, portanto, de impacto de grande magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.4-1) e elevada importância, pois a
produção significativa de especulação pode interferir na quantidade final de
demanda por habitações, além de incentivar as vendas de casas e terrenos devido
ao aumento do valor da terra e a consequente mudança desses habitantes para
regiões com menos infraestrutura. Ainda deve ser considerado o fato de que esse
processo pode resultar no aumento da vulnerabilidade social, além de alterar a
dinâmica e as relações na comunidade.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.1.3.3.4-2.
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certa
PROBABILIDADE
incerta
positiva
NATUREZA
negativa
direta
INCIDÊNCIA
indireta
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA
AII
DE INFLUÊNCIA
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
INÍCIO
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
DURAÇÃO
recorrente
irreversível
parcial
REVERSIBILIDADE
reversível
temporária
imediata
curta
TEMPORALIDADE
média
longa
muito
pequena
média
MAGNITUDE
grande
muito grande
reduzida
mediana
IMPORTÂNCIA
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PRODUÇÃO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O planejamento das obras do componente PARQUE também criam uma
expectativa e a consequente especulação a respeito do projeto do Novo Bairro
Caximba. Com a ciência dos projetos de melhorias locais, é possível que seja
incrementada a especulação gerada pela falta de informação adequada, o que
pode atrair novas famílias à ocupação e estimular as vendas de casas e de
terrenos. Isso acarreta a mudança desses habitantes para regiões com menos
infraestrutura e o consequente aumento da vulnerabilidade social.
O aumento do número de famílias pode provocar tensão entre as relações na
comunidade, além da interferência no custo final do empreendimento, pois de
alguma forma estas famílias devem ser atendidas por programas sociais de
habitação. Esse impacto é negativo a produção de especulação pode atrair novas
ocupações ou núcleos familiares no local gerando tensão entre na comunidade e
interferência no projeto, elevando os custos e sobrecarregando a demanda por
habitações.
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Apesar de ser um impacto certo, a estimação de como e quanto a produção de
especulação pode atrair novas famílias é incerta. Contudo, já se constata a
instalação de diversas novas construções na comunidade, fator esse que se mostra
preocupante no processo. Além disso esse impacto se dá de forma indireta na ADA,
que é a mais afetada pelos efeitos deste impacto, causado pelas especulações.
A especulação sobre as melhorias do projeto do Parque no bairro pode causar
impactos de início imediato, desde quando houver ciência da população a respeito
do mesmo. Trata-se de impacto de forma transitória, até o cadastramento das
famílias e o começo das obras. É também reversível, pois com a devida orientação
e comunicação, seus efeitos negativo podem ser desfeitos, como previsto no PAR
(COHAB, 2019). Assim, esses resultados podem ter temporalidade imediata, desde
o início do planejamento até o começo das obras. É, portanto, um impacto de
grande magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.3.4-1) e elevada importância, que interfere nos planejamentos e
custos do projeto, além de mudar a dinâmica e as relações na comunidade. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento são arrolados no
Quadro 5.1.3.3.4-3.

certa
PROBABILIDADE
incerta
positiva
NATUREZA
negativa
direta
INCIDÊNCIA
indireta
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA
AII
DE INFLUÊNCIA
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
INÍCIO
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
DURAÇÃO
recorrente
irreversível
parcial
REVERSIBILIDADE
reversível
temporária
imediata
curta
TEMPORALIDADE
média
longa
muito
pequena
média
MAGNITUDE
grande
muito grande
reduzida
mediana
IMPORTÂNCIA
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PRODUÇÃO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A partir do momento em que surgem especulações a respeito do projeto, a dinâmica
de atração de novas famílias também ocorre para o componente de
URBANIZAÇÃO do projeto. A especulação imobiliária gerada no local pode levar
as famílias que vivem ali, como alternativa de ganho de recurso financeiro de valor
significativo e imediato, sobretudo neste componente, a venderem suas casas ou
terrenos.
Esse é um impacto negativo, pois as pessoas que venderem as suas casas no
bairro talvez tenham que se deslocar para locais com menos infraestrutura, onde o
preço da terra é menor, levando a uma situação mais precária que a anterior.
É um impacto certo, mas não se tem como estimar qual o nível de especulação
pode ser atingido e quantas novos moradores poderiam atrair ou que venderiam
suas casas. O mesmo se dá de forma indireta, causado pelas especulações, mas
que decorre da venda dos imóveis da ADA, área que é a mais afetada pelos efeitos
deste impacto.
As notícias sobre melhorias na urbanização do bairro podem causar processos
especulativos de imediato. Tem-se, assim, um impacto de forma transitória, até a
atualização do cadastramento das famílias e o começo das obras. Também é
reversível, pois com a devida orientação e comunicação, a especulação pode ser
desfeita, como previsto no PAR (COHAB, 2019). Esses efeitos de especulação
podem ter uma temporalidade imediata e curta, desde o início do planejamento até
mesmo depois que as casas estejam prontas, algumas famílias podem querer
vende-las. Portanto, é um impacto de grande magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.4-1) e elevada importância, pois a
produção de especulação, pode interferir na quantidade final de demanda por
habitações, além de incentivar as vendas de casas e terrenos devido à valorização
da região e a consequente mudança desses habitantes para regiões com menos
infraestrutura e resultando no aumento da vulnerabilidade social, além de mudar a
dinâmica e as relações na comunidade. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de planejamento do
empreendimento são ressaltados no Quadro 5.1.3.3.4-4.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-81

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

certa
PROBABILIDADE
incerta
positiva
NATUREZA
negativa
direta
INCIDÊNCIA
indireta
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA
AII
DE INFLUÊNCIA
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
INÍCIO
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
DURAÇÃO
recorrente
irreversível
parcial
REVERSIBILIDADE
reversível
temporária
imediata
curta
TEMPORALIDADE
média
longa
muito
pequena
média
MAGNITUDE
grande
muito grande
reduzida
mediana
IMPORTÂNCIA
elevada

CAUSA(S)

Quadro 5.1.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PRODUÇÃO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.3.5
GERAÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.3.5-1.
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Quadro 5.1.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Geração insignificante de conflitos de vizinhança, pois há muita conscientização e elucidação acerca
das etapas do processo; as relações de vizinhanças, parentesco e dependência respeitadas; pois são
preservados vínculos entre os moradores e redes de apoio financeiras; inserção das famílias em
espaços e equipamentos públicos e comunitários uso consciente dos recursos ambientais e
administração da dinâmica e economia familiar em relação às novas moradias e seus novos custos

0

Geração muito pouco significativa de conflitos de vizinhança, relacionados à possível perda de vínculos
familiares e de vizinhança

-1

Geração pouco significativa de conflitos de vizinhança, relacionados a possível não adaptação e
apropriação ao novo imóvel por falta de padronização, o que estigmatiza o sentimento de injustiça

-2

Geração medianamente significativa de conflitos de vizinhança, relacionada à possível perda de
vínculos familiares e de vizinhança; a possível falta de apropriação do imóvel e a possível falta de
conscientização perante a nova realidade habitacional, considerando custos da nova unidade e uso
consciente
Geração muito significativa de conflitos de vizinhança pois considera a possibilidade de não se levar
em conta as redes de apoio comunitário, laços de vizinhança, parentesco e proximidade; pois os
imóveis não seriam padronizados; pois não haveria a inserção dos moradores em áreas dotadas de
serviços públicos
Geração altamente significativa de conflitos de vizinhança, pois considera a possibilidade de não se
levar em conta as redes de apoio comunitário, laços de vizinhança, parentesco e proximidade; pois os
imóveis não seriam padronizados; pois não haveria a inserção dos moradores em áreas dotadas de
serviços públicos; pois se criaria tensão proveniente de fragmentação de territórios de facções
criminosas, fatores que, somados, estigmatizam a pobreza e não incentivo a vivência comunitária e o
uso do espaço comum, sob sentimento de desamparo e injustiça

-3

-4

-5

Fonte:
Baseado em Cernea (1997), IPPUC (2019) e Nalin (2007).

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas da geração de conflitos de
vizinhança estão ligadas à futura remoção das famílias (cerca de 1037) para
implantação de bacias de espraiamento, corredor ecológico, um dique de
contenção, canal de macrodrenagem e parque linear de uso público.
Os efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
correspondem principalmente aos projetos de ações de remoção e préreassentamento, no sentido de articulação social e informação para que o
reassentamento ocorra da melhor forma, inteirando a população a ser reassentada
e também aquelas temporariamente afetadas pelo projeto.
A geração de conflitos de vizinhança, pode ocorrer devido a possibilidade de não
se levar em conta as redes de apoio comunitário, laços de vizinhança, parentesco
e proximidade, além de não levar em consideração a inserção dos moradores em
áreas dotadas de serviços públicos, criando tensão proveniente de fragmentação
de territórios de facções criminosas, fatores que, somados, estigmatizam a pobreza
e não incentivo a vivência comunitária e o uso do espaço comum. No caso do
PGRC, há grande preocupação com esse fator, inclusive com diversas ações
previstas no PAR e EISA (IPPUC, 2019).
Desta forma, as ações de conscientização e participação popular se mostram
importantes para não intensificar qualquer tipo de conflito de vizinhança.
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A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento é certa, já que
ações preliminares estão previstas no PAR e EISA (IPPUC, 2019), considerando a
estrutura organização social comunitária atual. A incidência, contudo, é direta e
negativa sobre os moradores da AID.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de planejamento do empreendimento é imediato, com duração
transitória, pois ocorre até a implantação da obra, sendo reversível, pois a maior
parte dos conflitos pode ser resolvido, segundo PAR (IPPUC, 2019). O impacto é
de muito pequena magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.3.5-1) e importância mediana, sendo mitigado por meio das medidas
de reabilitação e desenvolvimento social previstas no Plano de Ação para
Reassentamento (PAR) da Vila 29 de Outubro (COHAB, 2019). Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de planejamento do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.1.3.3.5-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE CONFLITOS DE
VIZINHANÇA

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Também para o componente PARQUE, as causas da geração de conflitos de
vizinhança estão ligadas à futura remoção de famílias e os efeitos específicos deste
impacto decorrentes do componente parque correspondem às ações de remoção
e pré-reassentamento, no sentido de articulação social e informação para que o
reassentamento ocorra da melhor forma, inteirando a população a ser reassentada
e também aquelas temporariamente afetadas pelo projeto.
A probabilidade de ocorrência de conflitos de vizinhança na fase de planejamento
do empreendimento é certa, de natureza negativa e incidência direta, uma vez que
se trata geração de conflito de vizinhança acerca de mudanças importantes no
tecido social comunitário da AID.
Este impacto, decorrente do componente parque na fase de planejamento do
empreendimento é de início e temporalidade imediata, de duração transitória, pois
ocorre até a implantação da obra. É reversível, pois a maior parte dos conflitos pode
ser evitado ou resolvido, segundo informações do PAR (IPPUC, 2019). O impacto
é de muito pequena magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.3.5-1) e importância mediana, sendo mitigado por meio das medidas
de reabilitação e desenvolvimento social previstas no mesmo plano.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA

Contratação e
produção de estudos
Desenvolvimento de 1
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente URBANIZAÇÃO corresponde à área de domínio público onde serão
removidas cerca de 110 famílias para a implantação das obras de reurbanização e
construção de 1.150 unidades habitacionais.
O projeto de reassentamento reflete diretamente na dinâmica de vida das famílias,
podendo, inclusive, gerar conflitos de vizinhança, ocasionados pela convivência e
utilização de espaços comuns. O fato das unidades habitacionais serem
construídas na mesma área de influência diminui a possibilidade de ocorrência
deste impacto, mas a disposição em blocos de quatro unidades sobrepostas gera
maior dificuldade de convivência (Figura 5.1.3.3.5-3).
Para evitar qualquer tipo de imposição aos moradores, a participação social no
processo é indispensável, a fim de que a própria população veja as necessidades
ambientais e sociais do empreendimento, cuidando para não gerar conflitos de
vizinhança.
Conflitos de vizinhança podem também surgir se não houver um trabalho efetivo de
conscientização acerca de planejamento financeiro, cidadania, segurança
alimentar, o futuro cultivo de produtos na horta comunitária, a geração de trabalho
e renda, economia doméstica e educação ambiental e sanitária, já que todo o
complexo de subsistência e relações interpessoais das famílias seria
profundamente afetado com a mudança para uma habitação regulamentada.
Ainda, para minimizar os possíveis conflitos, é importante repassar a informação
de acompanhamento técnico no momento do sorteio e definição das unidades, tais
como: as relações de vizinhanças, parentesco e dependência, pessoas portadoras
de deficiência, famílias com mulheres sozinhas ou únicas provedoras, com o intuito
de preservar os vínculos entre os moradores e promover uma convivência mais
sustentável.
Desta forma, é entendido que o processo de reassentamento depende não
somente das mudanças físicas e geográficas, mas principalmente das que
envolvem a implementação de novos hábitos dos reassentados, que não contam
mais com a estrutura social e econômica desenvolvida em sua prévia comunidade,
necessitando, portanto, de acompanhamento para a criação de um novo processo
de socialização e adequação econômica.
A probabilidade de ocorrência de conflitos de vizinhança na fase de planejamento
do empreendimento é certa, de natureza negativa e incidência direta, uma vez que
se trata geração de conflito de vizinhança acerca de mudanças importantes no
tecido social comunitário da AID.
O início e a temporalidade dos efeitos deste impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são imediatas, com
duração transitória, reversíveis, de média magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.1.3.3.5-1) e de importância elevada, tendo
em vista as ações previstas no PAR (COHAB, 2019). Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de planejamento do empreendimento são sistematizados no Quadro 5.1.3.3.54.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.3.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE CONFLITOS DE
VIZINHANÇA

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
1
de obras civis
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.1.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
Neste subitem, são analisados os efeitos da progressão do conhecimento sobre
condições patrimoniais locais na fase de planejamento do empreendimento.

5.1.3.4.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES PATRIMONIAIS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.4.1-1.
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Quadro 5.1.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
PATRIMONIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES PATRIMONIAIS
LOCAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre aspectos patrimoniais locais, em
específico, com a identificação de sítios arqueológicos inéditos com alto grau de integridade,
apresentando contexto de deposição bem preservado e elementos materiais que permitam situar o
conjunto arqueológico cultural, tecnológica e cronologicamente
Produção de novas informações muito significativas sobre aspectos patrimoniais locais, obtidas em
sítios arqueológicos inéditos bem preservados, com contexto de deposição bem preservado e
elementos materiais que permitam caracterizar o conjunto arqueológico cultural e tecnologicamente
Produção de novas informações medianamente significativas sobre aspectos patrimoniais locais,
obtidas em sítios arqueológicos inéditos pouco preservados, com contexto impactado por intempéries e
atividades antrópicas recentes, compostos por conjunto arqueológico que permita caracterizar o sítio
tecnologicamente

5

4

3

Produção de novas informações pouco significativas sobre aspectos patrimoniais locais, obtidas a partir
da identificação de achados fortuitos, tais como materiais arqueológicos isolados

2

Produção de novas informações muito pouco significativas sobre aspectos patrimoniais locais, a partir
do cruzamento de dados secundários, sem a identificação de vestígios arqueológicos in loco

1

Inexistência de novas informações sobre aspectos patrimoniais locais

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.

Para o componente MACRODRENAGEM, os estudos prévios relacionados à
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico resultam no diagnóstico
assertivo acerca dos possíveis danos que o empreendimento pode gerar aos bens
arqueológicos, além de permitirem caracterizar as áreas estudadas conforme seu
potencial arqueológico.
Neste componente, os estudos realizados resultaram na não identificação de
vestígios arqueológicos, indicando a não existência de bens arqueológicos nos
locais afetados por sua instalação. Por seu caráter amostral, este estudo tem sua
probabilidade como certa, uma vez que durante a implantação, sítios arqueológicos
podem ser identificados. De toda forma, sua natureza é positiva, uma vez que indica
que sítios arqueológicos e demais bens de interesse cultural não serão impactados
pelo componente. Os efeitos desse estudo possuem incidência indireta sobre o
componente, uma vez que seus resultados não influenciam diretamente nos seus
aspectos técnicos e na sua concepção geral.
Por fim, este estudo tem como principal área de influência a ADA, uma vez que esta
é objeto de levantamentos sistemáticos e intensivos superficiais e subsuperficiais.
Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária, onde estudos
amostrais e não sistemáticos são aplicados.
Dada a característica material e o aspecto não renovável do patrimônio
arqueológico, pode-se afirmar que o início dos efeitos deste estudo é imediato e
sua duração é permanente. Uma vez que o estudo se pauta em metodologia
amostral e considerando que os sítios arqueológicos comuns nessa região não se
destacam na paisagem, é possível que vestígios sejam identificados quando da
etapa de implantação, o que atribui caráter de parcialmente reversível ao resultado
obtido. A temporalidade dos resultados do estudo é de longo prazo e sua
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magnitude, definida segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.4.1-1, é muito pequena, uma vez que os resultados obtidos não
indicam presença de sítios ou vestígios arqueológicos inéditos.
De todo modo, sua importância pode ser considerada elevada, uma vez que
informa a baixa probabilidade de danos ao patrimônio arqueológico e cultural. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.1.3.4.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES PATRIMONIAIS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como o anterior, os estudos prévios
relacionados à Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico resultam no
diagnóstico assertivo acerca dos possíveis danos que o empreendimento pode
gerar aos bens arqueológicos, além de permitirem caracterizar as áreas estudadas
conforme seu potencial arqueológico.
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Neste componente, os estudos realizados resultaram na não identificação de
vestígios arqueológicos, indicando a não existência de bens arqueológicos nos
locais afetados por sua instalação. Por seu caráter amostral, este estudo tem sua
probabilidade como certa, uma vez que durante a implantação, sítios arqueológicos
podem ser identificados. De toda forma, sua natureza é positiva, uma vez que indica
que sítios arqueológicos e demais bens de interesse cultural não serão impactados
pelo componente.
Os efeitos desse estudo possuem incidência indireta sobre o componente, uma vez
que seus resultados não influenciam diretamente nos seus aspectos técnicos e na
sua concepção geral.
Por fim, este estudo tem como principal área de influência a ADA, uma vez que esta
é objeto de levantamentos sistemáticos e intensivos superficiais e subsuperficiais.
Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária, onde estudos
amostrais e não sistemáticos são aplicados.
Dada a característica material e o aspecto não renovável do patrimônio
arqueológico, pode-se afirmar que o início dos efeitos deste estudo é imediato e
sua duração é permanente. Uma vez que o estudo se pauta em metodologia
amostral e considerando que os sítios arqueológicos comuns nessa região não se
destacam na paisagem, é possível que vestígios sejam identificados quando da
etapa de implantação, o que atribui caráter de parcialmente reversível ao resultado
obtido. A temporalidade dos resultados do estudo é de longo prazo e sua
magnitude, definida segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.4.1-1, é muito pequena, uma vez que os resultados obtidos não
indicam presença de sítios ou vestígios arqueológicos inéditos.
De todo modo, sua importância pode ser considerada elevada, uma vez que
informa a baixa probabilidade de danos ao patrimônio arqueológico e cultural. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento são expostos no
Quadro 5.1.3.4.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES PATRIMONIAIS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, tal qual para os componentes anteriormente
tratados, os estudos prévios relacionados à Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico resultam no diagnóstico assertivo acerca dos possíveis danos que o
empreendimento pode gerar aos bens arqueológicos, além de permitirem
caracterizar as áreas estudadas conforme seu potencial arqueológico. Neste
componente, os estudos realizados resultaram na não identificação de vestígios
arqueológicos, indicando a não existência de bens arqueológicos nos locais
afetados por sua instalação.
Por seu caráter amostral, este estudo tem sua probabilidade como certa, uma vez
que durante a implantação, sítios arqueológicos podem ser identificados. De toda
forma, sua natureza é positiva, uma vez que indica que sítios arqueológicos e
demais bens de interesse cultural não serão impactados pelo componente. Os
efeitos desse estudo possuem incidência indireta sobre o componente, uma vez
que seus resultados não influenciam diretamente nos seus aspectos técnicos e na
sua concepção geral.
Por fim, este estudo tem como principal área de influência a ADA, uma vez que esta
é objeto de levantamentos sistemáticos e intensivos superficiais e subsuperficiais.
Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária, onde estudos
amostrais e não sistemáticos são aplicados.
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Dada a característica material e o aspecto não renovável do patrimônio
arqueológico, pode-se afirmar que o início dos efeitos deste estudo é imediato e
sua duração é permanente. Uma vez que o estudo se pauta em metodologia
amostral e, considerando que os sítios arqueológicos comuns nessa região não se
destacam na paisagem, é possível que vestígios sejam identificados quando da
etapa de implantação, o que atribui caráter de parcialmente reversível ao resultado
obtido. A temporalidade dos resultados do estudo é de longo prazo e sua
magnitude, definida segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.1.3.4.1-1, é muito pequena, uma vez que os resultados obtidos não
indicam presença de sítios ou vestígios arqueológicos inéditos.
De todo modo, sua importância pode ser considerada elevada, uma vez que
informa a baixa probabilidade de danos ao patrimônio arqueológico e cultural. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são dispostos no
Quadro 5.1.3.4.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE CONDIÇÕES PATRIMONIAIS LOCAIS

Contratação e
1
produção de estudos

1

1 1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.1.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
Os efeitos da progressão do conhecimento sobre condições institucionais locais,
identificados para a fase de planejamento do empreendimento, são analisados no
tópico seguinte.

5.1.3.5.1
PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS LOCAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
categorias expostas no Quadro 5.1.3.5.1-1.
Quadro 5.1.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: PROGRESSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS LOCAIS
Alta integração institucional, com a elaboração dos produtos referentes à fase de planejamento antes
do prazo esperado e com colaboração entre as instituições no processo de produção

5

Grande integração institucional, com a elaboração dos produtos referentes à fase de planejamento
dentro do prazo esperado e com colaboração entre as instituições no processo de produção

4

Boa integração institucional, promovendo a elaboração dos produtos referentes à fase de planejamento
dentro do prazo esperado

3

Alguma integração institucional, garantindo elaboração dos produtos referentes à fase de
planejamento, porém com atrasos e retrabalhos em produtos específicos

2

Pouca integração institucional, permitindo que os produtos referentes à fase de planejamento sejam
elaborados, porém com muitos atrasos e retrabalhos

1

Nenhuma integração institucional, impactando fortemente a capacidade de elaboração dos produtos
referentes à fase de planejamento

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e nos demais estudos e projetos em andamento.

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas relacionam-se com o arranjo
institucional necessário para viabilização dos projetos necessários, muitos
vinculados a instituições específicas. É de se esperar que uma integração eficiente
entre tais instituições no processo de discussão do plano promova convergências
de ordem política e técnica, evitando atrasos na etapa um possível retrabalho em
frentes específicas.
Tais efeitos são de probabilidade certa, mas dependem da sinergia entre as
instituições relevantes para o projeto. Porém, caso ocorra, é de natureza positiva e
incidência direta, afetando a ADA. Tendem a se iniciar imediatamente em conjunto
com o processo de planejamento, com efeitos de duração permanente durante a
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fase, ainda que a temporalidade seja definida até a fase de implantação, portanto
de caráter temporário. São efeitos considerados de grande magnitude e de elevada
importância no processo geral. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.1.3.5.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: PROGRESSÃO
DO CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
1
recuperação
ambiental do
corredor ecológico
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, semelhante ao anterior, a organização das
instituições envolvidas no processo de planejamento possibilita maior eficiência na
elaboração nos projetos necessários.
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De probabilidade certa, dependente do arranjo institucional eficiente, é considerada
de natureza positiva, incidindo diretamente sobre o componente em questão. Tais
causas tem como região de influência a ADA do empreendimento. O início dos
efeitos tende a ser imediato, com efeitos de duração permanente. Entende-se como
de efeito temporário, já que se encerra com o fim da fase de implantação do
empreendimento, e irreversível, tendo em vista que os benefícios obtidos se
materializam no produto de planejamento. São efeitos considerados de grande
magnitude e de elevada importância no processo geral. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de
planejamento do empreendimento são resumidos no Quadro 5.1.3.5.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: PROGRESSÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Reserva de terreno
para futuro centro de
capacitação e
convívio da
1
comunidade
Concepção de
soluções para áreas
de plantio de flores e
hortas comunitárias
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Semelhante aos anteriores, para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste
impacto relacionam-se com o arranjo institucional eficiente envolvido no processo
de planejamento. Também de probabilidade certa e de natureza positivo, incidindo
diretamente sobre a ADA.
Seus efeitos são de início imediato, ainda que permanente e irreversível. São
efeitos considerados de grande magnitude e de elevada importância no processo
geral. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização são destacados no Quadro 5.1.3.5.1-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.1.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: PROGRESSÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS LOCAIS

Contratação e
produção de estudos
Elaboração de
projetos executivos
de obras civis
Concepção de
soluções de
1
adequação de
equipamentos
públicos
Desenvolvimento de
ações preliminares
junto à comunidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.1-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Dentre outras adiante especificadas, as principais causas dos impactos nesta fase
do empreendimento estão relacionadas a:


macrodrenagem – canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo
do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras civis das
bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem
e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui) (Figura 5.2-1);



parque – canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo do
terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras civis dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e
sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e
mirantes); preparação de áreas para plantio de flores; e preparação de locais
para hortas comunitárias (Figura 5.2-2);



urbanização – reassentamento de famílias (para liberação de locais para
outros usos; regularização fundiária); canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições
e outros); obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação –
sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário
e microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações)
e de construção das novas unidades habitacionais; obras de tratamento
paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de
espaços públicos); e obras de reforma de equipamentos públicos (ampliação
da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade básica
de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel
do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba) (Figura 5.2-3).
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Figura 5.2-1:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.2-2:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.2-3:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada
relatório.
Notas:
1
=
2
=
3
=
4
=

em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
Escola Municipal Professora Joana Raksa
Unidade básica de saúde (UBS)
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Caximba
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba
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5.2.1
MEIO FÍSICO
Como é comum à fase de implantação, são previstos efeitos predominantemente
negativos dos impactos oriundos do empreendimento nos diversos fatores
ambientais do meio físico. Em suma, correspondem a 96,6% do total específico,
equivalentes a 90,0% para o componente estruturante macrodrenagem e 100,0%
tanto para o parque quanto para a urbanização1.

5.2.1.1
CLIMA E AR
Na fase de implantação do empreendimento, os impactos previsíveis para estes
fatores do meio físico são restritos ao ar, compreendendo o aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, incremento da emissão de gases para
a atmosfera e acentuação dos níveis de pressão sonora, abaixo abordados.

5.2.1.1.1
AUMENTO DE MATERIAIS PARTICULADOS
EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.1.1-1.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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Quadro 5.2.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR:
AUMENTO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA
Inexistência de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera

0

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como boa na ADA e na AID
durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-1

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como moderada na ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-2

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como ruim na ADA e na AID
durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-3

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como muito ruim na ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-4

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como péssima na ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e MMA (2019).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
MP10 = Material particulado com diâmetro inferior a 10 µm
MP2,5 = Material particulado com diâmetro inferior a 2,5 µm

Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, devido ao canteiro de obras, aos
serviços preliminares gerais, às obras civis relacionadas às bacias de
espraiamento e contenção de cheias, ao canal de macrodrenagem e ao platô
belvedere, e também devido à preparação do corredor ecológico.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
partículas para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a remoção de camada vegetal, movimentação de terra e do tráfego em vias
não pavimentadas internas das obras, demolições, queima de combustíveis
fósseis por veículos pesados e maquinários, serviços de terraplanagem e
movimentação de material fragmentado (areia, cimento, brita, entre outros).
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal ação na ADA e
na AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
macrodrenagem. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o aumento
de materiais particulados em suspensão na atmosfera será temporário, ocorrendo
somente durante a fase de implantação do empreendimento.
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Apesar desta previsão de aumento da concentração material particulado na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente macrodrenagem, não deve ser suficiente para
causar violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.1-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.1.1.1-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: AUMENTO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM
SUSPENSÃO NA ATMOSFERA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, devido ao canteiro de obras, aos
serviços preliminares gerais, às obras civis dos espaços públicos de convivência,
lazer e esportes, das obras do tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e
mirantes) e da preparação de áreas para o plantio de flores e para hortas
comunitárias.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
partículas para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a remoção de camada vegetal, movimentação de terra e do tráfego em vias
não pavimentadas internas das obras, demolições, queima de combustíveis
fósseis por veículos pesados e maquinários, serviços de terraplanagem, serviços
de pavimentação e movimentação de material fragmentado (areia, cimento, brita,
entre outros).
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal atuação na ADA
e na AID, em que estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
parque. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera será temporário, ocorrendo
somente durante a fase de implantação do empreendimento.
Apesar desta previsão de aumento da concentração material particulado na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente parque, não deve ser suficiente para causar
violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.1-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.1.1.1-3.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-104

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: AUMENTO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA
ATMOSFERA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, devido às obras civis de urbanização
(infraestrutura, saneamento e energia), das novas unidades habitacionais, de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos) e das obras de adequação de equipamentos públicos, como
a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, a construção da
unidade básica de saúde, a transferência do Centro de Referência da Assistência
Social Caximba para imóvel desapropriado, e a reforma do imóvel do Centro
Municipal de Educação Infantil Caximba.
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A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
partículas para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a remoção de camada vegetal, movimentação de terra e do tráfego em vias
não pavimentadas internas das obras, demolições, queima de combustíveis
fósseis por veículos pesados e maquinários, serviços de terraplanagem, serviços
de pavimentação, escavações para implantação da rede de drenagem, água
potável e esgoto, e a movimentação de material fragmentado (areia, cimento,
brita, entre outros).
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal influência na ADA
e na AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
urbanização. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera será temporário, ocorrendo
somente durante a fase de implantação do empreendimento.
Apesar desta previsão de aumento da concentração material particulado na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente urbanização, não deve ser suficiente para
causar violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.1-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.1.1.1-4.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: AUMENTO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA
ATMOSFERA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.1.2
INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES
PARA A ATMOSFERA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.1.2-1.
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Quadro 5.2.1.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR:
INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA
Inexistência de fontes de emissões de gases para a atmosfera

0

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como boa na ADA e na AID durante
as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-1

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como moderada na ADA e na AID
durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-2

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como ruim na ADA e na AID durante
as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-3

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como muito ruim ADA e na AID
durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-4

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como péssima ADA e na AID
durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e MMA (2019).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto referente ao incremento da emissão de
gases para a atmosfera, devido às obras civis relacionadas às bacias de
espraiamento e contenção de cheias, ao canal de macrodrenagem e ao platô
belvedere, bem como à preparação do corredor ecológico.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
gases para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a queima de combustíveis por veículos e maquinários. Dentre as principais
substâncias emitidas, destacam-se os óxidos de enxofre (SOX), produzidos na
queima do óleo diesel; óxidos de nitrogênio (NOX), resultantes da combustão a
altas temperaturas, principalmente em motores de caminhões; monóxido de
carbono (CO), originado da combustão incompleta de combustíveis fósseis; e
ozônio (O3), poluente secundário originado de reações fotoquímicas na atmosfera,
na presença de óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. Ainda, vale ressaltar que
a combustão dos combustíveis também será responsável pela emissão de gases
do efeito estufa, principalmente de dióxido de carbono (CO2).
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal foco na ADA e na
AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão (Figura 5.2.1.1.21).
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
macrodrenagem. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o incremento
da emissão de gases para a atmosfera será temporário, ocorrendo somente
durante a fase de implantação do empreendimento.
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Apesar desta previsão de aumento da concentração de poluentes gasosos na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente macrodrenagem, não deve ser suficiente para
causar violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.2-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são expostos no Quadro 5.2.1.1.2-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES DE PARA A
ATMOSFERA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao incremento da emissão de
gases para a atmosfera, devido às obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes, das obras do tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvedere e mirantes) e da preparação de áreas para o plantio de flores e para
hortas comunitárias.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
gases para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a queima de combustíveis por veículos e maquinários. Dentre as principais
substâncias emitidas, destacam-se os óxidos de enxofre (SOX), produzidos na
queima do óleo diesel; óxidos de nitrogênio (NOX), resultantes da combustão a
altas temperaturas, principalmente em motores de caminhões; monóxido de
carbono (CO), originado da combustão incompleta de combustíveis fósseis; e
ozônio (O3), poluente secundário originado de reações fotoquímicas na atmosfera,
na presença de óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal influência na ADA
e na AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
parque. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o incremento da
emissão de gases para a atmosfera será temporário, ocorrendo somente durante
a fase de implantação do empreendimento.
Apesar desta previsão de aumento da concentração de poluentes gasosos na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente macrodrenagem, não deve ser suficiente para
causar violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.2-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são identificados no Quadro 5.2.1.1.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao incremento da emissão de
gases para a atmosfera, devido às obras civis de urbanização (infraestrutura,
saneamento e energia), das novas unidades habitacionais, de tratamento
paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços
públicos) e das obras de adequação de equipamentos públicos, como a
ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, a construção da unidade
básica de saúde, a transferência do Centro de Referência da Assistência Social
Caximba para imóvel desapropriado, e a reforma do imóvel do Centro Municipal
de Educação Infantil Caximba.
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A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de emitir
gases para a atmosfera e, consequentemente, alterar a qualidade do ar local,
como a queima de combustíveis por veículos e maquinários. Dentre as principais
substâncias emitidas, destacam-se os óxidos de enxofre (SOX), produzidos na
queima do óleo diesel; óxidos de nitrogênio (NOX), resultantes da combustão a
altas temperaturas, principalmente em motores de caminhões; monóxido de
carbono (CO), originado da combustão incompleta de combustíveis fósseis; e
ozônio (O3), poluente secundário originado de reações fotoquímicas na atmosfera,
na presença de óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal ação na ADA e
na AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado ao à duração das obras no PGRC para o
componente urbanização. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que o
incremento da emissão de gases para a atmosfera será temporário, ocorrendo
somente durante a fase de implantação do empreendimento.
Apesar desta previsão de aumento da concentração de poluentes gasosos na
atmosfera da ADA e AID durante a implantação do empreendimento, é de se
esperar que este aumento não chegue a causar problemas na qualidade do ar
local. Isto se deve ao fato de que atualmente a área de interesse não possui
fontes significativas de poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto. Assim sendo, a área apresenta concentrações baixas destes
poluentes, desta forma, o incremento da concentração a ser gerado na fase de
implantação, para o componente macrodrenagem, não deve ser suficiente para
causar violações dos padrões legais de qualidade do ar.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto será de magnitude muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.1.1.2-1, e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.1.1.2-4.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.1.3
ACENTUAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.1.3-1.
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Quadro 5.2.1.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR:
ACENTUAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA
Sem desenvolvimento de atividades ruidosas

0

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-1

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período vespertino (19h01 – 22h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-2

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-3

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) ou vespertino (19h01 –
22h00) ou noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão sonora em desacordo com os limites
estabelecidos pela legislação municipal

-4

Desenvolvimento de atividades ruidosas nos três períodos com níveis de pressão sonora em
desacordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e Curitiba (2002).

Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado à acentuação dos níveis de
pressão sonora, devido às obras civis referentes às bacias de espraiamento e
contenção de cheias, ao canal de macrodrenagem e ao platô belvedere, assim
como à preparação do corredor ecológico.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de
acentuar os níveis de pressão sonora local, como o tráfego de caminhões, a
circulação e operação de maquinários, demolições, a movimentação de materiais
de construção e de terra, entre outros.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal atuação na ADA
e AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado ao começo e duração das obras no PGRC para o
componente macrodrenagem. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que
a acentuação dos níveis de pressão sonora será temporária, ocorrendo somente
durante a fase de implantação do empreendimento.
Considerando que as atividades ocorrerão predominantemente no período diurno,
e dentro dos níveis de pressão sonora estabelecidos pela legislação municipal,
pode-se afirmar que o impacto será de magnitude muito pequena, segundo
critérios
de
enquadramento
expostos
no
Quadro 5.2.1.1.3-1,
e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.1.1.3-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: ACENTUAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado à acentuação dos níveis de
pressão sonora, devido às obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer
e esportes, das obras do tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e
mirantes) e da preparação de áreas para o plantio de flores e para hortas
comunitárias.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de
acentuar os níveis de pressão sonora local, como o tráfego de caminhões, a
circulação e operação de maquinários, demolições, movimentação de materiais
de construção e de terra, entre outros. Portanto, pode-se afirmar que a
probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza negativa e de
incidência direta, com principal influência na ADA e na AID, que são as áreas
onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado ao começo e duração das obras no PGRC para o
componente parque. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que a
acentuação dos níveis de pressão sonora será temporária, ocorrendo somente
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durante a fase de implantação do empreendimento. Considerando que as
atividades ocorrerão predominantemente no período diurno, e dentro dos níveis
de pressão sonora estabelecidos pela legislação municipal, pode-se afirmar que o
impacto será de magnitude muito pequena, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.1.1.3-1, e, consequentemente, de reduzida importância.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no
Quadro 5.2.1.1.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: ACENTUAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado à acentuação dos níveis de
pressão sonora, devido às obras civis de urbanização (infraestrutura, saneamento
e energia), das novas unidades habitacionais, de tratamento paisagístico das
áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos) e das
obras de adequação de equipamentos públicos, como a ampliação da Escola
Municipal Professora Joana Raksa, a construção da unidade básica de saúde, a
transferência do Centro de Referência da Assistência Social Caximba para imóvel
desapropriado, e a reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil
Caximba.
A execução destes serviços envolve atividades que possuem o potencial de
acentuar os níveis de pressão sonora local, como o tráfego de caminhões, a
circulação e operação de maquinários, demolições, a movimentação de materiais
de construção e de terra, entre outros.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal influência na ADA
e na AID, onde estarão localizadas as principais fontes de emissão.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado à duração das obras no PGRC para o componente
urbanização. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que a acentuação
dos níveis de pressão sonora será temporária, ocorrendo somente durante a fase
de implantação do empreendimento.
Considerando que as atividades ocorrerão predominantemente no período diurno,
e dentro dos níveis de pressão sonora estabelecidos pela legislação municipal,
pode-se afirmar que o impacto será de magnitude muito pequena, segundo
critérios
de
enquadramento
expostos
no
Quadro 5.2.1.1.3-1,
e,
consequentemente, de reduzida importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 5.2.1.1.3-4.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: ACENTUAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.2
ÁGUA
Em função das características específicas do empreendimento, os prováveis
impactos oriundos da sua fase de implantação sobre o fator água, adiante
apresentados, são o aumento de interferências na dinâmica de drenagem
superficial, o incremento do assoreamento de corpos d’água e a deterioração da
qualidade hídrica superficial.
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5.2.1.2.1
AUMENTO DE INTERFERÊNCIAS NA
DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.2.1-1.
Quadro 5.2.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA:
AUMENTO DE INTERFERÊNCIAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Sem alteração da drenagem natural

0

Com alteração da drenagem natural por sistemas de pequeno porte

-1

Com alteração da drenagem natural por sistemas de pequeno a médio porte

-2

Com alteração da drenagem natural por sistemas de médio porte

-3

Com alteração da drenagem natural por sistemas de médio a grande porte

-4

Com alteração da drenagem natural por sistemas de grande porte

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM as atividades canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições, retirada
de grande volume de entulhos diversos que preencheram cavas e outros); obras civis
das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e
do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação
ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui) vão causar
interferências na dinâmica de drenagem superficial e na subterrânea ao nível do
aquífero livre (lençol freático).
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e sua incidência será
direta. Terá natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus efeitos serão de
início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades de implantação deste
componente, com duração transitória e reversível ao final das obras, com a
implantação da nova configuração pretendida para a área.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo em vista as alterações que serão impostas ao
contexto hídrico. Com base no exposto, o impacto é considerado de importância
elevada. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
classificados no Quadro 5.2.1.2.1-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: AUMENTO DE INTERFERÊNCIAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM
SUPERFICIAL

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as atividades canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições,
retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram cavas e
outros); obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias vão causar interferências na dinâmica de drenagem
superficial e na subterrânea ao nível do aquífero livre (lençol freático).
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência, incidência direta, e
natureza negativa, abrangendo a ADA e AID. Seus efeitos terão início imediato e
ocorrerão durante a realização das atividades de implantação deste componente,
com duração transitória e reversível ao final das obras, por meio da implantação
dos equipamentos de infraestrutura dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes, e com o fim das obras de tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvederes e mirantes) e com o estabelecimento e execução das áreas para
plantio de flores e dos locais das hortas comunitárias.
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Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo em vista as alterações que serão impostas ao
contexto hídrico, tanto em relação as alterações durante o início das obras no
componente macrodrenagem, com na sua transição ao componente parque. Com
base no exposto, o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.1.2.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: AUMENTO DE INTERFERÊNCIAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM
SUPERFICIAL

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação
- sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem) e tratamento paisagístico. A execução desses trabalhos envolve
atividades que podem, variável e pontualmente, interferir na dinâmica da
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drenagem superficial. Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência
deste impacto é incerta, de natureza negativa e de incidência indireta. Caso
venha a ocorrer terá influência na ADA, onde estarão localizadas as principais
obras que teriam algum efeito sobre a dinâmica de drenagem superficial no
componente urbanização.
Este impacto, que será reversível, terá início imediato e duração transitória,
estando diretamente atrelado ao início e duração das obras do componente
urbanização relativas ao PGRC. Com relação à temporalidade, caso venha a
ocorrer, pode-se afirmar que o impacto será temporário durante a fase de
implantação do empreendimento e sua magnitude será pequena. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são evidenciados no
Quadro 5.2.1.2.1-4.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: AUMENTO DE INTERFERÊNCIAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM
SUPERFICIAL

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:

Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.

ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE

=
=
=
=
=
=
=

Área Diretamente Afetada
Área de Influência Direta
Área de Influência Hidrológica
Área de Influência Indireta
Área de Influência Urbana
Área de Influência Metropolitana
Área de Influência Estendida
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5.2.1.2.2
INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.2.2-1.
Quadro 5.2.1.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA:
INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
Inexistência de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água

0

Adoção de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de pequeno porte

-1

Adoção de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de pequeno a médio porte

-2

Adoção de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de médio porte

-3

Adoção de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de médio a grande porte

-4

Adoção de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de médio a grande porte

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades do canteiro de obras;
serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições, retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram
cavas e outros); obras civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias,
do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do
corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente –
APP – do Rio Barigui) vão causar um incremento do assoreamento de corpos
d`água.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao final das obras, por meio da implantação da nova configuração pretendida pelo
PGRC.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão temporários,com magnitude muito
grande, devido às cargas de assoreamento a que serão submetidos os corpos
hídricos nesse contexto. Com base no exposto, o impacto é considerado de
importância elevada. Os atributos especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
destacados no Quadro 5.2.1.2.2-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as atividades canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições,
retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram cavas e
outros); obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias vão impor cargas de assoreamento aos corpos de
d’água e, de certa forma, mais intensamente sobre o Rio Barigui.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e terá incidência
direta. Sua natureza pode ser classificada como negativa, abrangendo a ADA,
AID e AIH. Seus efeitos terão início imediato e ocorrerão durante a realização das
atividades de implantação dos elementos de macrodrenagem, estendendo-se ao
componente parque, com duração transitória e reversível ao final das obras, tanto
da implantação dos equipamentos de infraestrutura dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes, quanto de tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvederes e mirantes) e estabelecimento e execução das áreas para plantio de
flores e dos locais das hortas comunitárias.
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Os efeitos serão de ocorrência temporária e com magnitude muito grande, tendo
em vista as cargas de assoreamento que as movimentações de solos impõem ao
contexto hídrico, em relação tanto às alterações durante o início das obras dos
elementos de macrodrenagem, como citado anteriormente, como na sua transição
ao componente parque. Com base no exposto, o impacto é considerado de
importância elevada. Os atributos especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.2.1.2.2-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação
- sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem) e tratamento paisagístico. A execução desses trabalhos envolve
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atividades que podem, variável e pontualmente, conforme a sua dinâmica, causar
assoreamento nos corpos hídricos.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
incerta, de natureza negativa e de incidência indireta. Caso venha a ocorrer terá
influência na ADA, que é a área onde estarão localizadas as principais obras cuja
execução causaria algum efeito de assoreamento sobre a drenagem superficial
no componente urbanização.
Este impacto será reversível, terá início imediato e duração transitória, estando
diretamente vinculado à duração das obras do componente urbanização, relativas
ao PGRC. Com relação à temporalidade, caso venha a ocorrer, pode-se afirmar
que o impacto será temporário e sua magnitude será pequena com importância
reduzida. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
sumarizados no Quadro 5.2.1.2.2-4.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ ÁGUA

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.1.2.3
DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.2.3-1.
Quadro 5.2.1.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA:
DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL
Atividades sem geração de efluentes e/ou resíduos com potencial de poluição hídrica superficial
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos
de características semelhantes aos domiciliares, com limite de 600 litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não domiciliar, sem necessidade de prétratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos de características
semelhantes aos domiciliares, acima de 600 litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não domiciliar, com necessidade de prétratamento do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos não
domiciliares e de baixa periculosidade, independente do volume a ser gerado
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede coletora
de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de elementos vinculados
à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado
Atividades com geração de efluentes de característica não domiciliar e sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

0
-1
-2
-3
-4
-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018).

Para o componente MACRODRENAGEM as atividades canteiro de obras;
serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições e outros); obras civis das bacias de espraiamento e contenção de
cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação
do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP – do Rio Barigui) podem comprometer a qualidade hídrica por
meio de geração de efluentes de características domiciliar e não domiciliar.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a implantação dos equipamentos de infraestrutura de
saneamento.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem são sintetizados
no Quadro 5.2.1.2.3-2.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-127

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Relativo componente PARQUE, assim como para o item anterior, as atividades de
instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); Obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias, podem comprometer a qualidade hídrica por meio
de geração de efluentes de características domiciliar e não domiciliar.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a implantação dos equipamentos de infraestrutura de
saneamento.
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Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são identificados no Quadro 5.2.1.2.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros);obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
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Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
CMEI – Caximba, podem comprometer a qualidade hídrica por meio de geração
de efluentes de características domiciliar e não domiciliar.
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH.
Seus efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das
atividades da implantação do componente urbanização, com duração transitória e
reversível ao fim das obras com a dos equipamentos de infraestrutura de
saneamento.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.1.2.3-4.

Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.1.3
SOLO E SUBSOLO
Os impactos prováveis da fase de implantação do empreendimento sobre esses
fatores do meio físico, a seguir discriminados, dizem respeito à evolução de
processos erosivos e de lixiviação edáfica, alterações de condições geotécnicas,
contaminação do solo e subsolo, e interferências nas águas subterrâneas.

5.2.1.3.1
EVOLUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.3.1-1.
Quadro 5.2.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: EVOLUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Inexistência de atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica

0

Atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica de pequeno porte

-1

Atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica de pequeno a médio porte

-2

Atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica de médio porte

-3

Atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica de médio a grande porte

-4

Atividades promotoras de processos erosivos e de lixiviação edáfica de grande porte

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, nesta fase de implantação do
empreendimento, não somente a instalação do canteiro de obras, mas também a
execução das obras de terraplenagem necessárias à construção das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), resultarão em aumento muito significativo de processos
erosivos e de lixiviação edáfica, uma vez que desorganizarão completamente a
situação atual, que já é precária, expondo e desestruturando completamente
porções do solo e subsolo e gerando novos caminhos para as águas e destruindo
a vegetação existente nas porções afetadas. Este impacto será negativo e terá
ocorrência certa, incidindo diretamente sobre o meio ambiente, dominantemente
na ADA e na AID, mas também na AIH e AII.
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O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente macrodrenagem,
nesta fase de instalação do empreendimento, será imediato e se fortalecerá no
curto prazo, sendo, entretanto temporário e parcialmente reversível em médio e
ou longo prazo. Trata-se de um impacto de grande magnitude e elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
expostos no Quadro 5.2.1.3.1-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: EVOLUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE
LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de implantação do empreendimento, a
instalação do canteiro de obras, além de outras atividades necessárias como
preparo do terreno para plantios, movimentações de terra, demolições, execução
de obras civis etc. resultarão em aumento significativo de processos erosivos e de
lixiviação edáfica, pois causarão destruição da vegetação e denudação do solo.
Este impacto será negativo e terá ocorrência certa, incidindo diretamente sobre o
meio ambiente, dominantemente na ADA e, em menor proporção, na AID.
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O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente parque nesta fase
de instalação do empreendimento, será imediato no curto prazo, mas sendo
temporário e quase totalmente reversível em médio e longo prazo. Trata-se de um
impacto de pequena magnitude e reduzida importância. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 5.2.1.3.1-3.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: EVOLUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO
EDÁFICA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO nesta fase de implantação do
empreendimento, atividades como instalação do canteiro de obras, serviços
preliminares como preparo do terreno, movimentações de terra, demolições,
execução de obras civis de construção e adequação, construção do sistema
viário, de esgotamento sanitário, de água e outros, resultarão em aumento
significativo de processos erosivos e de lixiviação edáfica, pois causarão
destruição da vegetação, denudação e revolvimento do solo.
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Este impacto será negativo e terá ocorrência certa, incidindo diretamente sobre o
meio, dominantemente na ADA e, em menor proporção, na AID, mas também
com reflexos na AIH e na AII. Os efeitos deste impacto, decorrentes do
componente urbanização, nesta fase de instalação do empreendimento, será
imediato, continuando no curto e médio prazo, mas sendo temporário e
parcialmente reversível em médio e longo prazo. Trata-se de um impacto de
média magnitude e mediana importância. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação
do empreendimento são classificados no Quadro 5.2.1.3.1-4.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: EVOLUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE
LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

X

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.3.2
ALTERAÇÕES DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO E SUBSOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.3.2-1.
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Quadro 5.2.1.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: ALTERAÇÕES DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO E SUBSOLO
Sem escavações e sem movimentação de terra em cortes e/ou aterros

0

Preparo do terreno e nivelamento limitados à remoção superficial do solo, sem construção de subsolo

-1

Escavações limitadas a níveis correspondentes à altura de um subsolo e/ou movimentação de terra em
cortes e/ou aterros de pequenas proporções

-2

Escavações limitadas a níveis correspondentes à altura de dois a três subsolos e/ou movimentação de
terra em cortes e/ou aterros de médias proporções

-3

Escavações limitadas a níveis correspondentes à altura de quatro subsolos e/ou movimentação de
terra em cortes e/ou aterros de médias a grandes proporções

-4

Escavações limitadas a níveis correspondentes à altura de cinco ou mais subsolos e/ou movimentação
de terra em cortes e/ou aterros de grandes proporções

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, nesta fase de implantação do
empreendimento, a instalação do canteiro de obras, mas principalmente, a
execução das obras de terraplenagem necessárias à construção das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), resultarão em remoção de parte do material constituinte do
solo e subsolo e em desestruturação parcial do material restante – revolvimento,
amolgamento, expansão, compactação etc. – causadoras de queda de resistência
e aumento de compressibilidade desse material remanescente.
As informações atualmente disponíveis sobre o subsolo local (oriundas de
estudos anteriores como o projeto da Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, 2004), visto que os
dados dos lotes 1 e 2 não estão disponíveis até o presente momento, indicam que
o subsolo é dominantemente constituído por “solo mole”, isto é, argila orgânica de
alta plasticidade e alto grau de saturação, muito dificilmente aproveitável para
construção dos diques (no máximo, poder-se-ia pensar em utilizar, parte dele, no
núcleo, após estudos mais aprofundados, dada a dificuldade de sua compactação
em razão do alto teor de umidade, baixa permeabilidade e presença de matéria
orgânica). Isto significa que esse material deverá ser removido do local e
depositado em um bota fora ou, preferentemente, aproveitado com outra
finalidade, como, por exemplo para a cerâmica vermelha. Dois problemas sérios
precisarão ser resolvidos: o que fazer com o material extraído e onde buscar
material para a construção dos diques (caixas de empréstimo) e ambos esses
problemas deverão causar danos ambientais consideráveis.
Este impacto será negativo e terá ocorrência certa, incidindo diretamente sobre o
meio ambiente, dominantemente na ADA e na AID, mas também na AIH e AII e,
possivelmente, nas demais áreas de influência: AIU, AIM e AIE. O início dos
efeitos, decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de instalação do
empreendimento, será imediato, estendendo-se para curto a médio prazo, sendo
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temporário, mas irreversível. Trata-se de um impacto de grande magnitude e
elevada importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são ressaltados no Quadro 5.2.1.3.2-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÕES DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO
SOLO E SUBSOLO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de implantação do empreendimento, a
instalação do canteiro de obras, além de outras atividades necessárias como
preparo do terreno para plantios, movimentações de terra, demolições, execução
de obras civis etc. resultarão em um certo grau de desestruturação do solo e do
subsolo superior. Este impacto será negativo e terá ocorrência certa, incidindo
diretamente sobre o meio ambiente, dominantemente na ADA e, em menor
proporção, na AID.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente parque nesta fase
de instalação do empreendimento, será imediato, continuando no curto prazo e
deverá ser permanente e irreversível; trata-se, entretanto, de um impacto de
pequena magnitude e reduzida importância. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.1.3.2-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÕES DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO E
SUBSOLO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO nesta fase de implantação do
empreendimento, atividades como instalação do canteiro de obras, serviços
preliminares como preparo do terreno, movimentações de terra, demolições,
execução de obras civis de construção e adequação, construção do sistema
viário, de esgotamento sanitário, de água e outros, resultarão em um certo grau
de desestruturação do solo e do subsolo superior. Este impacto será negativo e
terá ocorrência certa, incidindo diretamente sobre o meio, de forma dominante na
ADA e, em menor proporção, na AID, refletindo também na AIH e AII.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente urbanização,
nesta fase de instalação do empreendimento, será imediato, continuando no curto
e médio prazo e deverá ser permanente e irreversível; tratando-se, entretanto, de
um impacto de pequena magnitude e reduzida importância.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÕES DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO
E SUBSOLO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.3.3
CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.3.3-1.
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Quadro 5.2.1.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Atividades sem geração de resíduos com potencial de poluição edáfica

0

Atividades com geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com limite de
600 litros por semana

-1

Atividades com geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, acima de 600
litros por semana

-2

Atividades com geração de resíduos não domiciliares e de baixa periculosidade, independente do
volume a ser gerado

-3

Atividades com geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

-4

Atividades com geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e IPPUC (2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades canteiro de obras;
serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições, retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram
cavas e outros); obras civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias,
do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do
corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente –
APP – do Rio Barigui) irão influenciar negativamente com contaminação do solo e
subsolo, decorrente do início da operação destas.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AID. O início dos seus
efeitos será em curto prazo. Esse impacto terá duração transitória e reversível.
Com relação a temporalidade, pode ser considerado que as interferências sobre a
contaminação do solo e subsolo se dará de forma temporária, tendo em vista as
alterações que serão impostas nesse contexto.
Durante a fase de implantação, a magnitude pode ser considerada pequena
devido ao fato de que contempla, por exemplo, interferências pontuais, que
justificam a sua reduzida importância. Os critérios de enquadramento são
expostos no Quadro 5.2.1.3.3-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as atividades canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições,
retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram cavas e
outros); obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); Obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias irão influenciar negativamente com contaminação
do solo e subsolo, decorrente do início da operação destas.
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Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem natureza classificada como negativa, abrangendo a ADA. O início dos efeitos
será em curto prazo, e ocorrerá de forma gradual, na medida em que as
intervenções forem se efetivando até o final das obras, com o desmonte do
canteiro de obras. Esse impacto terá duração transitória e reversível. Com relação
à temporalidade, considera-se que as interferências sobre a contaminação do
solo e subsolo serão temporárias, tendo em vista as alterações impostas nesse
contexto.
Durante a fase de implantação, a magnitude pode ser considerada pequena,
frente ao fato de que contempla, por exemplo, interferências pontuais, que
justificam a sua reduzida importância. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.1.3.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao reassentamento de famílias
(para liberação de locais para outros usos), canteiro de obras, serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros).
Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de
circulação – sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento
sanitário e microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e
comunicações), obras civis de construção das novas unidades habitacionais,
obras de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura
vegetal de espaços públicos) e obras de adequação de equipamentos públicos
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade
básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba. A execução desses
trabalhos envolve atividades que podem, variável e pontualmente, interferir na
contaminação do solo e subsolo.
Portanto, pode-se afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacto é
incerta, de natureza negativa e de incidência indireta. Caso venha a ocorrer terá
influência na AID, que é a área onde estarão localizadas as principais obras que
teriam algum efeito sobre o solo e subsolo.
O início dos efeitos deste impacto será em curto prazo, e ocorrerá de forma
gradual, na medida em que as intervenções forem se efetivando. Esse impacto
terá duração transitória e reversível. Com relação a temporalidade, pode ser
considerado que as interferências sobre a contaminação do solo e subsolo, se
dará de forma temporária, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse
contexto.
Durante a fase de implantação, a magnitude pode ser considerada pequena
devido ao fato de que contempla, por exemplo, interferências pontuais que
justificam sua importância reduzida. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.1.3.3-4.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.3.4
INTERFERÊNCIAS NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS2
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.3.4-1.

____________________________________________________________________________________________
2

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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Quadro 5.2.1.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: INTERFERÊNCIAS NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Sem alteração da qualidade da água subterrânea, do regime hidrodinâmico ou do nível do lençol
freático durante a implantação do empreendimento

0

Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico durante a implantação do empreendimento

-1

Possibilidade de alteração do nível do lençol freático durante a implantação do empreendimento

-2

Existência de fator de risco para alteração da qualidade da água subterrânea

-3

Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico e do nível do lençol freático durante a implantação
do empreendimento

-4

Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico e do nível do lençol freático durante a implantação
do empreendimento, associada à existência de fator de risco para alteração da qualidade da água
subterrânea

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e IPPUC (2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de implantação do
canteiro de obras, serviços preliminares gerais (preparo do terreno,
movimentação de terra e demolições e/ou outra(s), obras civis das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, obras civis do canal de macrodrenagem,
obras civis do platô belvedere (dique) e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui) irão influenciar positivamente na alteração do nível de água subterrânea,
decorrente da implantação destas.
Os efeitos deste impacto serão de início a curto prazo e ocorrerão durante a
realização das atividades da implantação do componente macrodrenagem, com
duração transitória e reversível ao fim das obras, com a implantação da nova
configuração pretendida pelo PGRC. Em relação à temporalidade, serão de
ocorrência temporária e média magnitude. Com base no exposto, o impacto é
considerado de importância elevada. Os atributos especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são identificados no Quadro 5.2.1.3.4-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: INTERFERÊNCIAS NO NÍVEL DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.1.3.5
DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA3
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.1.3.5-1.

____________________________________________________________________________________________
3

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.2.1.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
Atividades sem geração de efluentes e/ou resíduos com potencial de poluição hídrica subterrânea
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos
de características semelhantes aos domiciliares, com limite de 600 litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, sem necessidade de prétratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos de características
semelhantes aos domiciliares, acima de 600 litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, com necessidade de prétratamento do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos não
domiciliares e de baixa periculosidade, independente do volume a ser gerado
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede coletora
de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de elementos vinculados
à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar e sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

0
-1
-2
-3
-4
-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e IPPUC (2019).

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades relacionadas aos serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação
– sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações) e de
construção das novas unidades habitacionais influenciarão negativamente, pois
essas intervenções promoverão a alteração na qualidade das águas
subterrâneas.
Possui probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza negativa,
tendo em vista o PGRC. Abrange a AID, com início dos efeitos em curto prazo, e
ocorrerá de forma gradual, na medida em que as intervenções forem se
efetivando. Terá duração transitória e reversível. Com referência à temporalidade,
as interferências sobre a contaminação do solo e subsolo serão temporárias
devido às alterações impostas nessa conjuntura.
Durante a fase de implantação, a magnitude pode ser considerada pequena
devido ao fato de que contempla, principalmente, interferências pontuais,
justificando a sua reduzida importância. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são sistematizados no Quadro 5.2.1.3.5-4.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.1.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE HÍDRICA
SUBTERRÂNEA

Serviços
preliminares gerais
Obras civis

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2
MEIO BIOLÓGICO
Durante a fase de implantação do empreendimento, também são esperados
efeitos exclusivamente negativos dos impactos sobre os fatores ambientais do
meio biológico. Portanto, compreendem a 100,0% do total específico, com
percentual idêntico para cada um dos componentes estruturantes
macrodrenagem, parque e urbanização4.

____________________________________________________________________________________________
4

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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5.2.2.1
FLORA
Na fase de implantação do empreendimento, os impactos mais relevantes sobre a
flora são pertinentes à redução da cobertura vegetal, a mudanças na composição
florística e ao isolamento de áreas de vegetação.

5.2.2.1.1
REDUÇÃO DE COBERTURA VEGETAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.1.1-1.
Quadro 5.2.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
REDUÇÃO DE COBERTURA VEGETAL
Inexistência de remoção de vegetação, nem mesmo de indivíduos isolados

0

Previsão de remoção de árvores isoladas exóticas

-1

Previsão de remoção de árvores isoladas nativas

-2

Previsão de remoção de indivíduos de espécie(s) exótica(s) componente(s) de agrupamento (s)
vegetacional(is)

-3

Previsão de remoção de indivíduos de espécie(s) nativa(s) componente(s) de agrupamento(s)
vegetacional(is)

-4

Previsão de remoção de indivíduos de espécie(s) ameaçada(s) de extinção – isolados ou em
agrupamento (s) vegetacional(is)

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e Brasil (2006; 2008; 2012).

A redução da cobertura vegetal ocorrerá prioritariamente pelo corte de árvores
isoladas e em maciços florestais, tanto exóticas como nativas, conforme retratado
na seção 3 – Diagnóstico ambiental. Ao todo, serão suprimidos 310 indivíduos
(ver Apêndice 5.2.2.1-A), conforme descrito a seguir. O projeto construtivo prevê o
desvio de indivíduos arbóreos, buscando o mínimo de impacto possível,
especialmente sobre as araucárias remanescentes no local. As Tabelas 5.2.2.1.11 e 5.2.2.1.1-2 apresentam as áreas de atingimento direto pelo empreendimento
sobre a cobertura vegetal local.
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Tabela 5.2.2.1.1-1:
ÁREAS
DE
TIPOLOGIAS
VEGETACIONAIS
ESTRUTURANTES DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTE

MACRODRENAGEM

PARQUE
URBANIZAÇÃO

ATINGIDAS

POR

COMPONENTES
ÁREA
(ha)
0,2
3,3

TIPOLOGIA VEGETACIONAL
Estepe Gramíneo Lenhosa (campo, não arbóreo)
Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea
Formação Pioneira de Influência Fluvial Antropizada –
Várzea
Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea
Formação Pioneira de Influência Fluvial Antropizada –
Várzea
Estepe Gramíneo Lenhosa
Floresta Ombrófila Mista Montana

0,5
1,1
0,4
8,0
1,2

Fonte:
Baseada em dados da subseção 3.2.1 – Flora – da seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Tabela 5.2.2.1.1-2:
QUANTIDADE
DE
ÁRVORES
A
SEREM
ESTRUTURANTES DO EMPREENDIMENTO

SUPRIMIDAS

POR

COMPONENTES
QUANTIDADE
(unidade)
9
6
295
310

COMPONENTE
MACRODRENAGEM
PARQUE
URBANIZAÇÃO
TOTAL

Fonte:
Baseada em dados da subseção 3.2.1 – Flora – da seção 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, na fase de implantação do
empreendimento é prevista a redução da vegetação nativa por meio de supressão
de indivíduos. O empreendimento precisará instalar canteiro de obras, obras civis
(bacias de espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem, platô
belvedere (dique), além de prever serviços preliminares gerais (preparo do
terreno, movimentação de terra e outros). Na área de rebatimento territorial deste
componente, nove árvores isoladas serão suprimidas, estando as mesmas
situadas nas bordas das vias existentes. Além disso, também atingirá 0,2 ha da
tipologia Estepe Gramíneo Lenhosa, 3,3 ha de Formação Pioneira de Influência
Fluvial – Várzea – e 0,5 ha de Formação Pioneira de Influência Fluvial
Antropizada – Várzea.
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A principal área de influência deste impacto, de probabilidade certa, natureza
negativa, incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter
irreversível e temporalidade imediata, será a ADA e, secundariamente, a AID. A
magnitude dos seus efeitos será pequena, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.2.1.1-1, enquanto sua importância será mediana. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 5.2.2.1.1-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DE COBERTURA VEGETAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas deste impacto na fase de implantação
do empreendimento correspondem às mesmas causas apontadas no componente
macrodrenagem. São seis árvores isoladas que poderão sofrer algum tipo de
interferência. Em termos de fragmentos, entende-se que serão atingidos: 1,1 ha
de Formação Pioneira de Influência Fluvial – Várzea – e 0,4 ha de Formação
Pioneira de Influência Fluvial Antropizada – Várzea.
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A principal área de influência deste impacto, de ocorrência certa, natureza
negativa, incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter
irreversível e temporalidade imediata, será a ADA, uma vez que os efeitos serão
localizados pontualmente. Sua magnitude, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.2.1.1-1, será pequena, assim como sua importância será
reduzida. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.2.2.1.1-3.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DE COBERTURA VEGETAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Esse impacto também será gerado pelo componente URBANIZAÇÃO. Diferentes
causas são apontadas, como: canteiro de obras; serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) e obras civis de construção das
novas unidades habitacionais.
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A retirada da vegetação nativa e a inserção de um novo elemento na realidade
local proporcionará alterações na paisagem local pelas causas acima apontadas.
É prevista a supressão de 295 árvores, a maior parte inserida nos 1,2 ha de
Floresta Ombrófila Mista Montana e 8,0 ha de Estepe Gramíneo Lenhosa
(campo), que apesar de não ser considerada arbórea, foi computada nas
tipologias de vegetação. Ainda que a remoção da vegetação seja restrita a ADA,
enquanto principal área de influência deste impacto decorrente do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento, entende-se que as
condições atuais da paisagem serão alteradas com a abertura de acessos,
execução de terraplanagem, movimentação de solos (áreas de empréstimo e
bota-foras), implantação de instalações e na supressão da vegetação local,
embora grande parte da área já seja alterada.
Os efeitos deste impacto terão probabilidade certa, natureza negativa, incidência
direta, início imediato, duração permanente, caráter irreversível e temporalidade
imediata, com média magnitude, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.2.1.1-1. Sua importância pode ser classificada como mediana. Os
atributos aos quais incidem este impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são apresentados no
Quadro 5.2.2.1.1-4.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DE COBERTURA VEGETAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.2.1.2
MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA5
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.1.2-1.
Quadro 5.2.2.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA6
Ausência de remoção de vegetação combinada com quaisquer usos

0

Remoção de árvores isoladas combinada com uso residencial

-1

Remoção de árvores isoladas combinada com uso(s) não residencial(is) ou de maciço(s) vegetal(is)
combinada com uso residencial

-2

Remoção de maciço(s) vegeta(is) combinada com uso(s) não residencial(is)

-3

Remoção de maciço(s) vegetal(is) combinada com uso industrial

-4

Remoção de maciço(s) vegetal(is) combinada com uso industrial de grande porte

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e em diretrizes do IPCC (2020).

A dinâmica da composição florística é determinada a partir da análise na forma
como os indivíduos por espécies estão distribuídos no povoamento. Dadas as
intervenções previstas, e a baixa quantidade de espécies observadas no
inventário florestal, o impacto envolverá, dentre outros, o componente estruturante
MACRODRENAGEM. Suas causas serão decorrentes da instalação de serviços
gerais como preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e obras civis
como bacias de espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem,
platô belvedere (dique), preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental
da área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui).
Com a AID como principal área de influência, os atributos deste impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são especificados no Quadro 5.2.2.1.2-2 e consistem em
probabilidade certa, natureza negativa, incidência direta, início imediato, duração
permanente, em longo prazo e caráter reversível, com média magnitude,
conforme critérios estabelecidos no Quadro 5.2.2.1.2-1, e elevada importância.
____________________________________________________________________________________________
5

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

6

Baseada no índice “agriculture, forestry, and other land uses” (AFOLU – agricultura,
silvicultura e outros usos da terra) do Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas) (IPCC, 2020).
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

As causas deste impacto para o componente estruturante PARQUE serão
decorrentes da instalação de serviços gerais, como preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições e outros, e obras civis dos espaços públicos
de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e sinalização) e de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes), além de preparação
de áreas para plantio de flores e preparação de locais para hortas comunitárias.
A principal área de influência deste impacto, de probabilidade certa, natureza
negativa, incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter reversível
e temporalidade de longo prazo, será a ADA e, secundariamente, a AID. Sua
magnitude será média, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.2.1.2-1, enquanto sua importância será elevada. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.2.1.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2.1.3
AUMENTO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO7
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.1.3-1.

____________________________________________________________________________________________
7

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.
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Quadro 5.2.2.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
Inexistência de previsão de isolamento de áreas de vegetação

0

Previsão de reduzido isolamento de áreas de vegetação

-1

Previsão de reduzido a mediano isolamento de áreas de vegetação

-2

Previsão de mediano isolamento de áreas de vegetação

-3

Previsão de mediano e elevado isolamento de áreas de vegetação

-4

Previsão de elevado isolamento de áreas de vegetação

-5

Fonte:
Baseado em Primark e Rodrigues (2006) e em Reznik, Pires e Freitas (2012).

A expansão do uso da terra, que acompanha o crescimento da população
humana, resulta na fragmentação dos habitats naturais, com a formação de
fragmentos florestais de diferentes tamanhos e formas. Na AAE, o desenho atual
desses remanescentes vegetacionais já demonstra esse processo e o seu próprio
isolamento. É importante reforçar os aspectos de ocupação pretérita que incidem
sobre áreas hoje consideradas maciços no polígono do empreendimento, que por
si só, já apontam o alto grau de intervenção antrópica.
Ainda que o isolamento já seja presente, entende-se que as causas vinculadas ao
componente MACRODRENAGEM sejam decorrentes da instalação de serviços
gerais, como preparo do terreno, movimentação de terra, obras civis como bacias
de espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem e platô
belvedere (dique), entre outras intervenções previstas para o empreendimento.
A área de influência deste impacto, de probabilidade certa, natureza negativa,
incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter reversível e
temporalidade de longo prazo, será a ADA e secundariamente a AID. Sua
magnitude será muito pequena, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.2.1.3-1, e, de maneira semelhante, sua importância será reduzida. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no
Quadro 5.2.2.1.3-2.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas deste impacto são decorrentes, na fase
de implantação do empreendimento, da instalação do canteiro de obras, dos
serviços preliminares gerais como preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições, obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização), obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvedere e mirantes), preparação de áreas para plantio de flores e
preparação de locais para hortas comunitárias.
A principal área de influência deste impacto, de probabilidade certa, natureza
negativa, incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter
irreversível e temporalidade imediata, será a ADA e secundariamente a AID. Sua
magnitude será muito pequena, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.2.1.3-1, e, de maneira similar, sua importância será reduzida. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são classificados
no Quadro 5.2.2.1.3-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1

1

1
X

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2.1.4
ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA8
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.1.4-1.

____________________________________________________________________________________________
8

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.2.2.1.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA
Inexistência de alteração de agrupamento(s) e/ou maciço(s) vegetacional(is)

0

Alteração de agrupamento(s) vegetacional(is), sem ocorrência de ameaçada(s) de extinção

-1

Alteração de agrupamento(s) vegetacional(is), com ocorrência de ameaçada(s) de extinção

-2

Alteração de maciço(s) vegetacional(is) com predominância de espécies exóticas

-3

Alteração de maciço(s) vegetacional(is) com predominância de espécies nativas, sem ocorrência de
ameaçada(s) de extinção

-4

Alteração de maciço(s) vegetacional(is) com predominância de espécies nativas, com ocorrência de
ameaçada(s) de extinção

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e MMA (2014).
Nota:
Agrupamento vegetacional = formação não configurada como árvores isoladas e/ou maciços

De acordo com as listas nacional (MMA, 2014) e estadual (SEMA, 2008) que
tratam da flora ameaçada, há espécies identificadas na área estudada, quais
sejam: Dicksonia selowiana (xaxim-verdadeiro), Ocotea porosa (imbuia),
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná), Machaerium paraguariense
(jacarandá), Cedrela fissilis (cedro-vermelho). Alguns dos táxons apresentados
figuram como espécies ameaçadas desde 1990, principalmente pela perda de
hábitats, no caso do pinheiro-do-paraná. Ainda que figurem inseridas no contexto
do empreendimento, é prevista a afetação de três espécies e seis indivíduos pelo
corte de árvores isoladas: quatro indivíduos de Cedrela fissilis (cedro-vermelho),
um de Ocotea porosa (imbuia) e um de Machaerium paraguarienseI (jacarandá).
À época do detalhamento do projeto executivo propriamente dito, deverão ser
estabelecidas estratégias para tratativas das referidas espécies, a exemplo da
opção escolhida como alternativa do projeto, a qual reduziu em aproximadamente
300 indivíduos, o número de árvores a serem suprimidas.
Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto nesta fase de
implantação do empreendimento envolvem reassentamento de famílias (para
liberação de locais para outros usos), instalação de canteiro de obras, serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros), obras civis de urbanização (infraestrutura de circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia e comunicações), construção das novas unidades habitacionais e
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos).
A principal área de influência deste impacto, de probabilidade certa, natureza
negativa, incidência direta, início em curto prazo, duração permanente, caráter
irreversível e temporalidade imediata, será a ADA. Sua magnitude será média,
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segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.2.1.4-1, e, de
maneira similar, sua importância será mediana. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são destacados no Quadro 5.2.2.1.4-2.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.1.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FLORA: ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2.2
FAUNA
No decurso da sua implantação, o empreendimento propiciará impactos sobre a
fauna relativos à afetação de hábitats e hábitos da fauna, ao agravamento de
condições da fauna aquática e ao aumento da ocorrência de sinantropismo,
segundo as características adiante analisadas.
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5.2.2.2.1
AFETAÇÃO DE HÁBITATS E HÁBITOS DA FAUNA9
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.2.1-1.
Quadro 5.2.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA:
AFETAÇÃO DE HÁBITATS E HÁBITOS DA FAUNA
Inexistência de interferência sob hábitats e hábitos da fauna

0

Previsão de interferência sob os hábitats e hábitos de representantes não prejudiciais apenas da fauna
exótica

-1

Previsão de interferência sob hábitats e hábitos de até duas classes da fauna nativa não ameaçados
de extinção

-2

Previsão de interferência para os hábitats e hábitos de duas ou mais classes da fauna nativa, não
consideradas de maior risco de extinção, neste caso citam-se as categorias: DD – Dados Insuficientes;
LC – Pouco Preocupante; NT – Quase ameaçada e NE – não avaliada

-3

Previsão de interferência para os hábitats e hábitos todas as classes da fauna nativa, não consideradas
de maior risco de extinção, neste caso citam-se as categorias: DD – Dados Insuficientes; LC – Pouco
-4
Preocupante; NT – Quase ameaçada e NE – não avaliada
Previsão de interferência para os hábitats e hábitos de todas as classes de fauna nativa, e espécies
categorizadas como de maior risco de extinção (CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; ou VU
– Vulnerável)

-5

Fonte:
Baseado em Mikich e Bérnils (2004), MMA (2014; 2018), Paraná (2010; 2018) e IUCN (2019).
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)

Inseridas no componente MACRODRENAGEM, destacam-se as seguintes
causas: instalação do canteiro de obras; atividades de preparo do terreno,
movimentação de terra; demolições; obras para a implantação das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui); alterações estas que
comprometem hábitats e hábitos da fauna. Dentre estas, citam-se áreas de
deslocamento, refúgio e reprodução, em decorrência da supressão e/ou
fragmentação destas, acarretando a redução e isolamento de populações.

____________________________________________________________________________________________
9

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.
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Entre os grupos que sofrem esta interferência, citam-se os répteis, aves e
mamíferos, principalmente representantes com dependência direta de ambientes
florestais, os quais, atualmente, apresentam áreas reduzidas e, em sua maioria,
isolados. Nesta fase de implantação do empreendimento, além da supressão
vegetal propriamente dita, todo maquinário, movimentação de colaboradores e
ruídos na área, causarão a dispersão da fauna existente. A combinação destes
fatores poderá causar uma série de impactos subsequentes, como a diminuição
na riqueza específica, aumento da competição intra e interespecífica e predação,
eliminando populações especialistas (hábitat e dieta) e fortalecendo as
generalistas e com maior plasticidade ambiental.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência e incidência direta;
é classificado como de natureza negativa, de maneira a abranger a ADA e AID do
projeto. Seus efeitos terão início imediato e ocorrerão quando da realização das
atividades previstas para a implantação do componente macrodrenagem, com
duração permanente e irreversível. No que diz respeito à temporalidade, em um
primeiro momento, espécies que possuem facilidade de adaptação e hábitos mais
generalistas poderão se beneficiar da situação; porém, em longo prazo terão
problemas relacionados a questões intraespecíficas, como área de vida, disputa
de território; aumento de gasto energético e incidência de doenças, entre outros.
Durante a fase de implantação, de acordo com os critérios de enquadramento
apresentados no Quadro 5.2.2.2.2-1, a magnitude deste impacto pode ser
considerada muito grande, tendo em vista a interferência nos hábitats e hábitos
de todas as classes de fauna nativa e, inclusive de espécies categorizadas como
de maior risco de extinção (CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; ou VU
– Vulnerável); no caso da avifauna, podem ser citadas espécies como o gaviãopega-macaco (Spizaetus tyrannus) com ocorrência confirmada em avistamento
realizado no REVIS do Bugio (SPVS, 202-, em prep.) e o caburé-acanelado
(Aegolius harrisii) (CONSILIU, 2008); em relação aos mamíferos, além do bugioruivo, primata que inclusive detém o nome do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS)
do Bugio, localizado na AAL e AAE do projeto, cita-se a família dos felinos, a qual
é significativamente comprometida com a redução de hábitats. Desta maneira,
com base no conjunto de atributos mencionados, este impacto é considerado de
elevada importância, os quais são sumarizados no Quadro 5.1.2.2.2-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: AFETAÇÃO DE HÁBITATS E HÁBITOS DA FAUNA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as atividades previstas se assemelham às da
macrodrenagem: instalação do canteiro de obras; serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); relacionadas com o
impacto de alterações de hábitats e hábitos da fauna durante a fase de
implantação do empreendimento.
Com a descaracterização dos ambientes, diante da limpeza do terreno e
supressão da vegetação, dentre outras atividades, algumas espécies mais
suscetíveis a mudanças ambientais, a exemplo dos passeriformes silvícolas de
pequeno porte, roedores, marsupiais, animais frugívoros; poderão ser forçadas à
buscar novas áreas de vida. Essa situação aumentará a possibilidade de
predação e competição intra e interespecífica.
Este impacto também tem como certa sua probabilidade de ocorrência e
incidência direta; é classificado como de natureza negativa, de maneira a
abranger a ADA e AID do projeto. Os efeitos sob os hábitats e hábitos da fauna
terão início imediato e ocorrerão conjuntamente às atividades previstas para
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implantação do componente PARQUE, com duração permanente e irreversível,
em função da impossibilidade de anulação por completa do referido impacto.
Assim, como descrito para o componente macrodrenagem, a temporalidade
poderá persistir por um longo período após a implantação do empreendimento,
pois as condições naturais existentes serão distintas das originais, interferindo
diretamente nas espécies presentes.
A magnitude deste impacto pode ser considerada muito grande, conforme
exposto no Quadro 5.2.2.2.2-1, ela está relacionada com a alteração dos hábitats
e hábitos de todas as classes de fauna nativa, e inclusive de espécies
categorizadas como de maior risco de extinção (CR – Criticamente em Perigo; EN
– Em Perigo; ou VU – Vulnerável), a exemplo da paca (Cuniculus paca) presente
na lista Estadual de espécies ameaçadas (PARANÁ, 2010), roedor este
classificado com status em perigo (EN), normalmente solitário que, além de sofrer
com a supressão de hábitat propriamente dita, preocupa por ser alvo de caça,
tendo em vista ser considerada uma espécie cinegética. Assim, com base no
conjunto de atributos mencionado, os quais para a fase de implantação são
resumidos no Quadro 5.1.2.2.2-2, este impacto é considerado de elevada
importância.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: AFETAÇÃO DE HÁBITATS E HÁBITOS DA FAUNA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Tratamento
paisagístico
1
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.2.2.2.
AGRAVAMENTO DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA10
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.2.2-1.
Quadro 5.2.2.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA:
AGRAVAMENTO DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA
Atividades sem geração de efluentes e/ou resíduos com potencial de poluição hídrica e agravamento
de condições de hábitats e hábitos da fauna aquática

0

Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos
de características semelhantes aos domiciliares, com limite de 600 litros por semana, com muito baixo
potencial de agravamento das condições de hábitats e hábitos da fauna aquática
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, sem necessidade de prétratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos de características
semelhantes aos domiciliares, acima de 600 litros por semana, com baixo potencial de agravamento
das condições de hábitats e hábitos da fauna aquática
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, com necessidade de prétratamento do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos não
domiciliares e de baixa periculosidade, independente do volume a ser gerado, com médio potencial de
agravamento das condições de hábitats e hábitos da fauna aquática
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede coletora
de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de elementos vinculados
à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado, com alto potencial de
agravamento das condições de hábitats e hábitos da fauna aquática
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar e sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado, com muito alto
potencial de agravamento das condições de hábitats e hábitos da fauna aquática

-1

-2

-3

-4

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018).

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades que poderão causar
interferências nos atuais ambientes aquáticos (inclusive artificiais: cavas e lagoas)
ou em áreas diretamente ligadas a eles, a exemplo da vegetação ciliar, são: obras
civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem
e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação
ambiental da APP do Rio Barigui). Esses comprometimentos poderão ocorrer em
função da geração de efluentes e/ou resíduos, como também com a supressão
e/ou alteração dos hábitats e, consequentemente, dos hábitos das espécies
aquáticas, principalmente para a ictiofauna, porém sem desconsiderar grupos
semiaquáticos, entre eles os mamíferos, como a lontra (Lontra longicaudis) e a
capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), além das aves, a exemplo das famílias das
garças (Ardeidae), patos e marrecos (Anatidae), e do mergulhão (Podicipedidae).

____________________________________________________________________________________________
10

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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Este impacto tem probabilidade certa de ocorrência, tendo em vista a
complexidade em todos os componentes e atividades previstas para a
implantação do PGRC, principalmente em função dos novos ambientes aquáticos
formados, inclusive o corredor ecológico com a recuperação da APP do Rio
Barigui. A incidência será direta e, pode ser classificado como de natureza
negativa na ADA, AID e, ainda, na AIH.
No caso do componente macrodrenagem, a partir da formação de novos
ambientes, em decorrência da reconfiguração de cavas em lagoas de passagem
e, também pelo próprio dique e o canal em si, os efeitos sob a fauna aquática
terão início imediato, duração transitória e sem a possibilidade de reversão.
A temporalidade será imediata, em função da formação desses novos ambientes,
bem como da possibilidade de poluição hídrica. Assim, poderão acarretar
alterações dos padrões ecológicos da ictiofauna local, modificando sensivelmente
os hábitos alimentares e também reprodutivos. Ademais, poderá ser observado
aumento de área disponível para espécies que possuem preferência por
ambientes lênticos (traíra, lambaris do gênero Astianax e acarás). Todavia, serão
registrados efeitos adversos no caso de espécies reofílicas (lambaris do gênero
Mimagoniates).
Considera-se para este impacto, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.2.2.2-1, que as atividades previstas para a implantação do
componente macrodrenagem poderão gerar efluentes de características domiciliar
e com viabilidade de lançamento diretamente na rede coletora de esgotos, ou
ainda, efluentes com características não-domiciliar, porém sem a necessidade de
pré-tratamento, de maneira a também viabilizar seu lançamento na rede coletora;
desta forma, as alterações para a fauna aquática ocorrerão principalmente no
sentido de supressão de hábitats e consequente mudança de hábitos das
espécies. Os aspectos relacionados à poluição propriamente ditos poderão ser
monitorados e controlados, avaliando as modificações na qualidade da água com
aferições periódicas previstas na seção 10 do presente estudo, assim os efeitos
deste impacto possuem média magnitude, segundo critérios apresentados no
Quadro 5.2.2.2.2-1. Com base no conjunto de atributos mencionados, os quais
são identificados no Quadro 5.2.2.2.2-2, este impacto é considerado de
importância mediana.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: AGRAVAMENTO DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2.2.3
AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.2.3-1.
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Quadro 5.2.2.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA:
AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO
Inexistência de potencial de aumento de espécies sinantrópicas associadas à proliferação de doenças

0

Possibilidade de aumento de espécies sinantrópicas, sem previsão de proliferação de doenças e/ou
-1
casos.
Potencial de baixo aumento de espécies sinantrópicas, com previsão de proliferação de doenças
relacionadas a espécies comensais (Mus musculus); ratazana (Rattus norvergicus) e rato-de-telhado
(R. rattus), sem confirmação de casos ou registro das espécies.
Potencial de médio baixo aumento de espécies sinantrópicas, com registro de apenas uma espécie
comensal (camundongo ou ratazana ou rato-de-telhado), com a previsão de proliferação de doenças e
com investigação sem confirmação de até dois casos.
Potencial de médio alto aumento de espécies sinantrópicas, com o registro e/ou coleta de espécies
comensais ou silvestres hospedeiras, com previsão de proliferação de doenças, e registro de até um
caso relacionado com alguma destas zoonoses: viroses (Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica);
bacterioses (Febre por mordedura; Salmonelose; Leptospirose) e parasitoses (Toxoplasmose;
Verminose e Esquistossomose).
Potencial de alto aumento de espécies sinantrópicas, com o registro e/ou coleta de espécies
comensais e silvestres hospedeiras, com previsão de elevada proliferação de doenças. Com a
confirmação de mais de um caso relacionado com alguma das seguintes doenças: viroses
(Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre por mordedura; Salmonelose;
Leptospirose) e parasitoses (Toxoplasmose; Verminose e Esquistossomose).

-2
-3

-4

-5

Fonte:
Baseada em FUNASA (2002).

Durante a implantação do empreendimento, para o componente
MACRODRENAGEM, destaca-se: instalação do canteiro de obras; serviços
preliminares gerais; obras civis das bacias de espraiamento e contenção de
cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação
do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP – do Rio Barigui). Os ambientes em que ocorrerão cada uma
dessas atividades são variados, como áreas úmidas, alagadas, com a
possibilidade de revolvimento de entulhos, regiões com ausência de tratamento
de esgoto, entre outras; de maneira que, todos os trabalhadores envolvidos
nestas atividades, bem como os moradores residentes próximo destas obras,
poderão ter contato, de maneira direta ou indireta, com animais infectados,
especialmente roedores sinantrópicos, os quais são considerados reservatórios
(hospedeiros) e acarretam no risco de transmissão de diversas enfermidades,
entre elas: viroses (Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre
por mordedura; Salmonelose; Leptospirose); além de parasitoses (Toxoplasmose;
Verminose e Esquistossomose) e ainda micoses.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-168

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Os roedores que merecem destaque são camundongo (Mus musculus); ratazana
(Rattus norvergicus) e rato-de-telhado (R. rattus), além da possibilidade de
encontrar espécies não comensais (silvestres), as quais, com o processo de
urbanização e modificações ambientais acabam por expandir suas colônias
próximas de domicílios, dentre as quais é possível citar o rato-da-mata (Akodon
cursor) e o ratinho-do-arroz (Oligoryzomys nigripes).
Este impacto tem como incerta sua probabilidade de ocorrência, tendo em vista
estar relacionado com as condições sanitárias (precárias) atuais, sobre as quais
serão realizadas ações preventivas e de controle conjuntamente com a população
e colaboradores da obra. Em caso de ocorrência, a incidência será direta e é
classificado como de natureza negativa na ADA e na AID.
O início dos efeitos deste impacto será imediato, tendo em vista que, as espécies
supramencionadas poderão se proliferar quando das interferências previstas para
a implantação do componente MACRODRENAGEM no empreendimento, cuja
duração será transitória, reversível e temporária, com base nas ações de controle
do sinantropismo e fauna vetora, detalhadas nas seções 7 – Proposição de
Medidas Ambientais – e 10 – Acompanhamento dos impactos e medidas
ambientais, do presente estudo ao longo da fase de implantação.
Durante a fase de implantação, a magnitude é considerada média, de acordo com
os critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.2.2.3-1, pois a proliferação
das espécies vetoras, bem como a ocorrência de doenças relacionadas a estes
animais poderão ser minimizadas e, inclusive, evitadas, com base nas ações de
controle e acompanhamento previstas. Por fim, diante dos atributos especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento, o aumento na ocorrência de sinantropismo pode
ser considerado de importância mediana, cuja síntese deste e demais atributos
consta no Quadro 5.2.2.2.3-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as seguintes atividades poderão estar relacionadas
com o aumento na ocorrência de sinantropismo: instalação do canteiro de obras;
preparo do terreno; movimentação de terra; obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esporte; obras de tratamento paisagístico; preparação de
áreas para plantio de flores e locais para hortas comunitárias. Os locais previstos
para realização de cada uma destas ações podem ter características propícias
para que ocorra a proliferação de espécies vetoras, especialmente roedores
sinantrópicos, os quais são considerados reservatórios (hospedeiros) e acarretam
no risco de transmissão de diversas enfermidades, entre elas: viroses
(Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre por mordedura;
Salmonelose; Leptospirose); além de parasitoses (Toxoplasmose; Verminose e
Esquistossomose) e ainda micoses.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-170

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Assim, tanto trabalhadores envolvidos nestas atividades, como moradores das
proximidades das obras, poderão ter contato, de maneira direta ou indireta, com
animais infectados. Dentre eles, destacam-se: Mus musculus (camundongo);
Rattus norvergicus (ratazana) e R. rattus (rato-de-telhado), além de espécies
silvestres, como Akodon cursor (rato-da-mata) e Oligoryzomys nigripes (ratinhodo-arroz), que, em função do processo de urbanização e das modificações
ambientais, expandem suas colônias próximas a domicílios.
Este impacto tem como incerta sua probabilidade de ocorrência, pois está
relacionado com as condições sanitárias (precárias) atuais, formação de novos
abrigos para estas espécies, bem como fonte de alimentos (como exemplo as
áreas de plantio e hortas), sobre as quais existirão ações preventivas e de
controle conjuntamente com a população e colaboradores da obra. Em caso de
ocorrência, a incidência será direta e, é classificado como de natureza negativa
na ADA e AID.
Os efeitos deste impacto poderão ter início imediato, tendo em vista que, as
espécies supramencionadas poderão se proliferar quando das interferências
previstas para a implantação do componente PARQUE no empreendimento, cuja
duração será transitória, reversível e temporária, com base nas ações de controle
do sinantropismo e fauna vetora, detalhadas nas seções 7 – Proposição de
medidas ambientais – e 10 – Acompanhamento dos impactos e medidas
ambientais, do presente estudo ao longo da fase de implantação.
Durante a fase de implantação, a magnitude é considerada média, de acordo com
os critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.2.2.3-1, pois a proliferação
das espécies vetoras, bem como a ocorrência de doenças relacionadas a estes
animais poderão ser minimizadas e, inclusive, evitadas, diante das ações de
controle e acompanhamento previstas. Assim, de acordo com atributos
especificados para este impacto, o aumento na ocorrência de sinantropismo pode
ser considerado de importância mediana, em decorrência do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento, cuja síntese deste e demais
características consta no Quadro 5.2.2.2.3-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, quando da liberação dos locais para outros
usos e reassentamento de famílias; instalação de canteiro de obras; preparo do
terreno; movimentação de terra; obras civis relacionadas com saneamento e
esgotamento sanitário; além de obras de tratamento paisagístico e de adequação
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade
básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba), todas estas ações
poderão estar relacionadas com o aumento na ocorrência de sinantropismo.
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Conforme já mencionado para os outros dois componentes deste impacto, os
locais previstos para a implantação destas estruturas, poderão ter características
propícias para que ocorra a proliferação de espécies vetoras, especialmente
roedores sinantrópicos, os quais são considerados reservatórios (hospedeiros) e
acarretam no risco de transmissão de diversas enfermidades, entre elas: viroses
(Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre por mordedura;
Salmonelose; Leptospirose); além de parasitoses (Toxoplasmose; Verminose e
Esquistossomose) e ainda micoses.
Desta forma, tanto os trabalhadores envolvidos nestas atividades, como os
moradores residentes próximo destas obras, poderão ter contato, de maneira
direta ou indireta com animais infectados, dentre os quais destacam-se:
camundongo (Mus musculus); ratazana (Rattus norvergicus) e rato-de-telhado (R.
rattus), além das espécies silvestres que, em função do processo de urbanização
e modificações ambientais acabam por expandir suas colônias próximas de
domicílios, entre estas espécies constam o rato-da-mata (Akodon cursor) e o
ratinho-do-arroz (Oligoryzomys nigripes)
Este impacto tem como incerta sua probabilidade de ocorrência, tendo em vista
estar relacionado com as condições sanitárias atuais (tratamento de redes de
esgoto e manutenção de estruturas pretéritas), formação de novos abrigos para
estas espécies, e ainda possíveis novas fontes de alimentos, sobre as quais
ocorrerão ações preventivas e de controle conjuntamente com a população e
colaboradores da obra. Em caso de ocorrência, a incidência será direta e é
classificado como de natureza negativa na ADA e AID.
Na fase de implantação, os efeitos deste impacto poderão ocorrer de maneira
imediata, tendo em vista que, as espécies supramencionadas poderão se
proliferar quando das interferências previstas para a implantação do componente
URBANIZAÇÃO no empreendimento, principalmente no que diz respeito à
manutenção de estruturas antigas e redes de esgotamento sanitário; assim sua
duração será transitória, reversível e temporária, com base nas ações de controle
do sinantropismo e fauna vetora, detalhadas nas seções 7 – Proposição de
medidas ambientais – e 10 – Acompanhamento dos impactos e medidas
ambientais, do presente estudo.
A magnitude é considerada média, nesta fase, de acordo com os critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.2.2.3-1, pois a proliferação das espécies
vetoras, bem como a ocorrência de doenças relacionadas a estes animais
poderão ser minimizadas e inclusive evitadas, diante das medidas de controle
previstas. De acordo com os atributos especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento, o aumento na ocorrência de sinantropismo pode ser
considerado de importância mediana, cuja síntese deste e dos demais atributos
consta no Quadro 5.2.2.2.3-4.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.2.2.4
ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA11
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.2.2.4-1.

____________________________________________________________________________________________
11

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-174

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Quadro 5.2.2.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA:
ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA
Sem registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) ameaçada(s) de extinção

0

Registro não comprovado de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção
nas categorias de menor risco “dados insuficientes” ou “pouco preocupante”

-1

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção nas categorias de
menor risco “dados insuficientes” ou “pouco preocupantes”

-2

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria
“vulnerável”

-3

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “em
perigo” ou “criticamente em perigo”

-4

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria
“vulnerável” ou “em perigo” ou “criticamente em perigo” e ainda espécies endêmicas para a região.

-5

Fonte:
Baseado em Mikich e Bérnils (2004), MMA (2014; 2018), Paraná (2010; 2018) e IUCN (2019).
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)

Em relação ao componente MACRODRENAGEM, as atividades relacionadas
com: instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras para a implantação das bacias de espraiamento e contenção
de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e
preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP – do Rio Barigui); assim como já mencionado para o impacto
alteração de hábitats e hábitos da fauna, em função da supressão e/ou
fragmentação destas áreas, poderá ocasionar redução e isolamento de
populações e, dentre estes espécies, tendo em vista os levantamentos realizados
apresentados no diagnóstico (ver subseção 3.2.2), poderão inclusive ser
registrados representantes listados como ameaçados de extinção e/ou
endêmicos.
Estes critérios seguem 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); conforme já
apresentado no diagnóstico do presente estudo (ver item 3.2.2.6).
No caso das espécies ameaçadas, destaca-se a classe das aves (N=45) e dos
mamíferos (N=10), totalizando 55 espécies enquadradas em algum grau de
ameaça em nível mundial (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2018) e/ou estadual
(PARANÁ, 2010; 2018), e, quando somada a herpetofauna (N=2), este número é
de 57 espécies.
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Em relação aos endemismos, dentre os registros constam a serpente papa-pinto
(Philodryas arnaldoi), para os mamíferos o bugio-ruivo (Alouatta guariba
clamitans) e, no caso das aves a coruja-listrada (Strix hylophila), o beija-flor-detopete-azul (Stephanoxis loddigesi) e o picapauzinho-carijó (Picumnus
nebulosus).
É importante ressaltar a dificuldade em prever impactos específicos sobre estas
populações, tendo em vista algumas já possuírem um histórico relacionado à
perda de hábitats, exploração e pouca capacidade de adaptação. Porém, alguns
fatores relacionados ao empreendimento poderão afetar essas populações,
especialmente aqueles ligados à supressão e/ou alteração de ambientes,
isolamento e modificação na estrutura e composição das comunidades.
Tendo em vista o empreendimento estar localizado próximo ao Refúgio da Vida
Silvestre (REVIS) do Bugio, área em que ainda podem ser encontrados
remanescentes florestais considerados hábitats interessantes para diversas
espécies. Conforme descrito no diagnóstico do Plano de Manejo desta Unidade
de Conservação (SPVS, 202-, em prep.), citam-se inclusive espécies ameaçadas,
como exemplo o bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) e as aves com relação
direta com áreas úmidas e também ambientes aquáticos: o pato-de-crista
(Sarkidiornis sylvicola) e a marreca-pardinha (Anas flavirostris).
Desta forma, este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência e
incidência direta; é classificado como de natureza negativa e está inserido na
ADA, na AID) e ainda na AIH do projeto.
Com base nas atividades previstas para a etapa de implantação do componente
macrodrenagem, os efeitos deste impacto terão início imediato, sendo sua
duração permanente e parcialmente reversível, todavia, esta questão dependerá
das condições de recuperação destas populações, quando do comprometimento
de seus hábitats ou qualquer outro distúrbio que possa ocorrer no local, a ponto
de não apresentarem condições de recuperação sem a intervenção humana.
Segundo os critérios de enquadramento apresentados no Quadro 5.2.2.2.4-1,
durante a fase de implantação, a magnitude deste impacto pode ser considerada
grande, assim como descrito no impacto direcionado para a fauna como um todo
e em seu hábitat e hábitos; neste caso, a possibilidade de que a interferência
ocorra com estas espécies deverá ser avaliada continuamente. Dessa maneira,
com base no conjunto de atributos mencionados anteriormente, este impacto é
considerado de elevada importância, os quais são sintetizados no
Quadro 5.1.2.2.4-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Em relação ao componente PARQUE, dentre as atividades previstas, as que
estão relacionadas com a alteração de aspectos conservacionistas da fauna, são:
instalação do canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições e outros); obras de tratamento paisagístico
(áreas verdes, belvedere e mirantes), durante a fase de implantação do
empreendimento.
Assim como descrito para o componente macrodrenagem, em decorrência da
supressão e/ou fragmentação destas áreas, poderá haver uma diminuição das
populações faunísticas e, especificamente relacionada com espécies listadas
como ameaçadas de extinção e/ou endêmicas já registradas nas áreas de
influência do empreendimento: ADA, AID e AIH.
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Os critérios para esta classificação seguem 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); conforme já apresentado no diagnóstico do presente estudo (ver item
3.2.2.6).
Este diagnóstico levantou um total de 57 espécies ameaçadas inseridas nas
classes das aves (N=45), mamíferos (N=10) e herpetofauna – répteis e anfíbios
(N=02). Já no caso das espécies endêmicas, esse número pode variar conforme
diferentes autores e esforço amostral realizado; todavia Alouatta guariba
clamitans (bugio-ruivo) merece maior destaque, pois está inserido em ambas as
categorias e tem ocorrência confirmada em um fragmento florestal no REVIS do
Bugio, localizado na AAE e AAL do empreendimento.
Como já mencionado para o componente macrodrenagem, existe uma dificuldade
em prever impactos específicos sobre as populações inseridas nestas categorias
(ameaçadas e/ou endêmicas), pois algumas já possuem um histórico relacionado
à perda de hábitats, exploração e pouca capacidade de adaptação, entretanto,
alguns fatores relacionados ao empreendimento poderão afetar estas populações,
especialmente aqueles que dizem respeito à supressão e/ou fragmentação de
ambientes, isolamento e alteração na estrutura e composição das comunidades.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência e incidência direta;
é classificado como de natureza negativa; está inserido na ADA, AID e ainda, na
AIH do projeto.
Os efeitos relacionados aos aspectos conservacionistas terão início imediato e
ocorrerão conjuntamente às atividades previstas para implantação do
componente parque, sendo sua duração permanente e parcialmente reversível.
Assim, como descrito para a macrodrenagem, a temporalidade poderá persistir
por um longo período após a implantação do empreendimento, em função das
interferências diagnosticadas (supressão e fragmentação de hábitat; isolamento
de populações; aumento da competição intra e interespecífica).
A magnitude pode ser considerada grande, tendo em vista a ocorrência
confirmada de espécies que se enquadram na categorização exposta no
Quadro 5.2.2.2.4-1, como felinos com status vulnerável para as listas nacional e
estadual: Leopardus guttulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (onçaparda). Além de Cycloramphus bolitoglossus (sapinho-de-riacho), endêmico do
bioma Mata Atlântica da Região Sul do país, este anfíbio sofre continuamente
com a fragmentação de ambientes e tem seu fluxo gênico interrompido entre suas
subpopulações, situação que torna esta espécie quase ameaçada (NT)
nacionalmente e com dados insuficientes (DD) para o estado do Paraná.
Com base no conjunto de características mencionadas, este impacto é
considerado de elevada importância, tendo em vista a alteração nos aspectos
conservacionistas da fauna. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.2.2.4-3.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.2.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Tratamento
paisagístico

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3
MEIO ANTRÓPICO
Também para os fatores do meio antrópico, os efeitos prováveis dos impactos do
empreendimento na sua fase de implantação serão preponderantemente
negativos. Em essência, representam 84,2% do total específico, relativos a 84,0%
tanto para o componente estruturante macrodrenagem quanto para o parque, e a
84,6% para a urbanização12.

____________________________________________________________________________________________
12

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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5.2.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
Na fase de implantação do empreendimento, os principais impactos referentes a
aspectos territoriais, abaixo analisados, são relativos a modificações de usos e
formas de ocupação do solo, a interferências em áreas protegidas por lei e à
detração da qualidade visual da paisagem.

5.2.3.1.1
MODIFICAÇÕES DE USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.1.1-1.
Quadro 5.2.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: MODIFICAÇÕES DE USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Modificações para quaisquer usos e formas de ocupação do solo sem remoção de vegetação

0

Modificações para uso residencial e respectivas formas de ocupação do solo com remoção de árvores
isoladas

-1

Modificações para uso(s) não residencial(is) e respectivas formas de ocupação do solo com remoção
de árvores isoladas

-2

Modificações para uso(s) não residencial(is) e respectivas formas de ocupação do solo com remoção
de maciço(s) vegeta(is)

-3

Modificações para uso(s) residencial(is) e respectivas formas de ocupação do solo com remoção de
maciço(s) vegeta(is)

-4

Modificações para uso(s) residencial (is) e não residencial(is) e respectivas formas de ocupação do
solo com remoção de maciço(s) vegeta(is).

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e em diretrizes do IPCC (2020)1.

____________________________________________________________________________________________
1

Baseada no índice “agriculture, forestry, and other land uses” (AFOLU – agricultura,
silvicultura e outros usos da terra) do Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas) (IPCC, 2020).
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Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto estão
relacionadas às atividades de instalação de canteiro de obras; execução de
serviços preliminares tais como: preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições; obras civis para a implantação das bacias de espraiamento e
contenção de cheias; obras civis do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), e ainda à preparação do corredor ecológico com a recuperação
ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui, a serem
implantados no trecho da Área A (ver seção 2 – Caracterização do
empreendimento), contíguo ao Rio Barigui.
Destaca-se que essas atividades estão condicionadas previamente ao
reassentamento de 1.047 famílias situadas na Área de Risco, as quais serão
realocadas para novas unidades habitacionais nas áreas C1 a C5 (componente
de urbanização – ver seção 2 – Caracterização do empreendimento). Assim,
essas intervenções acabam modificando os usos do solo e suas formas de
ocupação, com a necessária remoção de arvores isoladas e vegetação (Floresta
Ombrófila Mista Aluvial – FOMA – e Formação Pioneira de Influência Fluvial –
Várzea / Antropizada), movimentação de terra, em algumas porções da área
objeto de implantação dos projetos, destinados, contudo, para usos não
residenciais (APP do Rio Barigui, bacias de espraiamento e contenção de cheias).
Este impacto terá probabilidade certa de ocorrência e incidência direta, uma vez
que é inevitável a realização das obras civis para a respectiva implantação dos
projetos, classificado como de natureza negativa, de forma a abranger a ADA.
O início dos efeitos deste impacto é imediato, assim que iniciarem os serviços
preliminares e execução das obras civis previstas para a implantação do
componente Macrodrenagem, com duração permanente e irreversível.
No que diz respeito à temporalidade, é considerada temporária tendo em vista
que os usos do solo e formas de ocupação não serão alterados após a
implantação dos projetos. Durante a fase de implantação, de acordo com os
critérios de enquadramento apresentados (Quadro 5.2.2.2.2-1), a magnitude
deste impacto pode ser considerada média, diante do fato de que em algumas
porções do corredor ecológico não serão necessárias grandes intervenções
(remoção da vegetação).
Portanto, com base no conjunto geral dos atributos mencionados, e sintetizados
no Quadro 5.2.3.1.1-2, este impacto é considerado de elevada importância, uma
vez que promoverá a regularização e adequação dos usos e formas de ocupação
do solo, e em concordância com os instrumentos legais incidentes na área do
projeto.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: MODIFICAÇÕES DE USOS E FORMAS
DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas se assemelham àquelas apontadas para
o componente anterior (macrodrenagem), sendo a instalação de canteiro de
obras; execução dos serviços preliminares como o preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições; obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes, incluindo iluminação e sinalização; obras de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); preparação de
áreas para plantio de flores, bem como a preparação de locais para hortas
comunitárias. Essas também promovem modificações de usos e formas de
ocupação do solo com remoção de vegetação (formação pioneira de influência
fluvial – várzea antropizada) para a instalação do parque.
Este impacto terá probabilidade certa de ocorrência e incidência direta, na medida
em que ocorrerão modificações de usos e formas de ocupação do solo com a
remoção da vegetação existente e movimentos de terra, para a instalação de
espaços públicos de convivência, esporte e lazer (em área anteriormente ocupada
pelo uso residencial), implantação de belvedere e mirantes, além de hortas
comunitárias. De natureza negativa, de modo a abranger principalmente a ADA e
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a AID de forma secundária, dada a proximidade de realização das obras com
essa área de influência.
Os efeitos deste impacto têm início imediato, assim que iniciarem as atividades de
preparação e execução das obras, com duração permanente e irreversível. Sua
temporalidade pode ser considerada temporária, uma vez que os usos do solo e
formas de ocupação não serão alterados após a implantação dos projetos e, de
acordo com os critérios de enquadramento apresentados (Quadro 5.2.2.2.2-1), a
magnitude deste impacto pode ser considerada média, tendo em vista que as
remoções de vegetação serão menos expressivas.
Assim, frente ao conjunto geral dos atributos mencionados, os efeitos deste
impacto são considerados de elevada importância, os quais, para a fase de
implantação, são sumarizados no Quadro 5.2.3.1.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: MODIFICAÇÕES DE USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto estão associadas
ao reassentamento de famílias (para liberação de locais de outros usos, como
para a implantação do parque linear e corredor ecológico); regularização
fundiária; ao canteiro de obras; execução de serviços preliminares gerais como o
preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros; à execução de
obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações); à execução de obras
civis de construção das novas unidades habitacionais; à execução de obras de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos); e ainda, à execução de obras de adequação de
equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa,
construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado,
e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI –
Caximba).
Essas causas promoverão modificações nos usos e formas de ocupação de
imóveis e espaços públicos, alterando as tipologias de uso residencial para uso
comunitário, institucional e comércio e serviços, e vice-versa. Para tanto, em
algumas porções da ADA ocorrerá essa modificação com remoção de vegetação
(tanto árvores isoladas como maciços vegetais nas áreas B e C do projeto – ver
seção 2 – Caracterização do empreendimento).
De probabilidade de ocorrência certa, uma vez que as modificações serão
necessárias para a execução do projeto, classificado com natureza negativa e
incidência certa, tendo em vista que haverá remoção de vegetação,
movimentação do solo e alterações de uso de menor porte e impacto (residencial)
para outros fins (comércios e serviços), abrangendo a AID (onde estão alguns dos
equipamentos comunitários que sofrerão intervenções).
Da mesma forma que para os componentes anteriores, os efeitos deste impacto
terão início imediato, assim que iniciarem as obras de urbanização; adequação
dos equipamentos públicos comunitários, construção de novas unidades
habitacionais e o reassentamento das famílias, tendo duração permanente e
irreversível. Dessa maneira, como apontado para os demais componentes, a
temporalidade será temporária, com interferências cessando após a implantação
do empreendimento, tendo em vista que, as condições naturais e antrópicas
existentes serão distintas na fase de operação.
A magnitude dos efeitos decorrentes do componente urbanização para essa fase
de implantação do empreendimento pode ser considerada muito grande,
conforme apresentado no Quadro 5.2.3.1.1-1, tendo em vista a expressiva
modificação em diversas tipologias de usos e formas de ocupação do solo, com a
remoção de vegetação, compreendendo também, além da área específica de
implantação do projeto, equipamentos nas suas adjacências. Fatores esses que,
em relação ao conjunto geral das interferências previstas considera-se de
importância elevada, sendo que os atributos dos efeitos são apresentados no
Quadro 5.2.3.1.1-4.
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- Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: MODIFICAÇÕES DE USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.1.2
INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.1.2-1.
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Quadro 5.2.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Inexistência de interferências em áreas protegidas por lei

0

Interferências em bacias hidrográficas que ultrapassam a área de uma bacia (Rio Barigui / Rio Iguaçu)

-1

Interferências em unidade de conservação: APA, onde as atividades propostas pelo PGRC são
permitidas, de acordo com o zoneamento vigente

-2

Interferências em unidade de conservação: APA, onde as atividades propostas pelo PGRC são
permissíveis, de acordo com o zoneamento vigente; e no SEACSA

-3

Interferências em unidade de conservação: REVIS

-4

Interferências em áreas de APP

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018).
Notas:
APA
= Área de Proteção Ambiental
APP
= Área de Preservação Permanente
REVIS
= Refúgio de Vida Silvestre
SEACSA = Setor Especial do Anel de Controle Sanitário Ambiental

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto estão
associadas à execução dos serviços preliminares gerais, tais como o preparo do
terreno, movimentação de terra e demolições; às obras civis das bacias de
espraiamento e contenção de cheias; às obras civis do canal de macrodrenagem;
do platô belvedere (dique) e à preparação do corredor ecológico (recuperação
ambiental da área de preservação permanente – APP do Rio Barigui).
Essas intervenções incidem em áreas protegidas por lei, e acabam promovendo a
perturbação ambiental da APP do Rio Barigui em função do preparo do corredor
ecológico, das bacias de espraiamento e contenção de cheias, e demais áreas
protegidas, como o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental
(SEACSA); as unidades de conservação instituídas: Área de Proteção Ambiental
(APA) do Iguaçu, atingindo os setores de Alta Restrição e Média Restrição de Uso
conforme o seu zoneamento regulamentado; e o Refúgio de Vida Silvestre
(REVIS) do Bugio. Também compreende a degradação ambiental da Área de
Interesse Especial Regional do Iguaçu (AIERI).
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A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, tendo em vista que é
inevitável para a realização das intervenções físicas na área e para o alcance dos
objetivos propostos do projeto, classificada como natureza negativa e de
incidência indireta, considerando a degradação ambiental que recairá sobre as
mesmas, abrangendo a ADA, e de forma secundária a AIH uma vez que algumas
áreas protegidas também compreendem essa área de influência do projeto.
Seus efeitos terão início imediato, tão logo iniciem as intervenções na área,
contudo sua duração será transitória e temporária, cessando após o término das
obras e reversível com a realização de ações de observação das interferências
em áreas protegidas por lei descritas na seção 7 – Proposição de medidas
ambientais.
Durante a fase de implantação do componente macrodrenagem, a magnitude dos
efeitos deste impacto será muito grande, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.1.2-1, uma vez que ocorre a degradação de espaços
próximos ao Rio Barigui em cerca de 2 km de extensão, e em demais áreas
protegidas com a implementação das obras civis.
Por fim, com base no conjunto geral dos atributos mencionados, este impacto é
considerado de elevada importância, sendo necessária sua intervenção, com
consequente degradação num primeiro momento. Contudo, são passíveis de
processos de recuperação ambiental. De forma complementar deve-se levar em
conta que essas interferências possuem caráter de utilidade pública, estando
compatíveis com as regulamentações legais, e vêm de encontro com as
finalidades e objetivos das áreas protegidas incidentes na área do projeto. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 5.2.3.1.2-2.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-187

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS
PROTEGIDAS POR LEI

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas se assemelham àquelas apontadas para
o componente da macrodrenagem, sendo a execução dos serviços preliminares
como o preparo do terreno, movimentação de terra, demolições; obras civis dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes, incluindo iluminação e
sinalização; obras de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e
mirantes); preparação de áreas para plantio de flores, bem como a preparação de
locais para hortas comunitárias. Essas também promovem interferências em
áreas protegidas por lei, podendo provocar a degradação ambiental em
praticamente todas as áreas protegidas que recaem sobre o componente
macrodrenagem, com exceção apenas da APP do Rio Barigui.
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A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, pois será inevitável a
interferência física para a implantação dos projetos, de incidência direta e
classificada como natureza negativa, tendo em vista a degradação ambiental que
irá ocorrer sobre essas áreas para sua efetivação. Abrange a ADA e
secundariamente a AID e AIE, visto que algumas áreas protegidas também
incidem sobre essas áreas de influência do projeto.
Assim, como para o componente anterior, para esse componente os efeitos deste
impacto terão início imediato, assim que iniciarem as obras civis, neste caso
relacionadas à implementação do parque linear (espaços públicos de lazer e
convivência) em área liberada pelo reassentamento de famílias. Terão duração
transitória, temporária, pois findará com o término das obras e reversível a partir
da realização de ações descritas na seção 7 – Proposição de medidas
ambientais.
A magnitude dos efeitos será grande, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.1.2-1. As obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes serão realizadas em área anteriormente degradada
(local liberado pelo reassentamento de famílias) e estão compreendidas na APA
do Iguaçu – Setor de Transição onde as atividades propostas serão permitidas no
âmbito do plano de ocupação da área de intervenção, uma vez que o zoneamento
incidente reporta os seus parâmetros urbanísticos a esse plano, e ainda as obras
de tratamento paisagístico e preparação de áreas para plantio de flores e locais
para hortas comunitárias também incidem sobre a APA do Iguaçu no mesmo
setor ora mencionado. Porém, ressalta-se a interferência na unidade de
conservação de proteção integral, o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Bugio,
em que se busca proteger os ambientais naturais, sendo admitido apenas o uso
indireto dos mesmos.
Com base no conjunto geral dos atributos mencionados, este impacto é
considerado de elevada importância, face às categorias de Unidades de
Conservação que sofrerão interferência, em especial a de proteção integral, pelas
obras de implantação do projeto. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 5.2.3.1.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR
LEI

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
1
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto estão associadas
ao reassentamento de famílias (para liberação de locais de outros usos, como
para a implantação do parque linear e corredor ecológico); regularização
fundiária; execução de serviços preliminares gerais como o preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições e outros; à execução de obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações); à execução de obras civis de
construção das novas unidades habitacionais; à execução de obras de tratamento
paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços
públicos); e ainda, à execução de obras de adequação de equipamentos públicos
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade
básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba).
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Tais interferências incidem sobre a APA do Iguaçu – Setor de Transição da Vila
29 de Outubro, em que os parâmetros urbanísticos são definidos a partir do seu
plano de ocupação, são expressivas e provocam a degradação ambiental e
remoção de vegetação para a construção de novas unidades habitacionais e
regularização de existentes na Área C do projeto, além da degradação ambiental
decorrente da implantação de infraestruturas de circulação, saneamento, energia
e comunicações, que compreende também a AIERI. Ainda, o processo de
reassentamento das famílias situadas na Área de Risco e APP do Rio Barigui,
poderá provocar o agravamento da degradação ambiental nessa área, tendo em
vista já se tratar de uma área nessa situação, compreendida também pelo Setor
Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental.
Este impacto possui probabilidade de ocorrência certa, uma vez que suas causas
são imprescindíveis para a execução das intervenções propostas, de incidência
direta e classificada como natureza negativa, uma vez que as intervenções
ocorrerão em sua totalidade em áreas ambientais protegidas por lei, provocando a
degradação ambiental e remoção da vegetação. Abrange a AID do projeto, tendo
em vista que ocorrerão adequações também em equipamentos públicos
existentes nesta área de influência limítrofe à ADA, bem como AIE por influenciar
o território compreendido pelas áreas protegidas legalmente.
Os efeitos terão início imediato, assim que iniciarem as atividades e obras civis, e
terão duração transitória e temporária, pois findará com o término das obras e
parcialmente reversível a partir da realização de ações descritas na Seção 7 –
Proposições de Medidas Ambientais.
A magnitude dos efeitos será muito grande, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.1.2-1, uma vez que são expressivas as intervenções
que ocorrerão em áreas de preservação ambiental do Rio Barigui e que também
compreendem o Setor Especial de Conservação do Anel Sanitário ao longo desse
mesmo curso de água, provocando a degradação de áreas de preservação
permanente, embora em alguns trechos já se encontra nessa situação pela
ocupação antrópica, e em demais áreas, bem como a remoção de vegetação em
áreas de proteção ambiental. Contudo, ressalta-se que a área com maior
processo de intervenção encontra-se na APA do Iguaçu – Setor de Transição Vila
29 de Outubro, onde os parâmetros serão determinados a partir do seu plano de
ocupação.
Por fim, este impacto é considerado de elevada importância, segundo o conjunto
geral dos atributos mencionados, sendo necessária sua intervenção, com
consequente degradação num primeiro momento nessas áreas protegidas por lei.
Contudo, são passíveis de processos de recuperação ambiental, e deve-se levar
em conta ainda, que essas ações possuem caráter de utilidade pública e
interesse público, estando assim, de acordo com instrumentos legais pertinentes
ao processo de urbanização de áreas ocupadas. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.3.1.2-4.
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS
PROTEGIDAS POR LEI

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.1.3
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.1.3-1.
Quadro 5.2.3.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
Existência de paisagem original muito densamente urbanizada e com elementos naturais biológicos
praticamente ausentes sem alteração das classes baixa e média baixa em relação à condição geral
atual

0

Detração de qualidade visual da paisagem com enquadramento de menos de 20,0% das classes baixa
e média baixa em relação à condição geral atual

-1

Detração de qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 20,0 a 40,0% das classes baixa
e média baixa em relação à condição geral atual

-2

Detração de qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 40,1 e 60,0% das classes baixa
e média baixa em relação à condição geral atual

-3

Detração de qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 60,1 e 80,0% das classes baixa
e média baixa em relação à condição geral atual

-4

Detração de qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 80,1 e 100,0% das classes baixa
e média baixa em relação à condição geral atual

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e baseado no item 3.3.1.2 – Paisagem – da seção 3 – Diagnóstico
ambiental – deste relatório.

Genericamente, algumas classes de qualidade da paisagem na ADA e na AID
sofrerão variações significativas pelas atividades da fase de implantação do
empreendimento em relação à condição paisagística atual (ver item 3.3.1.2 da
seção 3 – Diagnóstico ambiental), como pode ser observado nas Figura 5.2.3.1.31 a 5.2.3.1.3-6, que ilustram ambas as situações. Aquelas com padrões
qualitativos mais reduzidos aumentarão 26,7% e as com patamares mais
elevados diminuirão 19,7%.
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Figura 5.2.3.1.3-1:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DOS EFEITOS DE IMPACTO NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.2.3.1.3-2:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: baixa

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento: baixa

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.2.3.1.3-3:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média baixa

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento: média baixa

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.2.3.1.3-4:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento: média

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.2.3.1.3-5:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média alta

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento: média alta

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.2.3.1.3-6:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: alta

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento: alta

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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No âmbito do componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto nesta
fase do empreendimento envolverão o conjunto de intervenções previstas, desde
aquelas relacionadas ao canteiro de obras e aos serviços preliminares gerais
(especialmente preparo do terreno, movimentação de terra e demolições), até as
referentes à execução das obras civis das bacias de espraiamento e contenção
de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique), frente à
degradação visual geralmente promovida por esses tipos de atividades. A própria
preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP – do Rio Barigui) também implicará em relativa deterioração
na medida em que, durante a implantação, os trabalhos serão mais voltados à
preparação do solo e ao processo de revegetação, ainda sem conformação
efetiva de mata ciliar.
Com probabilidade certa de ocorrência em função da inevitabilidade das suas
causas, a natureza deste impacto será claramente negativa e sua incidência será
direta diante das razões antes expostas. Contudo, sua principal área de influência
será restrita à AID, logicamente incluindo a ADA. O início dos seus efeitos será
imediato, vinculado ao começo da fase de implantação, com duração transitória,
tendo em vista a sua condição temporária, ou seja, apenas durante a execução
das obras. Esta última característica determina o seu caráter de reversibilidade.
A magnitude dos efeitos será muito grande, pois, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.1.3-1, haverá 82,0% da paisagem
relativa ao componente de macrodrenagem nas classes baixa e média baixa de
qualidade visual, com ampliação de 68,3% dessas categorias em relação à
condição atual (Figuras 5.2.3.1.3-7 e 5.2.3.1.3-8). Assim, no conjunto geral das
interferências do PGRC, sua importância pode ser considerada elevada, não
obstante os seus aspectos temporários e reversíveis. Os atributos antes
especificados para este impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.1.3-2.
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Figura 5.2.3.1.3-7:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos.

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

consórcio

qualidade atual da paisagem

Figura 5.2.3.1.3-8:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
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Quadro 5.2.3.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, as causas deste impacto incluem, além das
mencionadas atividades do canteiro de obras e de serviços preliminares gerais
(em especial preparo do terreno, movimentação de terra e demolições), aquelas
oriundas das obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo ciclovia, iluminação e sinalização), considerando-se a degradação
visual geralmente vinculada a essas tipologias de ações. Também englobam o
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes), assim como a
preparação de áreas para plantio de flores de locais para hortas comunitárias, que
promoverão relativa deterioração visto que, no decorrer da implantação, esses
trabalhos são destinados à preparação do solo e a processos de revegetação e
de plantação, ainda sem conformação definitiva da cobertura vegetal prevista.
À semelhança do componente macrodrenagem, com natureza negativa e
incidência direta, sua probabilidade de ocorrência é certa dado o fato de que suas
causas são inevitáveis para a viabilização do empreendimento. A principal área
de influência deste impacto também será restrita à AID, evidentemente
englobando a ADA. O início dos seus efeitos será imediato, porque coincide com
o começo da fase de implantação, e sua duração será temporária,
correspondente ao período de execução das obras, o que pressupõe o seu
caráter de reversibilidade.
Também para o componente parque, a magnitude dos efeitos será muito grande,
porque, de acordo com critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.1.31, haverá 100,0% da paisagem relativa ao mesmo nas classes baixa e média
baixa de qualidade visual. Sua ampliação de 77,4% em relação à condição atual
(Figuras 5.2.3.1.3-9 e 5.2.3.1.3-10) igualmente os classifica, no conjunto geral das
interferências do PGRC, como de elevada importância, mesmo diante das suas
características temporárias e reversíveis. Os atributos antes especificados para
este impacto são sistematizados no Quadro 5.2.3.1.3-3.
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Figura 5.2.3.1.3-9:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos.

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

consórcio

qualidade atual da paisagem

Figura 5.2.3.1.3-10:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID)
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Quadro 5.2.3.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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As causas deste impacto para o componente URBANIZAÇÃO dizem respeito, por
um lado, ao reassentamento (para liberação de locais para outros usos) e à
regularização fundiária. Por outro, também são relacionadas com o canteiro de
obras, com os serviços preliminares gerais (notadamente de preparo do terreno,
movimentação de terra e demolições), e às obras civis (incluindo infraestrutura de
circulação – sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento
sanitário e microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e
comunicações) e de construção das novas unidades habitacionais. Como nos
componentes anteriores, essas atividades são vinculadas a processos de
deterioração visual. As razões se referem, ainda, ao tratamento da paisagem das
áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos) e à
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para terreno
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
CMEI – Caximba), com níveis menos acentuados de redução de qualidade
paisagística.
Assim como nos componentes macrodrenagem e parque, será certa a
probabilidade de ocorrência deste impacto de natureza negativa e incidência
direta, determinada pela existência da própria implantação do empreendimento.
Sua principal área de influência coincide novamente com a AID, envolvendo a
ADA.
O início dos efeitos deste impacto será imediato, coincidente com o começo das
suas causas, com duração temporária, semelhante ao período da implantação do
empreendimento e associada ao seu caráter de reversibilidade. Essas
peculiaridades indicam sua reduzida importância.
Para o componente urbanização, a magnitude desses efeitos será muito grande,
pois, conforme critérios de enquadramento apresentados no Quadro 5.2.3.1.3-1,
haverá 94,1% da paisagem nas classes baixa e média baixa de qualidade visual.
A ampliação de 67,8% das mesmas com referência à condição atual
(Figuras 5.2.3.1.3-11 e 5.2.3.1.3-12) os posiciona, no conjunto geral das
interferências do PGRC, como de importância elevada, ainda que seu caráter seja
temporário e reversível. Os atributos antes especificados para este impacto nesta
fase de implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.1.34.
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Figura 5.2.3.1.3-11:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos.

qualidade da paisagem na fase de implantação do empreendimento
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Figura 5.2.3.1.3-12:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
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Quadro 5.2.3.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Os efeitos de impactos de transtornos na infraestrutura de circulação, de
saneamento e de energia e comunicações, de aumento dos riscos de acidentes
de trânsito, de ampliação de demandas por transporte coletivo e de aumento de
demandas por abastecimento de água e da geração de efluentes e de resíduos
pela construção civil e demolições são os principais previstos para a fase de
implantação do empreendimento.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-211

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

5.2.3.2.1
TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.1-1.
Quadro 5.2.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO
Inexistência de interferências

0

Possibilidade de transtornos muito reduzidos na infraestrutura de circulação, oriundos das atividades
de obras civis

-1

Possibilidade de transtornos reduzidos na infraestrutura de circulação, oriundos das atividades de
obras civis

-2

Possibilidade de transtornos medianos na infraestrutura de circulação, oriundos das atividades de
obras civis

-3

Possibilidade de transtornos elevados na infraestrutura de circulação, oriundos das atividades de obras
civis

-4

Possibilidade de transtornos muito elevados na infraestrutura de circulação, oriundos das atividades de
obras civis

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, os transtornos na infraestrutura de
circulação estão vinculados às obras civis das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique). A
mobilização do canteiro de obras, o desenvolvimento dos serviços preliminares,
como o preparo do terreno, movimentação de terra e demolições, e o início das
obras propriamente ditas acarretarão transtornos em função da movimentação de
veículos e maquinários pesados, além do fechamento do canteiro de obra para a
execução das atividades citadas. A delimitação e o fechamento do canteiro de
obras são necessários para a segurança dos próprios moradores e usuários e
ocorrerão em perímetro previsto por projeto específico, abrangendo a área
destinada ao componente de macrodrenagem, incluindo aquela que terá seus
habitantes reassentados.
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Os efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento serão significativos na
infraestrutura de circulação e serão sentidos de forma mais relevante pela
população que reside ou transita pela ADA, uma vez que, afetará rotas do sistema
viário e provocará lentidão no trânsito pela movimentação dos veículos e
maquinários pesados que estarão envolvidos nas obras. Estes efeitos serão
agravados em função da infraestrutura de circulação caracterizada por traçado
irregular, com caixas viárias estreitas, ausência de calçadas e precariedade de
pavimentação.
Este impacto tem probabilidade de ocorrência certa, visto que as atividades
relacionadas às obras de implantação do componente macrodrenagem exigem a
utilização e circulação de maquinário pesado específico e o fechamento do
canteiro de obras, associados à característica da infraestrutura local. Possui
natureza negativa, visto que provocará transtornos à população local, e incidência
direta.
Esse impacto tem como principal área de influência a ADA que será diretamente
afetada pela presença do canteiro de obras e dos veículos em circulação, mas
com reflexos em toda a AII, uma vez que, o acesso à área de execução das obras
se dará por vias principais do bairro Caximba.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento será imediato ao início das obras
de execução e terão duração transitória, já que ocorrerão enquanto durarem as
mesmas. Seus efeitos serão reversíveis e temporários, pois após a finalização
das obras haverá a desmobilização do canteiro de obras e redução da
movimentação de veículos e maquinários pesados.
A magnitude dos efeitos no âmbito do próprio fator ambiental – aspectos
infraestruturais, será muito grande considerando que suas causas ocorrerão em
um contexto local de precariedade de infraestrutura de circulação o que agrava os
transtornos gerados, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.2.2-1. A importância em relação ao conjunto geral das interferências
será elevada, uma vez que o componente de macrodrenagem envolve porção
extensa da ADA e as atividades de preparo do terreno, movimentação de terra e
demolições serão significativas e fundamentais para o desenvolvimento dos
demais componentes. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.3.2.1-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS DA
INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas dos transtornos na infraestrutura de
circulação na fase de implantação do empreendimento estão vinculadas às obras
civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação
e sinalização); de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes);
de preparação das áreas para plantio de flores; e de preparação dos locais para
hortas comunitárias. Ainda que as obras de maior porte correspondam à
implantação do componente de macrodrenagem, a implantação do parque
(implantado sobre o platô belvedere) também exigirá a movimentação de veículos
e maquinários pesados para a execução das atividades citadas.
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Os efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento atingirão a população local, através dos
transtornos causados à infraestrutura de circulação. Nesse sentido, cita-se a
alteração de rotas do sistema viário, relacionada ao fechamento do canteiro de
obras, o impacto no tráfego local, em função da movimentação dos veículos e
maquinários pesados, e as condições precárias da infraestrutura de circulação
verificadas na ADA.
Este impacto tem probabilidade de ocorrência certa, visto que as atividades
relacionadas às obras de implantação do componente parque exigem a utilização
e circulação de maquinário pesado específico e o fechamento do canteiro de
obras. Possui natureza negativa, visto que provocará transtornos à população
local, e incidência direta.
Verifica-se que a ADA será a principal área
decorrente do componente parque nesta
empreendimento. A AII caracteriza-se como área
vez que, o acesso à área de execução das obras
bairro Caximba.

de influência deste impacto
fase de implantação do
de influência secundária uma
se dará por vias principais do

O início dos efeitos decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento será imediato e de duração transitória, uma vez que terá
início com as obras relacionadas e terminará ao mesmo tempo que estas. Seus
efeitos serão temporários, ocorrendo somente na fase de implantação, e com
magnitude média, considerando que os transtornos decorrentes deste impacto
para o componente parque serão menos significativos que aqueles vinculados à
macrodrenagem, em virtude do tipo de obras executadas, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.2-1.
Frente ao conjunto geral das interferências, a importância dos efeitos será
mediana, considerando os transtornos causados à população local que serão
inferiores à importância desse mesmo impacto para o componente
macrodrenagem, em função da escala das atividades das obras civis.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.3.2.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS DA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas dos transtornos na infraestrutura
de circulação na fase de implantação do empreendimento estão vinculadas às
obras civis de construção de novas unidades habitacionais, que abrigarão as
famílias reassentadas (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
construções das unidades); de urbanização (infraestrutura de circulação, serviços
urbanos de saneamento, energia e comunicações); de tratamento paisagístico
das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); e
das obras de adequação de equipamentos públicos. Assim como as obras
anteriormente citadas para os componentes de macrodrenagem e parque, as
obras do componente urbanização exigirão a movimentação de veículos e
maquinários pesados e o fechamento do canteiro de obras.
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Os efeitos específicos deste impacto atingirão diretamente a população local
através dos transtornos causados, relacionando-se a alteração de rotas do
sistema viário, pelo fechamento do canteiro de obras, a lentidão no tráfego local,
em função da movimentação dos veículos e maquinários pesados, agravados
pelas condições precárias da infraestrutura de circulação verificadas na ADA.
A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento é certa, pois as obras
exigirão a utilização e circulação de maquinário pesado específico e o fechamento
do canteiro de obras. Possui natureza negativa, visto que provocará transtornos à
população local, e incidência direta, destacando-se que a execução dos serviços
de urbanização, tratamento paisagístico e adequação dos equipamentos urbanos
se dará em diferentes pontos das ADA e com a presença dos moradores.
Verifica-se que a ADA será a principal área
decorrente do componente parque nesta
empreendimento. A AII caracteriza-se como área
vez que, o acesso à área de execução das obras
bairro Caximba.

de influência deste impacto
fase de implantação do
de influência secundária uma
se dará por vias principais do

O início dos efeitos decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento será imediato e de duração transitória, uma vez
que terá início com as obras relacionadas e terminará ao mesmo tempo que
estas. Seus efeitos serão temporários, ocorrendo somente na fase de
implantação, e com magnitude muito grande, considerando que os transtornos
decorrentes deste impacto serão sentidos de forma mais intensa pela população
local que continuará habitando as áreas que serão objeto de urbanização e
tratamento paisagístico, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.2.2-1.
A importância dos efeitos frente ao conjunto geral das interferências será elevada,
considerando os transtornos que afetarão as atividades cotidianas da população
local que, em boa parte, continuará habitando a ADA durante as atividades das
obras civis. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.2.3.2.1-4.
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Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
TRANSTORNOS
DA
INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.2.2
AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.2-1.
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Quadro 5.2.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Inexistência de riscos de acidentes de trânsito

0

Provável ocorrência de muito reduzido número de acidentes de trânsito com veículos das obras

-1

Provável ocorrência de reduzido número acidentes de trânsito com veículos das obras

-2

Provável ocorrência de mediano número acidentes de trânsito com veículos das obras

-3

Provável ocorrência elevado número de acidentes de trânsito com veículos das obras

-4

Provável ocorrência muito elevado número de acidentes de trânsito com veículos das obras

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas do aumento dos riscos de
acidentes de trânsito nesta fase de implantação do empreendimento referem-se à
elevação no número de pedestres e veículos, principalmente de carga,
relacionados às movimentações geradas pela execução das obras civis das
bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do
platô belvedere (dique).
Verificam-se como efeitos específicos deste impacto a possibilidade de
atropelamentos e acidentes de trânsito, em função do número de pedestres que
circularão na ADA – trabalhadores e funcionários – e do tráfego de veículos
pesados, associados à infraestrutura local precária de circulação e sinalização.
A probabilidade de ocorrência deste impacto, de natureza negativa, decorrente do
componente macrodrenagem na fase de implantação, é certa, considerando que
as causas apresentadas configuram o aumento do risco de acidentes de trânsito.
Assim, sua incidência será direta, tendo como principal área de influência a ADA,
onde se desenvolverão as atividades das obras civis, mas com reflexos em toda a
AII.
O início dos efeitos será imediato, assim que se iniciarem as obras de
implantação do componente de macrodrenagem, tendo duração transitória e
podendo ser reversível. Desta forma, sua temporalidade de ocorrência para o
presente componente é caracterizada como temporária, ou seja, ocorrendo
somente durante a fase de implantação.
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No âmbito do próprio fator ambiental (aspectos infraestruturais), a magnitude dos
efeitos para o componente de macrodrenagem é considerada como grande,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.2-1, uma vez
que envolve elevada circulação de pedestres e maquinários sobre infraestrutura
local precária.
Em relação ao conjunto geral das interferências, a importância dos efeitos será
elevada, visto que as obras do componente de macrodrenagem correspondem
aquelas de maior movimentação de maquinários que sobrecarregarão a
infraestrutura de circulação já precária. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação
do empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.3.2.2-2.

Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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As causas do aumento dos riscos de acidentes de trânsito, nesta fase de
implantação do empreendimento para o componente PARQUE, relaciona-se à
elevação no número de pedestres e veículos, principalmente de carga,
relacionados às movimentações geradas pelos serviços preliminares gerais;
execução das obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); de tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvedere e mirantes); de preparação das áreas para plantio de flores; e de
preparação dos locais para hortas comunitárias.
Assim, como para o componente macrodrenagem, os efeitos específicos deste
impacto decorrentes do componente parque referem-se à possibilidade de
atropelamentos e acidentes de trânsito, em função do número de pedestres que
circularão na ADA – trabalhadores e funcionários – e do tráfego de veículos
pesados, associados à infraestrutura local precária de circulação e sinalização.
Esse impacto possui probabilidade de ocorrência certa, natureza negativa e
incidência direta, uma vez que a ocorrência das obras promoverá diretamente o
aumento do risco de acidentes de trânsito, em função do número de
trabalhadores envolvidos e da movimentação de veículos e maquinários pesados.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento será a ADA, onde estará inserido
o canteiro de obras, no entanto, seus reflexos serão sentidos por toda a AII que
abriga os principais acessos viários.
O início dos efeitos decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento será sentido de maneira imediata, com duração transitória,
ou seja, enquanto houver atividades de obras civis, e de forma reversível. Ainda,
a sua ocorrência será temporária, permanecendo somente durante a fase de
implantação.
A magnitude segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.21, será média, uma vez que a implantação do componente parque será realizada
sobre o platô do belvedere que compõe o componente de macrodrenagem. As
obras de implantação deste último possuirão maior porte e prepararão a área
onde será instalado o parque, assim, ainda que a infraestrutura viária se
caracterize como precária serão reduzidas as pressões provocadas pelas
movimentações de pedestres, maquinários e veículos pesados, reduzindo,
consequentemente, a possibilidade de acidentes de trânsito se comparado com a
magnitude deste impacto para o componente macrodrenagem.
Em relação ao conjunto geral das interferências, a importância dos efeitos deste
impacto para o componente parque será mediana, visto que o aumento dos riscos
de acidentes de trânsito afetará a população local, mas com menor importância
que para o componente de macrodrenagem. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são dispostos no Quadro 5.2.3.2.2-3.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-221

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
1
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto nesta fase de
implantação do empreendimento estão relacionadas aos serviços preliminares
gerais; às obras civis de construção de novas unidades habitacionais, que
abrigarão as famílias reassentadas (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições e construções das unidades); de urbanização (infraestrutura de
circulação, serviços urbanos de saneamento, energia e comunicações); de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos); e das obras de adequação de equipamentos públicos.
Estas atividades exigirão a participação de trabalhadores e funcionários, assim
como, a movimentação maquinários e veículos pesados que representarão
aumento dos riscos de acidentes de trânsito.
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Como efeitos específicos verifica-se a possibilidade de atropelamentos e
acidentes de trânsito, em função da maior movimentação de pedestres,
maquinários e veículos pesados na ADA, que apresenta infraestrutura precária de
circulação e sinalização.
Visto que as causas se vinculam às obras de implantação do componente
urbanização, a probabilidade de ocorrência deste impacto é certa e a incidência
direta. A natureza do impacto é definida como negativa, uma vez que este
representa riscos à saúde e ao bem-estar de trabalhadores, funcionários e
moradores.
A principal área de influência será a ADA, uma vez que as causas deste impacto
estão diretamente vinculadas ao canteiro das obras civis de implantação do
componente urbanização, mas com reflexos na AII em função dos acessos que
serão utilizados pelos maquinários e veículos pesados.
O início dos efeitos deste impacto será imediato, assim que se iniciarem as obras
de implantação do componente urbanização, tendo duração transitória e podendo
ser reversível, quando as obras forem finalizadas. Desta forma, a temporalidade
de ocorrência dos efeitos é caracterizada como temporária, ou seja, ocorrendo
somente durante a fase de implantação.
No âmbito do próprio fator ambiental (aspectos infraestruturais), a magnitude dos
efeitos para o componente de urbanização é considerada como grande, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.2-1. Isto se dá, pela
elevada circulação de pedestres, maquinários e veículos pesados sobre
infraestrutura local precária de circulação e sinalização, sendo agravado nas
áreas consolidadas que receberão urbanização e, portanto, terão seus moradores
convivendo diretamente com as atividades das obras.
A importância dos efeitos em relação ao conjunto geral das interferências será
elevada, visto o aumento na movimentação de trabalhadores, funcionários,
maquinários e veículos pesados e que as obras do componente urbanização
ocorrerão em várias porções da ADA, sendo, em grande parte, executadas junto
às residências dos moradores, agravando o risco de acidentes de trânsito. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.2.3.2.2-2.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.2.3
AMPLIAÇÃO DE DEMANDAS POR TRANSPORTE COLETIVO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.3-1.
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Quadro 5.2.3.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: AMPLIAÇÃO DE DEMANDAS POR TRANSPORTE COLETIVO
Inexistência pressão significativa no sistema de transporte coletivo

0

Acréscimo de demanda entre 0 e 87 usuários em sistema de transporte coletivo adequado

-1

Acréscimo de demanda entre 0 e 87 usuários em sistema de transporte coletivo deficitário

-2

Acréscimo de demanda entre 88 e 174 usuários em sistema de transporte coletivo adequado

-3

Acréscimo de demanda entre 88 e 174 usuários em sistema de transporte coletivo deficitário

-4

Acréscimo de demanda superior a 175 usuários em sistema de transporte coletivo

-5

Fonte:
Baseado em URBS (2020).
Nota:
O sistema de transporte coletivo, exceto para linhas especiais, é dimensionado em função da
demanda, número de passageiros a serem transportados e da capacidade máxima do veículo. As
linhas convencionais operam em veículos do tipo comum com capacidade máxima de
87 passageiros.

O impacto de ampliação das demandas por transporte coletivo decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento está
relacionado aos serviços preliminares gerais; às obras civis das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique). Como causas deste impacto, verifica-se que com o início das
obras possivelmente haverá aumento na demanda por serviços de transportes
coletivos em função dos deslocamentos dos operários envolvidos direta e
indiretamente até o ano de 2025, ainda que se tenha como diretriz a utilização de
mão de obra local.
Conforme diagnóstico (ver seção 3 deste relatório), a ADA é atendida por três
linhas de transporte público: 659 Caximba/Olaria, 690 Vila Juliana e 772 Tupy/Vila
Juliana. As paradas de embarque e desembarque destas linhas restringem-se à
Rua Francisca Beralde Paolini (limite norte da ADA) e à Estrada Delegado Bruno
de Almeida (limite leste da ADA), exigindo que os moradores se desloquem até
estas vias para terem acesso ao transporte público. Dessa forma, os efeitos
específicos da ampliação das demandas por transporte coletivo referem-se à
sobrecarga das linhas de ônibus existentes na ADA que já apresentam um
atendimento limitado.
Conforme descrito, o desenvolvimento das obras e presença dos operários
envolvidos torna a probabilidade de ocorrência deste impacto certa para o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação. A natureza deste
impacto será negativa, com incidência direta e tem a ADA como principal área de
influência, uma vez que sobrecarregará o sistema de transporte coletivo existente
e deficitário na área.
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Os efeitos deste impacto decorrentes da implantação do componente
macrodrenagem terão início imediato, assim que se iniciarem as obras.
Apresentando duração transitória, sendo reversível e temporário uma vez que os
efeitos serão sentidos enquanto durarem as obras.
A magnitude dos efeitos, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.2.3-1, no âmbito do próprio fator ambiental, será muito grande. A
sobrecarga será de 200 usuários sobre os serviços de transporte coletivo e
ocorrerá sobre um panorama deficitário, com poucas linhas e pontos de ônibus
apenas nos limites norte e leste da ADA.
Em relação ao conjunto das interferências, a importância dos efeitos para o
componente em questão será mediana, uma vez que pode ser mitigada. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 5.2.3.2.3-2.

Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AMPLIAÇÃO DE DEMANDAS POR
TRANSPORTE COLETIVO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, a ampliação das demandas por transporte coletivo
na fase de implantação do empreendimento está relacionada aos serviços
preliminares gerais; às obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes (incluindo iluminação e sinalização); de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvedere e mirantes); de preparação das áreas para plantio de flores; e
de preparação dos locais para hortas comunitárias. Assim como para o
componente macrodrenagem, as causas deste impacto referem-se ao início das
obras que possivelmente promoverá aumento na demanda por serviços de
transportes coletivos em função dos deslocamentos dos operários envolvidos
direta e indiretamente até o ano de 2025, ainda que se tenha como diretriz a
utilização de mão de obra local.
Como citado anteriormente, ressalta-se que a ADA apresenta deficiência no
serviço de transporte coletivo, sendo atendida por apenas três linhas de ônibus
que possuem pontos nos limites de seu perímetro. Assim, os efeitos específicos
deste impacto agravarão a situação do transporte coletivo local.
Este impacto decorrente do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento, apresenta probabilidade de ocorrência certa, natureza negativa
e incidência direta, tendo como principal área de influência a ADA.
Os efeitos deste impacto decorrentes da implantação do componente parque
terão início imediato, assim que se iniciarem as obras. Apresentando duração
transitória, sendo reversível e temporário. A magnitude dos seus efeitos, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.3-1, será muito grande
por acrescentar 200 usuários ao sistema e afetar os serviços de transporte
coletivo que ocorrem de forma deficitária na ADA. A importância frente ao
conjunto das interferências será mediana. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são integrantes do Quadro 5.2.3.2.3-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AMPLIAÇÃO DE DEMANDAS POR
TRANSPORTE COLETIVO

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
1
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a ampliação das demandas por transporte
coletivo na fase de implantação do empreendimento está relacionada aos
serviços preliminares gerais; às obras civis de construção de novas unidades
habitacionais, que abrigarão as famílias reassentadas (preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições e construções das unidades); de urbanização
(infraestrutura de circulação, serviços urbanos de saneamento, energia e
comunicações); de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e
cobertura vegetal de espaços públicos); e das obras de adequação de
equipamentos públicos. Como descrito anteriormente para os demais
componentes, o presente impacto tem como causa a possibilidade de aumento na
demanda por serviços de transportes coletivos em função dos deslocamentos dos
operários envolvidos direta e indiretamente até o ano de 2025, ainda que se tenha
como diretriz a utilização de mão de obra local.
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Este impacto decorrente do componente urbanização nesta fase de implantação
do empreendimento, apresenta probabilidade de ocorrência certa, natureza
negativa e incidência direta, tendo como principal área de influência a ADA. O
início dos seus efeitos será imediato, assim que começarem as obras. Têm ainda
duração transitória, serão reversíveis e temporárias, ou seja, ocorrerão enquanto
durarem as atividades relacionadas às obras civis.
A magnitude dos efeitos deste impacto, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.2.3-1, será muito grande por acrescentar 200 novos
usuários e afetar os serviços de transporte coletivo que ocorrem de forma
deficitária na ADA, conforme citado anteriormente. A importância frente ao
conjunto das interferências será mediana. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são expostos no Quadro 5.2.3.2.3-2.

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AMPLIAÇÃO DE DEMANDAS POR
TRANSPORTE COLETIVO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.2.4
TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.4-1.
Quadro 5.2.3.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Inexistência de interferências decorrentes das intervenções projetadas nos sistemas de descargas das
águas pluviais à montante e à jusante

0

Baixa ocorrência de transtornos altamente significativos com interferências decorrentes das
intervenções projetadas nos sistemas de descargas das águas pluviais à montante e à jusante

-1

Ocorrência de transtornos pouco significativos com interferências decorrentes das intervenções
projetadas nos sistemas de descargas das águas pluviais à montante e à jusante

-2

Possibilidade média de ocorrência de transtornos com interferências decorrentes das intervenções
projetadas nos sistemas de descargas das águas pluviais à montante e à jusante

-3

Ocorrência de transtornos significativos com interferências decorrentes das intervenções projetadas
nos sistemas de descargas das águas pluviais à montante e à jusante

-4

Ocorrência de transtornos altamente significativos com interferências decorrentes das intervenções
-5
projetadas nos sistemas de descargas das águas pluviais à montante e à jusante

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Relativo componente MACRODRENAGEM, as atividades de instalação do
canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra; demolições; obras
para a implantação das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui) podem ocasionar transtornos com as intervenções dos sistemas
de águas pluviais tanto a montante quanto a jusante.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a implantação dos equipamentos sistema de águas pluviais.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.3.2.4-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS NA
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Relativo componente PARQUE, assim como para o item anterior, as atividades de
instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias, podem ocasionar transtornos com as intervenções
dos sistemas de águas pluviais tanto a montante quanto a jusante.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a implantação dos equipamentos sistema de águas pluviais.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
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para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.2.4-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
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CMEI – Caximba, podem ocasionar transtornos com as intervenções dos
sistemas de águas pluviais tanto à montante quanto à jusante.
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH.
Seus efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das
atividades da implantação do componente macrodrenagem, com duração
transitória e reversível ao fim das obras com a implantação dos equipamentos
sistema de águas pluviais
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são dispostos no Quadro 5.2.3.2.4-4.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
TRANSTORNOS
NA
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.2.5
AUMENTO DE DEMANDAS POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.5-1.
Quadro 5.2.3.2.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DE DEMANDAS POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Inexistência de novas demandas significativas por abastecimento de água

0

Pouca demanda por abastecimento de água (apenas para os trabalhadores).

-1

Necessidade pouco significativa por abastecimento de água (apenas para os trabalhadores).

-2

Potencial médio das demandas por abastecimento de água para as obras e para os trabalhadores
(vestiários, consumo, limpeza de equipamentos)

-3

Potencial de aumento significativo das demandas por abastecimento de água para as obras e para os
trabalhadores (vestiários, consumo, limpeza de equipamentos)

-4

Novas demandas altamente significativas por abastecimento de água
Grande necessidade de demandas por abastecimento de água para as obras e para os trabalhadores
(vestiários, consumo, limpeza de equipamentos)

-5

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

Relativo componente MACRODRENAGEM, as atividades de instalação do
canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra; demolições; obras
para a implantação das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui), causam o aumento da demanda de abastecimento de água, tanto
para as obras quanto para os trabalhadores (vestiários, consumo, limpeza de
equipamentos).
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AIM, devendo alcançar
também a AIE.
Os efeitos deste impacto serão de início imediato e ocorrerão durante a realização
das atividades da implantação do componente macrodrenagem, com duração
transitória e reversível ao fim das obras com a dispensa dos trabalhadores. Em
relação à temporalidade, serão de ocorrência temporária e, com magnitude muito
grande, tendo a complexidade da implantação segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.2.1-1. Com base no exposto, o impacto
é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação
do empreendimento são evidenciados no Quadro 5.2.3.2.5-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DE DEMANDAS POR
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Relativo componente PARQUE, assim como para o item anterior, as atividades de
instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias, causam o aumento da demanda de abastecimento
de água, tanto para as obras quanto para os trabalhadores (vestiários, consumo,
limpeza de equipamentos).
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Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AIM, devendo alcançar
também a AIE. Seus efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a
realização das atividades da implantação do componente macrodrenagem, com
duração transitória e reversível ao fim das obras com dispensa dos trabalhadores
das obras. Em relação à temporalidade, serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no
exposto, o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são destacados no Quadro 5.2.3.2.5-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DE DEMANDAS POR
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros);obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
CMEI – Caximba, causam o aumento da demanda de abastecimento de água,
tanto para as obras quanto para os trabalhadores (vestiários, consumo, limpeza
de equipamentos).
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AIM, podendo
alcançar a AIE. Seus efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a
realização das atividades da implantação do componente macrodrenagem, com
duração transitória e reversível ao fim das obras com dispensa dos trabalhadores
das obras.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no
exposto, o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.2.54.
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DE DEMANDAS POR
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.2.6
AUMENTO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.6-1.
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Quadro 5.2.3.2.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES
Inexistência de aumento da geração de efluentes

0

Aumento da geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de esgotos

-1

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar, sem necessidade de pré-tratamento
e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos

-2

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar, com necessidade de pré-tratamento
do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos

-3

Aumento da geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede coletora de
esgotos

-4

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar e sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Relativo componente MACRODRENAGEM, as atividades de instalação do
canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra; demolições; obras
para a implantação das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui), podem causar o aumento da geração de efluentes por parte dos
trabalhadores da obra e com a interrupção de coleta durante as obras.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a dispensa dos trabalhadores e conclusão das obras das
redes coletoras.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no
exposto, o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.3.2.6-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE
EFLUENTES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Relativo componente PARQUE, assim como para o item anterior, as atividades de
instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); Obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias, podem causar o aumento da geração de efluentes
por parte dos trabalhadores da obra e com a interrupção de coleta durante as
obras.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID, e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a dispensa dos trabalhadores e conclusão das obras das
redes coletoras. Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência
temporária e, com magnitude muito grande, tendo a complexidade da
implantação. Com base no exposto, o impacto é considerado de importância
elevada. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
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componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.2.3.2.6-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros);obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
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CMEI – Caximba, podem causar o aumento da geração de efluentes por parte
dos trabalhadores da obra e com a interrupção de coleta durante as obras.
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH.
Seus efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das
atividades da implantação do componente macrodrenagem, com duração
transitória e reversível ao fim das obras com a dispensa dos trabalhadores e
conclusão das obras das redes coletoras.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude muito grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no
exposto, o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.3.2.6-4.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.6-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE
EFLUENTES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.2.7
AUMENTO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
PELA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.7-1.
Quadro 5.2.3.2.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL E
DEMOLIÇÕES
Inexistência de aumento de geração significativa de resíduos pela construção civil e demolições

0

Aumento de geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com limite de 600
litros por semana

-1

Aumento de geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, acima de 600 litros
por semana

-2

Aumento de geração de resíduos não domiciliares e de baixa periculosidade, independente do volume
a ser gerado

-3

Aumento de geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

-4

Aumento de geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de elementos
vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018)

Relativo componente MACRODRENAGEM, as atividades de instalação do
canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra; demolições; obras
para a implantação das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui) podem gerar resíduos da construção civil, domiciliares, volumosos
e perigosos.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras, com a conclusão desta.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude média, com geração de resíduos não domiciliares e de baixa
periculosidade. Com base no exposto, o impacto é considerado de importância
elevada. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
expostos no Quadro 5.2.3.2.7-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE
RESÍDUOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Relativo componente PARQUE, assim como para o item anterior, as atividades de
instalação do canteiro de obras; preparo do terreno, movimentação de terra;
demolições; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); Obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias, podem gerar resíduos da construção civil,
domiciliares, volumosos e perigosos.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID, e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a conclusão desta.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude média, com geração de resíduos não domiciliares e de baixa
periculosidade. Com base no exposto, o impacto é considerado de importância
elevada. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
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componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são listados
no Quadro 5.2.3.2.7-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
PELA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros);obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
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CMEI – Caximba, podem gerar resíduos da construção civil, domiciliares,
volumosos e perigosos.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras conclusão desta.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude média, considerando com geração de resíduos não domiciliares e de
baixa periculosidade. Com base no exposto, o impacto é considerado de
importância elevada. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.3.2.7-4.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.7-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: AUMENTO DA GERAÇÃO DE
RESÍDUOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.2.8
TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES2
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.2.8-1.
Quadro 5.2.3.2.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
TRANSTORNO
NA
INFRAESTRUTURA
DE
ENERGIA
E
COMUNICAÇÕES
Inexistência de interferências

0

Possibilidade muito baixa de transtornos com a retirada, substituição e instalação da infraestrutura de
energia e comunicações

-1

Possibilidade de transtornos com a retirada, substituição e instalação da infraestrutura de energia e
comunicações

-2

Transtornos médios com a retirada, substituição e instalação da infraestrutura de energia e
comunicações

-3

Transtornos altamente muito significativos com a retirada, substituição e instalação da infraestrutura de
energia e comunicações

-4

Grandes transtornos com a retirada, substituição e instalação da infraestrutura de energia e
comunicações

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018)

Para o componente URBANIZAÇÃO, as atividades de reassentamento de
famílias, regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros);obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações) - obras civis de construção das
novas unidades habitacionais; obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
CMEI – Caximba, podem ocasionar transtornos na retirada, substituição e
instalação da infraestrutura de energia e comunicações.

____________________________________________________________________________________________
2

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA e AID. Seus
efeitos serão de início imediato e ocorrerão durante a realização das atividades da
implantação do componente macrodrenagem, com duração transitória e reversível
ao fim das obras com a implantação da infraestrutura de energia elétrica e
comunicação.
Em relação à temporalidade, os efeitos serão de ocorrência temporária e, com
magnitude grande, tendo a complexidade da implantação. Com base no exposto,
o impacto é considerado de importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 5.2.3.2.8-2.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.2.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
TRANSTORNO
NA
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Os impactos na fase de implantação do empreendimento dizem respeito ao
aumento dos riscos de acidentes de trabalho e com pedestres; a perturbações no
cotidiano individual e coletivo; ao crescimento da instabilidade socioespacial; à
ampliação dos conflitos de vizinhança; a transtornos em unidades habitacionais e
comerciais, além de equipamentos e serviços sociais; a perturbações ocasionais
à saúde pública; a interferências em atividades produtivas; à geração de emprego
e renda; ao aquecimento do mercado local e regional; ao aumento de processos
especulativos e a mudanças de valorização imobiliária.

5.2.3.3.1
AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.1-1.
Quadro 5.2.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Inexistência de riscos de acidentes de trabalho

0

Provável ocorrência de muito reduzido número (menor que 0,4% do total de funcionários) de acidentes
de trabalho

-1

Provável ocorrência de reduzido número (entre 0,5% a 0,8% do total de funcionários) acidentes de
trabalho

-2

Provável ocorrência de mediano número (entre 0,9% a 1,2% do total de funcionários) acidentes de
trabalho

-3

Provável ocorrência elevado número (entre 1,3% a 1,5% do total de funcionários) de acidentes de
trabalho

-4

Provável ocorrência muito elevado número (acima de 1,66% do total de funcionários) de acidentes de
trabalho

-5

Fonte:
Baseado em ANAMT (2019).
Notas:
Média brasileira de acidentes de trabalho na construção civil em 2017 foi de 1,66%, considerado
muito elevado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT, 2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, há exposição aos riscos de acidentes
de trabalho. A execução das grandes intervenções, como a implantação e
operação do canteiro de obras; demolições de estruturas existentes e preparo do
terreno; movimentação de terra; operação e movimentação de veículos, máquinas
e equipamentos e obras civis (das bacias de espraiamento e contenção de
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cheias, do canal de macrodrenagem, do platô belvedere e da recuperação
ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui) são
consideradas as principais causas deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento.
Apesar desta obra demandar a contratação de mão de obra significativa, a
execução de grande parte dos trabalhos será realizada por equipamentos de
grande porte (retroescavadeiras, tratores, niveladores, entre outros). Assim, os
efeitos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem, nesta fase de
implantação do empreendimento, para ocorrência de acidentes de trabalho serão
muito reduzidos.
As empresas que atuam na área de construção civil precisam obrigatoriamente
seguir as normas regulamentadoras que protegem o trabalhador para a redução
dos riscos de acidentes inerentes ao trabalho, essas exigências são rigorosas.
Além da existência de órgãos fiscalizadores que objetivam a preservação da
saúde do trabalhado; dessa forma, a probabilidade deve ser considerada incerta.
Por se tratar de possível dano ou lesão corporal ou perturbação funcional que
pode causar até o óbito, ou a diminuição ou perda da capacidade para o exercício
laboral, deve ser considerada de natureza negativa, e de incidência direta, pois
será decorrente da própria ação geradora.
Este impacto só ocorrerá nas áreas de intervenção, onde os trabalhadores da
obra estarão atuando, ou seja, na ADA. Nesta fase de implantação do
empreendimento, para o componente macrodrenagem o início deste impacto será
imediato, pois logo que iniciar a mobilização de mão de obra, o risco de acidente
já passa a existir.
A previsão de conclusão desta obra do componente macrodrenagem na
implantação é de 5 anos. Desse modo, a duração será transitória, ou seja,
somente durante a execução da atividade de obra. Pode ser parcialmente
reversível, os acidentes podem ser evitados por ações de controle e mitigação.
Da mesma forma, o impacto será temporário, pois somente ocorrerá durante a
fase de implantação do componente macrodrenagem.
Devido à probabilidade de ocorrência de reduzido número de acidentes de
trabalho, será de pequena magnitude os possíveis efeitos deste impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.1-1. Considerando o conjunto geral das interferências previstas
para este componente da macrodrenagem, prevê-se reduzida importância dos
efeitos nesta fase de implantação do empreendimento em relação ao conjunto
das interferências. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.1-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES DE TRABALHO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, a exposição ao risco de acidentes de trabalho da
mão de obra contratada para a execução das intervenções como: implantação e
operação do canteiro de obras; demolições de estruturas existentes e preparo do
terreno; movimentação de terra; operação e movimentação de veículos, máquinas
e equipamentos; obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes (incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico
(áreas verdes, belvedere e mirantes); são consideradas as principais causas
deste impacto nesta fase de implantação do empreendimento.
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Grande parte da obra utilizará equipamentos de grande porte (retroescavadeiras,
tratores e niveladores, dentre outros). Dessa forma, seus efeitos para riscos de
acidentes de trabalho, decorrentes do componente parque, nesta fase de
implantação do empreendimento, serão muito reduzidos.
As empreiteiras obrigatoriamente precisarão seguir os regulamentos que
protegem o trabalhador para a redução dos riscos de acidentes inerentes ao
trabalho, segundo exigências dispostas na Norma Regulamentadora 18 (NR-18 –
Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT –
N° 3733/2020 – SEPRT, 2020), além da existência de órgãos fiscalizadores que
objetivam garantir a preservação da saúde do trabalhador. Dessa forma, a
probabilidade deve ser considerada incerta de ocorrência deste impacto
decorrente do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento.
Por se tratar de dano, lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar
óbito, ou a diminuição ou perda da capacidade para o exercício laboral, deve ser
considerada de natureza negativa. Será de incidência direta, pois é decorrente da
própria ação geradora.
Este impacto ocorrerá nas áreas de intervenção, ou seja, onde os trabalhadores
estarão atuando (ADA). Nesta fase de implantação do empreendimento, o início
deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de mão de obra,
o risco de acidente já passa a existir. O tempo de execução do componente
parque está previsto para ocorrer ao longo de cinco anos; dessa forma, a duração
será transitória, ou seja, somente durante a execução da atividade de obra. E
pode ser parcialmente reversível, a maior parte dos acidentes podem ser evitados
por ações de controle e mitigação. Será é temporário, pois somente ocorrerá
durante a fase de implantação do componente parque.
A probabilidade de ocorrência foi considerada de reduzido número (entre 0,5% a
1% do total de funcionários) de acidentes de trabalho, consequentemente como
de pequena magnitude, decorrentes do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.3.3.1-1. Considerando o conjunto geral das interferências previstas
para este componente do parque, prevê-se reduzida a importância dos efeitos
deste impacto. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
registrados no Quadro 5.2.3.3.1-3.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-252

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES
DE TRABALHO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a previsão de contratação de grande
contingente de mão de obra para a execução das intervenções como: canteiro de
obras; serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições e outros); obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de
circulação – sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento
sanitário e microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e
comunicações) - obras civis de construção das novas unidades habitacionais;
obras de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura
vegetal de espaços públicos); obras de adequação de equipamentos públicos
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade
básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba. E a exposição ao risco
de acidentes de trabalho são consideradas as principais causas deste impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento.
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O uso de equipamentos e maquinários de grande porte estão previstos para o
preparo do terreno e instalações de infraestrutura (viária e saneamento),
praticamente todo o restante das obras civis serão executados sem o uso de
grandes equipamentos. Em contrapartida, o número de funcionários será bastante
elevado, aumentando os riscos de acidentes de trabalho.
As empresas, para reduzir os riscos de acidentes de trabalho na construção civil
seguem regras dispostas na Norma Reguladora 18 (NR-18), que trata
especificamente da saúde e segurança na Construção Civil. Também existem os
órgãos fiscalizadores que objetivam a preservação da saúde do trabalhador.
Dessa forma, a probabilidade deve ser considerada incerta nesta fase de
implantação do empreendimento.
É importante que o ambiente de trabalho esteja preparado de acordo com as
normas e que os operários adotem medidas de segurança. Mesmo assim, existe
a possibilidade de quedas, ferimentos e atropelamentos pelo maquinário e
veículos. Por se tratar, então, de dano, lesão corporal ou perturbação funcional,
inclusive podendo ocasionar o óbito, deve ser considerada de natureza negativa e
de incidência direta, pois será decorrente da própria ação geradora. Este impacto
ocorrerá nas áreas de intervenção, ou seja, onde os trabalhadores estarão
atuando (ADA).
Na fase de implantação, para o componente urbanização o início deste impacto
será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de mão de obra, o risco de
acidente já passa a existir. A tempo de execução está previsto para ocorrer ao
longo de 5 anos. Assim, a duração será transitória, ou seja, somente durante a
execução da obra. Após a conclusão das intervenções e a desmobilização do
canteiro, o impacto será cessado. Dessa forma, apesar da possibilidade de
acidentes, pode-se caracterizar parcialmente reversível.
O impacto será temporário, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação
do componente urbanização e a probabilidade de ocorrência foi considerada de
elevado número (entre 5% a 9% do total de funcionários) de acidentes de
trabalho, consequentemente como de muito negativa magnitude dos efeitos deste
impacto (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos socioeconômicos),
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.1-1. Também
considerando o conjunto geral das interferências previstas para este componente
da urbanização, mas com medidas de gerenciamento de riscos ocupacionais,
define-se que o impacto seja de mediana importância.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.3.3.1-4.
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Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES DE TRABALHO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.2
AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM PEDESTRES
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.2-1.
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Quadro 5.2.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM PEDESTRES
Inexistência de riscos de acidentes com pedestres

0

Provável ocorrência de reduzido número de acidentes do tipo atropelamento causado por veículos
leves (carros, motocicletas) de pedestres sem danos a integridade física das partes envolvidas

-1

Provável ocorrência de reduzido número acidentes com pedestres com veículos das obras do tipo
atropelamento causado por veículos leves (carros, motocicletas) ou por veículos pesados (caminhões e
maquinário), de pedestres sem danos a integridade física das partes envolvidas

-2

Provável ocorrência de acidentes com pedestres com veículos do tipo atropelamento causado por
veículos leves (carros, motocicletas) ou por veículos pesados (caminhões e maquinário) de pedestres
com danos reversíveis a integridade física das partes envolvidas

-3

Provável ocorrência de acidentes com pedestres com veículos das obras do tipo atropelamento
causado por veículos leves ou pesados (caminhões e maquinário) de pedestres com danos
irreversíveis a integridade física das partes envolvidas

-4

Provável ocorrência de acidentes com pedestres independente do veículo com óbito

-5

Fonte:
Baseado em Costa (2012).

Durante a fase de implantação, haverá a necessidade de diversas atividades
como: instalação do canteiro de obras; demolições de estruturas existentes;
preparo do terreno; movimentação de terra; operação e movimentação de
veículos, máquinas e equipamentos; e obras civis (das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem, do platô belvedere e da
recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui); são consideradas as principais causas deste impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento.
Para tanto, há necessidade de circulação de veículos pesados, tais como
retroescavadeiras, tratores, esteiras e caminhões, além do aumento de fluxo de
veículos leves, devido ao deslocamento dos funcionários do canteiro de obras e
demais obras civis, que não circulam normalmente na área do empreendimento, o
que aumenta o risco de acidentes com pedestres.
Durante as obras do componente MACRODRENAGEM, é esperado o aumento no
número de trabalhadores circulando na área de intervenção direta do
empreendimento, além do aumento do número de veículos leves e pesados
trafegando pelos acessos as áreas da obra. Essa alteração na dinâmica do
tráfego local poderá provocar o aumento do número de acidentes.
No componente de macrodrenagem, os possíveis efeitos específicos deste
impacto são altamente prováveis visto que, com o aumento do fluxo de veículos, e
equipamentos de grande porte (retroescavadeiras, tratores, niveladores, entre
outros) em especial veículos pesados, o risco de acidentes com pedestres é
altamente provável, mas por esse motivo os efeitos específicos são considerados
incertos.
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O impacto decorrente do componente de macrodrenagem será de natureza
negativa, visto que há um aumento do risco de acidentes com pedestres na
região, devido ao aumento do fluxo de veículos, principalmente do tipo pesado. A
incidência será direta, já que decorre da própria ação geradora.
A principal área de influência deste impacto será a ADA, onde os trabalhadores
da obra (e consequentemente o maquinário pesado) atuarão. De maneira
secundária, também será atingida a AID, pelo aumento da circulação de veículos,
o que aumenta os riscos de acidentes com pedestres.
Nesta fase de implantação do empreendimento, para o componente
macrodrenagem o início deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a
mobilização de mão de obra, e consequentemente o aumento do fluxo de veículos
leves e pesados, bem como de maquinários pesados o risco de acidente já passa
a existir. A previsão de conclusão desta obra do componente macrodrenagem na
implantação é de cinco anos. Portanto, a duração será transitória, ou seja,
somente durante a execução da atividade de obra.
O impacto será temporário, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação
do componente macrodrenagem. Nesta fase, é parcialmente reversível por ações
de controle e mitigação. Pode ser considerada como impacto temporário, pois
somente ocorrerá durante a fase de implantação do componente macrodrenagem.
Devido a probabilidade que pode representar os acidentes com pedestres,
considera-se pouco negativo ou seja, pequena a magnitude dos possíveis efeitos
deste impacto (no âmbito do próprio fator ambiental – aspectos socioeconômicos)
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.2-1.
Considerando o conjunto geral das interferências previstas para este componente
da macrodrenagem, prevê-se reduzida a importância dos efeitos nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.2.3.3.2-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES COM PEDESTRES

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as obras para a execução das intervenções como:
implantação e operação do canteiro de obras; demolições de estruturas existentes
e preparo do terreno; movimentação de terra; operação e movimentação de
veículos, máquinas e equipamentos; obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes (incluindo ciclovia, iluminação e sinalização) e obras
de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); são
consideradas as principais causas deste impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento.
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Para o componente parque, a execução de parte dos trabalhos será realizada por
equipamentos de porte (retroescavadeiras, tratores e niveladores, dentre outros).
Assim, os efeitos deste impacto é de probabilidade incerta, natureza negativa e
incidência direta, visto que acidentes com pedestres podem ocasionar danos,
lesões corporais ou perturbações funcionais, que podem até causar óbitos. Este
impacto poderá ocorrer nas áreas de intervenção, ou seja, onde o maquinário
estará atuando sendo a principal área de influência a ADA, e influenciando
também a AID, por conta do aumento do fluxo de veículos leves e pesados.
Nesta fase de implantação do empreendimento, para o componente parque o
início deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de veículos
e maquinário, o risco de acidente já passa a existir. A previsão de conclusão
desta obra do componente parque na implantação será de dois anos. Dessa
maneira, a duração será transitória, ou seja, somente durante a execução da
atividade de veículos pesados e leves na região.
Há possibilidade parcial de reversibilidade dos efeitos deste impacto decorrentes
do componente parque, por ações de controle e mitigação. Da mesma forma, o
impacto quanto a temporalidade, os efeitos serão temporários, pois somente
ocorrerá durante a fase de implantação do componente parque.
Devido a probabilidade que pode representar os acidentes com pedestres, será
pouco negativo ou seja, pequena a magnitude dos efeitos (no âmbito do próprio
fator ambiental: aspectos socioeconômicos) decorrentes do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.2-1.
Considerando o conjunto geral das interferências previstas para este componente
do parque, prevê-se reduzida a importância dos efeitos (decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências). Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são expostos no Quadro 5.2.3.3.2-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES
COM PEDESTRES

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Na componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação, as causas do
componente envolvem o reassentamento de famílias para a liberação de locais
para novos usos bem como a regularização fundiária na localidade que
corresponde à finalização das ações de: construção de novas unidades
habitacionais com infraestrutura adequada; reassentamento das 1.147 famílias
(para liberação de locais para outros usos), canteiro de obras, serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros), obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação, sistema
viário, saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário e micro
drenagem, energia, incluindo iluminação pública, e comunicações), obras civis de
construção das novas unidades habitacionais e obras de tratamento paisagístico
das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos),
obras de adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal
Professora Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS,
transferência de Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba
para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação
Infantil – CMEI – Caximba).
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Para tanto, há necessidade de circulação de veículos pesados, tais como
retroescavadeiras, tratores, esteiras e caminhões; além do aumento de fluxo de
veículos leves, devido ao deslocamento dos funcionários do canteiro de obras e
demais obras civis, que não circulam normalmente na área do empreendimento.
Esses fatores aumentam os riscos de acidentes com pedestres, tendo como
efeitos específicos, o aumento do fluxo de veículos leves e pesados, o que amplia
a probabilidade de ocorrência de acidentes com pedestres na fase de implantação
do empreendimento. A ocorrência, por sua vez, é considerada como incerta, mas
altamente provável, de natureza negativa e incidência direta.
A principal área de influência deste impacto decorrente da componente
urbanização nesta fase do empreendimento será a ADA, pelas movimentações de
maquinário pesado, veículos leves e pesados, bem como na AID, com o aumento
de fluxo durante a fase de implantação.
Nesta fase de implantação do empreendimento, para o componente urbanização
o início deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de
veículos e maquinário, o risco de acidente já passa a existir.
A previsão de conclusão obra do componente urbanização na fase de
implantação é de cinco anos. Desse modo, a duração será transitória, ou seja,
somente durante a execução das atividades de veículos pesados e leves na
região. Ainda, há possibilidade de reversibilidade dos efeitos por ações de
controle e mitigação. Da mesma forma, o impacto quanto a temporalidade os
efeitos serão temporários, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação
da componente urbanização.
Devido a probabilidade que pode representar os acidentes com pedestres, será
pouco negativo ou seja, pequena a magnitude dos efeitos (no âmbito do próprio
fator ambiental: aspectos socioeconômicos) decorrentes da componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.2-4.
Considerando o conjunto geral das interferências previstas para este componente
da urbanização, prevê-se reduzida a importância dos efeitos (decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências). Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes da componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 5.2.3.3.2-4
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DOS RISCOS DE
ACIDENTES COM PEDESTRES

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.3
PERTURBAÇÕES NO COTIDIANO INDIVIDUAL E COLETIVO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.3-1.
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Quadro 5.2.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES NO COTIDIANO INDIVIDUAL E COLETIVO
Inexistência de perturbações significativas no cotidiano individual e coletivo

0

Perturbações muito pouco significativas, como congestionamentos no cotidiano individual e coletivo

-1

Perturbações pouco significativas como, congestionamentos e fluxo intenso de caminhões no cotidiano
individual e coletivo

-2

Perturbações medianamente significativas como, congestionamentos, fluxo intenso de caminhões,
maquinário pesado e transtorno em vias externas, no cotidiano individual e coletivo

-3

Perturbações muito significativas como, congestionamentos, fluxo intenso de caminhões, maquinário
pesado e transtorno em vias externas, internas, ocasionando deterioração dos pavimentos no cotidiano
individual e coletivo

-4

Perturbações altamente significativas como, congestionamentos, fluxo intenso de caminhões,
maquinário pesado e transtorno em vias externas, internas, ocasionando deterioração dos pavimentos,
geração de ruídos excessivos e material particulado suspenso no cotidiano individual e coletivo

-5

Fonte:
Baseado em Cardoso (2004).

Para o componente MACRODRENAGEM, as perturbações no cotidiano poderão
ser causadas pelos serviços preliminares gerais, pela utilização das áreas de
circulação externa e interna, pela obra civis de macrodrenagem, acarretando,
principalmente em um aumento no volume de tráfego de carga e maquinário,
resultando em uma deterioração da pavimentação existente. Além do possível
incômodo que poderá gerar, caso medidas não sejam tomadas, como ruídos e
partículas suspensas no ar.
Apesar deste impacto ser negativo e ter probabilidade certa e direta, devido ao
fluxo de veículos e maquinários que ocorrerão na área de intervenção e seu
entorno, poderá ser minimizado diante de um adequado planejamento e controle
do trânsito desses veículos.
É um transtorno que ocorre principalmente na ADA, no entanto, devido a
circulação de veículos e equipamentos, as interferências serão estendidas até a
AII, englobando a AID também. Logo que as obras iniciarem, os efeitos serão
imediatos. Entretanto, esses mesmos efeitos serão transitórios e reversíveis pois
ocorrem apenas durante as obras, na etapa de implantação, e cessam com o fim
das mesmas, que tem previsão de conclusão em cinco anos.
Seus efeitos possuirão magnitude média, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.3-1, e a importância mediana pois apesar de
causarem transtornos durante a fase de implantação, terão efeitos temporários e
que melhorarão a vida da população após as obras concluídas. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são dispostos no
Quadro 5.2.3.3.3-2.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES NO
COTIDIANO INDIVIDUAL E COLETIVO

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, na fase de implantação, para que sejam
executadas as diversas atividades previstas como instalação do canteiro de
obras, serviços gerais de movimentação de terra, demolições, limpezas,
construções dos espaços públicos de lazer, convivência, esportes, plantios de
árvores e horas comunitárias, entre outros, serão utilizados diversos tipos de
máquinas que também irão aumentar o volume de tráfego de carga e maquinário.
O impacto tem probabilidade certa e direta, devido ao fluxo de veículos e
maquinários que ocorrerão na área de intervenção e seu entorno, de natureza
negativa, poderá ser minimizado diante de um adequado planejamento e controle
do trânsito desses veículos.
Ocorrerá principalmente na ADA, no entanto, devido a circulação de veículos e
equipamentos, as interferências serão estendidas até a AII, englobando a AID.
Seus efeitos serão imediatos, ocorrendo junto ao início das obras. Entretanto,
possui duração transitória e efeitos reversíveis e temporários, pois ocorrem
apenas durante as obras, na etapa de implantação, e cessam com o fim das
mesmas.
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Os efeitos terão magnitude média, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.3.3.3-1, e importância mediana pois apesar de causarem
transtornos durante a fase de implantação, terão efeitos temporários e que
melhorarão a vida da população após as obras concluídas. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES NO COTIDIANO
INDIVIDUAL E COLETIVO

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente de URBANIZAÇÃO, além das diversas obras civis de urbanização
com infraestrutura e obras de adequações de equipamentos públicos de
educação, saúde e assistência social, implicará na remoção de pessoas de suas
moradias atuais e por consequência a interrupção nas atividades comerciais e de
serviços durante a mudança, alterando a rotina das famílias da Vila 29 de Outubro
que serão realocadas. O tratamento paisagístico e a adequação de equipamentos
públicos, podem exigir restrições ou mudanças na sua utilização.
É um impacto de probabilidade certa, pois afetará os moradores, implicando em
mudança de onde vivem e adaptação durante a mudança e após estarem em
suas novas casas. De natureza negativa pois esse impacto muda a rotina das
pessoas, forçando-as a se adaptarem a um modo de vida diferente. Os efeitos
gerados afetarão diretamente a vida dos moradores locais e incidirão sobre a
ADA, influenciando a vida dos que serão realocados e dos moradores próximos
às áreas onde essas novas famílias serão instaladas.
Os efeitos na mudança do cotidiano dos moradores da Vila 29 de Outubro serão
imediatos, pois ocorrerão desde o princípio das obras, quando começará o
processo de reassentamento. Serão transitórios, pois uma vez que as obras
estejam concluídas e eles alocados em suas devidas moradias, cessa-se o a
perturbação do cotidiano com mudanças e obras acontecendo. Além disso, serão
efeitos reversíveis e temporários, pois o período mais problemático é o tempo em
que as mudanças ocorrem e as pessoas precisam se organizar para se mudar.
Seus efeitos possuem magnitude média (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.3-1) e importância mediana pois apesar de causarem
transtornos durante a fase de implantação das novas moradias e mudanças das
pessoas para elas, os efeitos serão temporários e melhorarão a vida da
população após concluídas as obras. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são expostos no Quadro 5.2.3.3.3-4.
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Reassentamento
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES NO COTIDIANO
INDIVIDUAL E COLETIVO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.4
CRESCIMENTO DA INSTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.4-1.
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Quadro 5.2.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: CRESCIMENTO DA INSTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Inexistência de crescimento significativo da instabilidade socioespacial

0

Crescimento muito pouco significativo da instabilidade socioespacial, como perturbações decorrentes
da instalação do canteiro de obras e da execução dos serviços

-1

Crescimento pouco significativo da instabilidade socioespacial como perturbações decorrentes da
instalação do canteiro de obras e da execução dos serviços, em médio prazo, bem como perturbações
decorrentes do processo de reassentamento

-2

Crescimento medianamente significativo da instabilidade socioespacial, causado pelas perturbações na
fase de obras e, principalmente, pelo impacto do fator reassentamento, que pode apresentar efeito na
renda e atividades comerciais da população atingida
Crescimento muito significativo da instabilidade socioespacial, causado pelas perturbações na fase de
obras e, principalmente, pelo impacto do fator reassentamento, que pode apresentar efeito na renda e
atividades comerciais da população atingida, bem como potencializar a perda de propriedade, o
desemprego e a falta de acesso à equipamentos
Crescimento altamente significativo da instabilidade socioespacial, causado pelas perturbações na fase
de obras e, principalmente, pelo impacto do fator reassentamento, que pode apresentar efeito na renda
e atividades comerciais da população atingida, bem como potencializar a perda de propriedade, o
desemprego, o risco de marginalização, a falta de acesso à equipamentos, a marginalização e doenças
de saúde resultantes do processo

-3

-4

-5

Fonte:
Baseado em Cernea (1994; 1997) e em IPPUC (2019).

Os programas de reassentamento nas comunidades atingidas por grandes obras
podem potencializar o crescimento da instabilidade socioespacial. Para o
componente MACRODRENAGEM, sua fase de implantação prevê a realocação
de cerca de 1037 famílias, causando impacto que deve ser apoiado num extenso
suporte nas áreas de assistência social, educação, cultura, esporte, lazer,
geração de trabalho e renda.
O crescimento de instabilidade, causados pelas perturbações na fase de obras e,
principalmente, pelo fator reassentamento, pode apresentar efeito na renda e
atividades comerciais da população atingida. As causas são provenientes da
instalação de canteiro de obras; execução de serviços preliminares (preparo do
terreno, movimentação de terra, demolições); obras civis para a implantação das
bacias de espraiamento e contenção de cheias; obras civis do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique); preparação do corredor ecológico
com a recuperação ambiental da APP do Rio Barigui.
Durante a fase de implantação para este componente, a expropriação de
propriedades em que as pessoas têm seus sistemas produtivos e atividades
comerciais pode apresentar efeito na renda, principalmente para as diversas
categorias em que seus meios de subsistência dependem de trabalhos em
serviço locais e pequenos comerciantes. A perda da propriedade, mesmo que
temporariamente até que seja reestabelecida sua atividade anterior, pode então
significar a perda de trabalho, pelo menos temporariamente. A fase de
implantação também poderá demandar de mão de obra local, oferta que deixará
de existir após a conclusão do empreendimento. Há ainda o risco de
marginalização, atrelada à perda do poder econômico e de abrigo. Problemas de
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saúde também podem ser resultados desse processo, que será duradouro e
causa estresse e insegurança.
Desta forma, a probabilidade de crescimento da instabilidade social é certa e
negativa, com incidência direta nas comunidades afetadas, sobretudo na ADA. Os
efeitos gerados serão transitórios, com início imediato dado o começo da
implantação do empreendimento. Apesar da temporalidade curta, serão
parcialmente reversíveis, pois envolvem questões sociais complexas, de média
magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.4-1)
e média importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.4-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: CRESCIMENTO DA
INSTABILIDADE SOCIOESPACIAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, sua fase de implantação prevê o reassentamento
de famílias, causando impacto que deve ser apoiado num extenso suporte nas
áreas de assistência social, educação, cultura, esporte, lazer, geração de trabalho
e renda. Assim como a macrodrenagem, a expropriação de propriedades pode
apresentar efeito na renda, principalmente para as diversas categorias em que
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seus meios de subsistência dependem de trabalhos em serviço locais e pequenos
comerciantes. Desta forma, a perda de propriedade pode então significar a perda
de trabalho.
A fase de implantação do componente parque também poderá demandar de mão
de obra local, oferta que deixará de existir após a conclusão do empreendimento.
Há ainda o risco de marginalização, atrelada à perda do poder econômico e de
abrigo. Problemas de saúde também podem ser resultados deste impacto, que
será duradouro e causa estresse e insegurança.
A probabilidade do crescimento da instabilidade social durante a implantação do
componente parque é certa e negativa, já que atingirá diretamente as
comunidades com as mudanças no tecido sócio espacial na ADA. O início dos
efeitos deste impacto será imediato ao início da implantação do componente
parque. Frente ao aqui exposto, a duração será transitória, curta e parcialmente
reversível, de magnitude média (Quadro 5.2.3.3.4-1) e importância mediana. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.2.3.3.4-3.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: CRESCIMENTO DA INSTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A população das áreas diretamente afetadas encontra dentro de suas
comunidades e laços de convivência uma forma de contornar problemas
decorrentes da urbanização precária e poder participar da cidade dentro de suas
limitações econômicas. O processo de reassentamento populacional tem o seu
campo de ação imerso nesta complexa trama social encontrada nas ocupações.
Os programas de reassentamento e comunidades atingidas por grandes obras
podem potencializar o crescimento da instabilidade socioespacial. Para o
componente URBANIZAÇÃO, sua fase de implantação prevê o recebimento de
1.147 famílias reassentadas (provindas das Áreas A e B1 – ver seção 2 –
Caracterização do empreendimento), causando impacto que deve ser apoiado
num extenso suporte nas áreas de assistência social, educação, cultura, esporte,
lazer, geração de trabalho e renda.
Para este componente, serão principalmente aqueles ligados à possibilidade de
desemprego, já que os previamente empregados no comercio local afetado
podem perder acesso ao trabalho, mesmo que temporariamente. Desta forma,
este impacto será de natureza negativa e incidência direta sobre a população,
sendo sua principal área de influência a ADA.
Este impacto tem início imediato, sendo transitório e parcialmente reversível, com
temporalidade curta, tendo em conta as mudanças ocorridas no tecido sócio
espacial das comunidades afetadas. A magnitude, desta forma, será média
(Quadro 5.2.3.3.4-1), com importância mediana. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.4-4.
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: CRESCIMENTO DA INSTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.5
AMPLIAÇÃO DOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.5-1.
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Quadro 5.2.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Aumento insignificante de conflitos de vizinhança, pois haverá muita conscientização e elucidação
acerca das etapas do processo; as relações de vizinhanças, parentesco e dependência serão
respeitadas; pois serão preservados vínculos entre os moradores e redes de apoio financeiras; pois
haverá a inserção das famílias em espaços e equipamentos públicos e comunitários; pois haverá o uso
consciente dos recursos ambientais e administração da dinâmica e economia familiar em relação às
novas moradias e seus novos custos

0

Aumento muito pouco significativo de conflitos de vizinhança, relacionados à perda de vínculos
familiares e de vizinhança

-1

Aumento pouco significativo de conflitos de vizinhança, relacionados a não adaptação e apropriação ao
novo imóvel por falta de padronização, o que estigmatiza o sentimento de injustiça

-2

Aumento medianamente significativa de conflitos de vizinhança, relacionada à probabilidade de perda
de vínculos familiares e de vizinhança; a falta de apropriação do imóvel e a falta de conscientização
perante a nova realidade habitacional, considerando custos da nova unidade e uso consciente

-3

Aumento muito significativo de conflitos de vizinhança pois não se levou em conta as redes de apoio
comunitário, laços de vizinhança, parentesco e proximidade; pois os imóveis não eram padronizados;
pois não houve a inserção dos moradores em áreas dotadas de serviços públicos

-4

Aumento altamente significativo de conflitos de vizinhança, pois não se levou em conta as redes de
apoio comunitário, laços de vizinhança, parentesco e proximidade; pois os imóveis não eram
padronizados; pois não houve a inserção dos moradores em áreas dotadas de serviços públicos; pois
se criou tensão proveniente de fragmentação de territórios de facções criminosas, fatores que,
somados, estigmatizam a pobreza e não incentivam a vivência comunitária e o uso do espaço comum,
sob sentimento de desamparo e injustiça

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e em Nalin (2007),.

Para o componente MACRODRENAGEM, o esperado impacto de conflitos de
vizinhança tem como possíveis causas a remoção de 1.037 famílias para
implantação do canteiro de obras, serviços preliminares gerais tais quais o
preparo do terreno, movimentação de terra, demolições das residências, obras
civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem, do platô belvedere (dique) preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui).
Seus efeitos específicos correspondem principalmente à articulação social e
informação para que o reassentamento ocorra da melhor forma, inteirando a
população reassentada e também aquelas temporariamente afetadas pelo
projeto. As ações de conscientização e participação popular serão igualmente
importantes durante a fase de implantação da componente macrodrenagem.
Ressaltando que o PAR e EISA (IPPUC, 2019) prevêem ações para minimizar os
conflitos de vizinhança.
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A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento é certa, já que se
trata de ações altamente significativas no que se refere a mudanças na
organização social comunitária. A incidência, contudo, será direta e negativa
sobre os moradores da ADA.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento será imediato, com duração
transitória, sendo reversível, de pequena magnitude (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.5-1) e importância mediana, sendo
mitigado através das medidas de reabilitação e desenvolvimento social previstas
no PAR (IPPUC, 2019). Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.5-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DOS CONFLITOS
DE VIZINHANÇA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, os conflitos de vizinhança terão como possíveis
causas a remoção de 1.037 famílias para criação do canteiro de obras, serviços
preliminares gerais tais quais o preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições das residências, obras civis dos espaços públicos de convivência,
lazer e esportes (incluindo ciclovia, iluminação e sinalização); e obras de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); e desmobilização
do canteiro de obras; são consideradas as principais causas deste impacto
decorrentes deste componente nesta fase do empreendimento.
Os efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente parque
correspondem principalmente a articulação social e informação para que o
reassentamento ocorra da melhor forma, inteirando a população reassentada e
também aquelas temporariamente afetadas pelo projeto. As ações de
conscientização e participação popular também serão importantes para minimizar
ou evitar os conflitos.
A probabilidade de ocorrência deste impacto nesta fase de implantação do
empreendimento é certa, já que se trata de ações altamente significativas no que
se refere a mudanças na organização social comunitária. A incidência, contudo,
será direta de natureza negativa sobre os moradores da ADA.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento será imediato, com duração transitória, sendo
reversível, de média magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.5-1) e importância mediana, sendo mitigado através das medidas
de reabilitação e desenvolvimento social previstas no PAR (IPPUC, 2019). Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são classificados no
Quadro 5.2.3.3.5-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DOS CONFLITOS DE
VIZINHANÇA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, conflitos de vizinhança têm como possíveis
causas a recepção de 1.037 famílias para a região, além das cerca de 110
famílias que serão relocadas. Os efeitos específicos deste impacto correspondem
principalmente à articulação social e informação para que o reassentamento
ocorra da melhor forma, inteirando a população reassentada e também aquelas
temporariamente afetadas pelo projeto. As ações de conscientização e
participação popular também serão importantes para a minimização ou redução
dos conflitos.
A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente da componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento é certa, já que se
trata de ações altamente significativas no que se refere a mudanças na
organização social comunitária. A incidência, contudo, será direta e negativa
sobre os moradores da ADA.
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O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento será imediato, com duração transitória,
sendo reversível, de média magnitude (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.5-1) e importância mediana, sendo mitigado através
das medidas de reabilitação e desenvolvimento social previstas no PAR (IPPUC,
2019). Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 5.2.3.3.5-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DOS CONFLITOS DE
VIZINHANÇA

Reassentamento

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.3.6
TRANSTORNOS EM UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.6-1.
Quadro 5.2.3.3.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS
Inexistência de transtornos significativos em unidades habitacionais e comerciais

0

Possibilidade de transtornos muito pouco significativos em unidades habitacionais e comerciais,
caracterizado pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das unidades habitacionais
para demolição com a relocação imediata

-1

Possibilidade de transtornos pouco significativos em unidades habitacionais e comerciais,
caracterizado pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das unidades habitacionais
para demolição com atrasos no processo de relocação, situação que pode ser agravada por
imprevistos na obra

-2

Possibilidade de transtornos medianamente significativos em unidades habitacionais e comerciais,
caracterizado pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das unidades habitacionais
para demolição com atrasos no processo de relocação, situação que pode ser agravada por
imprevistos na obra além de dificuldade de retorno às atividades exercidas anteriormente após a
realocação devido ao rompimento dos mercados locais de trabalho causando o empobrecimento da
população e/ou aumento da informalidade

-3

Possibilidade de transtornos muito significativos em unidades habitacionais e comerciais caracterizado
pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das unidades habitacionais para demolição
com atrasos no processo de relocação, situação que pode ser agravada por imprevistos na obra além
de dificuldade de retorno às atividades exercidas anteriormente após a realocação devido ao
rompimento dos mercados locais de trabalho causando o empobrecimento da população e/ou aumento
da informalidade; além da perda de vínculos de vizinhança e desmantelando das organizações sociais

-4

Possibilidade de transtornos altamente significativos em unidades habitacionais e comerciais,
caracterizado pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das unidades habitacionais
para demolição com atrasos no processo de relocação, situação que pode ser agravada por
imprevistos na obra além de dificuldade de retorno às atividades exercidas anteriormente após a
realocação devido ao rompimento dos mercados locais de trabalho causando o empobrecimento da
população e/ou aumento da informalidade; além da perda de vínculos de vizinhança e desmantelando
das organizações sociais; perda de senso de lugar e identidade cultural e a falta de acesso a recursos
de propriedade comum e a equipamentos e serviços públicos

-5

Fonte:
Baseado em Cernea (1994; 1997) e IPPUC (2019).
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Os transtornos em unidades habitacionais e comerciais decorrentes do
componente MACRODRENAGEM nesta fase de implantação do empreendimento
acontecerão devido a remoção das construções que se encontram na área da
obra. O fechamento do comércio por um tempo longo, pode significar rompimento
dos mercados locais de trabalho, gerando dificuldades para que a população
retorne às atividades exercidas anteriormente, o que pode resultar no
empobrecimento da população e/ou aumento da informalidade.
Caso medidas de controle e monitoramento não ocorram de forma adequada,
existe a possibilidade de transtornos em unidades habitacionais e comerciais,
causados principalmente pelos serviços preliminares gerais e obras civis,
caracterizado pelo fechamento temporário das unidades de comércio e das
unidades habitacionais para demolição com atrasos no processo de relocação,
situação que pode ser agravada por imprevistos na obra além de dificuldade de
retorno às atividades exercidas anteriormente após a realocação devido ao
rompimento dos mercados locais de trabalho causando o empobrecimento da
população e/ou aumento da informalidade.
A probabilidade de ocorrência desses efeitos é certa pois será uma etapa
necessária para o andamento da obra, entretanto não necessariamente todos
esses efeitos poderão ocorrer, dependendo das medidas e do acompanhamento
ao longo do processo. Incidem de forma direta na ADA.
Terão início imediato, assim que começarem as obras. Entretanto, serão efeitos
transitórios que ocorrem durante a remoção até as pessoas serem instaladas em
suas novas moradias. Dessa forma, serão temporários e reversíveis. Terão uma
interferência grande sobre as construções removidas, gerando grandes
transtornos para parte da população e por isso, são consideradas de magnitude
mediana, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.6-1, e
de elevada importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.6-2.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM UNIDADES
HABITACIONAIS E COMERCIAIS

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Os transtornos em unidades habitacionais e comerciais decorrentes do
componente PARQUE nesta fase de implantação do empreendimento
acontecerão devido às remoções das construções que se encontram na área da
obra, afetando as moradias e as atividades comerciais e de serviços no local. A
probabilidade de ocorrência desses efeitos é certa, uma vez que várias
construções serão removidas durante o andamento das obras, incidindo de forma
direta na ADA.
Terão início imediato, com o começo das obras, mas serão de duração transitória,
cessando com o fim da fase de implantação e temporária, onde os efeitos serão
reversíveis, pois todas as construções existentes neste componente serão
retiradas. Gerarão transtornos sobre as construções a serem removidas; por isso,
os efeitos deste impacto são considerados de magnitude mediana, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.6-1, e de elevada
importância.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM UNIDADES
HABITACIONAIS E COMERCIAIS

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

A fase de urbanização acarretará uma série de transtornos na região da obra. Os
efeitos sobre unidades habitacionais e comerciais se darão através das remoções
de construções e nas vias públicas em que máquinas estarão trabalhando nas
obras civis de urbanização; no tratamento paisagístico. Afetando as moradias e
estabelecimentos comerciais nesse espaço.
A probabilidade de ocorrência é certa, pois será uma etapa essencial para o
andamento das obras e que os efeitos serão inevitáveis, e incidirão de forma
direta nas construções da ADA. Os efeitos sobre as unidades habitacionais e
comerciais terão início imediato junto com as obras, de duração transitória e
temporária, cessando quando concluídas. Também os efeitos serão reversíveis.
As obras do componente urbanização gerarão transtornos sobre as unidades
habitacionais e comerciais; por isso, os efeitos deste impacto são considerados
de magnitude mediana, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.6-1, e de elevada importância. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.3.3.6-4.
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Reassentamento
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.6-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM UNIDADES
HABITACIONAIS E COMERCIAIS

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.7
TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.7-1.
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Quadro 5.2.3.3.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Inexistência de transtornos significativos em equipamentos e serviços sociais

0

Possibilidade de transtornos muito pouco significativos em equipamentos e serviços sociais, como
dificuldade de transporte e acesso aos equipamentos públicos urbanos

-1

Possibilidade de transtornos pouco significativos em equipamentos e serviços sociais, por conta de
sobrecarga no quadro de pessoal prestando o serviço ou sobrecarga no número de famílias que
acessa o equipamento

-2

Possibilidade de transtornos medianamente significativos em equipamentos e serviços sociais, já que a
falta de acesso, sobrecarga dos equipamentos ou pouca abrangência territorial fortalecem os
processos de exclusão territorial e segregação socioespacial

-3

Possibilidade de transtornos muito significativos em equipamentos e serviços sociais, já que sua
ausência ou ineficácia pode significar o aumento da vulnerabilidade social do território pela falta de
acesso à educação, piora do quadro de saúde e falta de acesso à ações e políticas afirmativas

-4

Possibilidade de transtornos altamente significativos em equipamentos e serviços sociais, já que sua
ausência ou ineficácia pode significar o aumento da vulnerabilidade social do território pela falta de
acesso à educação, piora do quadro de saúde e falta de acesso à ações e políticas afirmativas; com
possível evolução para aumento no consumo de drogas, aumento de facções organizadas, sentimento
de desemparo e exclusão

-5

Fonte:
Baseado em Brasil (2005), Maricato (1996) e Polli, Lunelli e Gama (2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, o Transtorno em Equipamentos e
Serviços Sociais será um impacto diretamente ligado à migração de mão de obra
externa para a região. Os equipamentos públicos municipais que usualmente
sofrem maior pressão em movimentos migratórios de contingente de
trabalhadores são as unidades de atendimento à saúde.
Nesse contexto, destaca-se a instalação do canteiro de obras; atividades de
preparo do terreno, movimentação de terra; demolições; obras para a implantação
das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem
e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação
ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui);
alterações estas que demandarão, mesmo que para poucos postos, mão de obra
de maior qualificação e disponível em outras regiões.
Ressalta-se que o equipamento mais suscetível a pressão causada pelo aumento
do contingente populacional devido à demanda de mão de obra será a UBS
Caximba e, em menor grau caso ocorra, o Colégio Estadual Professora Maria Gai
Grendel, a Escola Ensino Fundamental Professora Joana Raksa, o Centro
Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba e o CRAS Caximba.
Equipamento esses que, segundo projeto, já possuem previsão de ampliação.
Contudo, no componente macrodrenagem, a probabilidade de transtornos em
equipamentos e serviços sociais será incerta e negativa, pois poderá significar o
aumento da demanda por serviços públicos. Com incidência indireta, a principal
área de influência deste impacto poderá ocorrer nas áreas em que se localizam
os equipamentos públicos, na AID.
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Na fase de implantação para o componente macrodrenagem, o início deste
impacto será imediato, com duração transitória, enquanto durarem as obras de
implantação. A previsão de conclusão desta obra do componente macrodrenagem
na implantação será de cinco anos. Desta forma, o possível transtorno será de
caráter reversível e temporário.
Considerando, assim, que a demanda por trabalhadores de outras regiões se
restrinja a poucos postos de trabalho, a magnitude deste impacto, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.7-1, será muito pequena,
de importância reduzida. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são dispostos no Quadro 5.2.3.3.7-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-284

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Também para o componente PARQUE, o transtorno em equipamentos e serviços
sociais será um impacto diretamente ligado à migração de mão de obra externa
para a região, situação pouco provável. Os equipamentos públicos municipais que
usualmente sofrem maior pressão, nestes casos de grandes obras, de aumento
de contingente de trabalhadores são as unidades de atendimento à saúde.
Ainda neste componente, a probabilidade de transtorno em equipamentos e
serviços sociais é incerta e, se correta, negativa, pois pode significar aumento por
demanda aos equipamentos de saúde. Com incidência indireta, a principal área
de influência deste impacto decorrente do componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento poderá ocorrer nas áreas em que se
localizam os equipamentos públicos, na AID.
Para a implantação do componente parque, o início deste impacto será imediato,
com duração transitória, enquanto durarem as obras de implantação. A previsão
de conclusão desta obra na implantação será de cinco anos. Desta forma, o
possível transtorno será de caráter reversível e temporário.
Considerando, assim, que a demanda por trabalhadores de outras regiões se
restrinja a poucos postos de trabalho, a magnitude, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.7-1, deste impacto enquanto
Transtorno em equipamentos e serviços sociais será muito pequena, de
importância reduzida. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.7-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Conforme anteriormente enunciado, o transtorno em equipamentos e serviços
sociais, principalmente de saúde, será um impacto real que está condicionado à
migração de parte de mão de obra externa para a região. Contudo, no
componente URBANIZAÇÃO, ainda há de se considerar a adequação de
equipamentos públicos para a nova demanda da área e o atendimento social
frente ao processo de reassentamento. De acordo com informações da Cohab
(2019), para mão de obra do empreendimento neste componente, estimula-se a
contratação dos próprios beneficiários para a construção das unidades
habitacionais. Essa alternativa é uma possibilidade de aproveitamento do pessoal
local.
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 ADA,
fornecendo condições de moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos
adequados, reduzindo, assim, a vulnerabilidade da comunidade.
Com incidência indireta, a principal área de influência deste impacto decorrente
do componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento
poderá ocorrer nas áreas em que se localizam os equipamentos públicos, na AID.
O transtorno em equipamentos e serviços sociais será imediato, com o início das
obras e terá duração transitória, uma vez que as instituições, durante e após a
fase de implantação, demandarão de esforço para reconhecimento e adaptação
para as novas demandas da área. Desta forma, o possível transtorno será de
caráter reversível e temporário.
Considerando, assim, que a demanda por trabalhadores de outras regiões se
restrinja a poucos postos de trabalho e, ainda, que as complicações decorrentes
do processo de reassentamento sejam temporárias, a magnitude deste impacto,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.7-1, enquanto
transtorno em equipamentos e serviços sociais será pequena e de importância
reduzida. Os principais atributos deste impacto são resumidos no
Quadro 5.2.3.3.7-4.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.7-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
TRANSTORNOS
EM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.8
PERTURBAÇÕES OCASIONAIS À SAÚDE PÚBLICA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.8-1.
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Quadro 5.2.3.3.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES OCASIONAIS À SAÚDE PÚBLICA
Inexistência de perturbações ocasionais significativas à saúde pública

0

Possibilidade de perturbações ocasionais à saúde pública com possíveis acidentes com a população
local e temporária sem gravidade

-1

Possibilidade de perturbações ocasionais à saúde pública com possíveis acidentes com a população
local e temporária de pouca gravidade (lesões corporais leves)

-2

Possibilidade de perturbações ocasionais à saúde pública com possíveis acidentes com a população
local e temporária de pouca gravidade (lesões corporais medianas)

-3

Possibilidade de perturbações ocasionais à saúde pública com possíveis acidentes com a população
local e temporária de gravidade alta (lesões corporais graves)

-4

Possibilidade de perturbações ocasionais à saúde pública com possíveis acidentes com a população
local e temporária de gravidade alta (lesões corporais graves e incapacitantes)

-5

Fonte:
Baseado em BRASIL (1940;1991).

Durante a fase de implantação, haverá a necessidade de instalação do canteiro
de obras; demolições de estruturas existentes; preparo do terreno; movimentação
de terra; operação e movimentação de veículos, máquinas e equipamentos; obras
civis (das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem, do platô belvedere e da recuperação ambiental da área de
preservação permanente – APP – do Rio Barigui); e desmobilização do canteiro
de obras; que são consideradas as principais causas deste impacto decorrentes
do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento.
Portanto, há necessidade de circulação de trabalhadores da construção, bem
como de veículos pesados, tais como retroescavadeiras, tratores, esteiras e
caminhões, além do aumento de fluxo de veículos leves, devido ao deslocamento
dos funcionários do canteiro de obras e demais obras civis, que não circulam
normalmente na área do empreendimento, e, durante as obras de
macrodrenagem é esperado o aumento no número de trabalhadores circulando
na área de intervenção direta do empreendimento, além do aumento do número
de veículos leves e pesados trafegando pelos acessos as áreas da obra. Essa
alteração na dinâmica do tráfego local poderá provocar o aumento do número de
acidentes, bem como há o risco de possíveis acidentes de trabalho, o que pode
ocasionar um aumento da demanda dos serviços de saúde.
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No componente de MACRODRENAGEM, os possíveis efeitos específicos deste
impacto são prováveis visto que, com o aumento do fluxo de veículos, e
equipamentos de grande porte (retroescavadeiras, tratores, niveladores, entre
outros) em especial veículos pesados, o risco de acidentes com pedestres é
altamente provável. Já quanto aos de trabalho, as empresas que atuam na área
de construção civil, obrigatoriamente precisam seguir as normas
regulamentadoras que protegem o trabalhador para a redução dos riscos de
acidentes inerentes ao trabalho, estas exigências são rigorosas. Além da
existência de órgãos fiscalizadores que objetivam a preservação da saúde do
trabalhador. Assim, a probabilidade deve ser considerada incerta de ocorrência
deste impacto decorrente do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento.
O impacto decorrente do componente macrodrenagem será de natureza negativa,
visto que há um aumento do risco de acidentes de trabalho, mesmo com medidas
mitigatórias por parte das empresas contratantes de mão de obra, que tende a ser
local, bem como o possível aumento de acidentes com pedestres na região,
devido ao aumento do fluxo de veículos, principalmente do tipo pesado. A
incidência será direta, pois decorrerá da própria ação geradora.
A principal área de influência deste impacto poderá ocorrer nas áreas de
intervenção, ou seja, onde os trabalhadores da obra (e consequentemente o
maquinário pesado) estarão atuando, que se trata da ADA, bem como na AID,
pelo aumento da circulação de veículos, o que aumenta os riscos de acidentes
com pedestres.
Nesta fase de implantação do empreendimento, para o componente
macrodrenagem o início deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a
mobilização de mão de obra, e consequentemente o aumento do fluxo de veículos
leves e pesados, bem como de maquinários pesados o risco de acidente já passa
a existir, o que pode ocasionar um aumento na demanda de serviços de saúde.
A previsão de conclusão desta obra do componente macrodrenagem na
implantação é de cinco anos. Portanto, a duração será transitória, ou seja,
somente durante a execução da atividade de obra. Pode ser reversível, as causas
podem ser revertidas por ações de controle e mitigação. Da mesma forma, o
impacto será temporário, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação do
componente macrodrenagem. A temporalidade pode ser considerada como
impacto temporário, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação do
componente macrodrenagem.
Devido a probabilidade que pode representar os acidentes tanto com os
trabalhadores do empreendimento na fase de implantação do componente
macrodrenagem, quanto com pedestres, será pouco negativo ou seja, pequena a
magnitude dos possíveis efeitos deste decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento, segundo critérios
de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.8-2. Considerando o conjunto
geral das interferências previstas para este componente da macrodrenagem,
prevê-se reduzida a importância dos efeitos deste impacto nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
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macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no
Quadro 5.2.3.3.8-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES OCASIONAIS À
SAÚDE PÚBLICA

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as obras para a execução das intervenções como:
implantação e operação do canteiro de obras; demolições de estruturas existentes
e preparo do terreno; movimentação de terra; operação e movimentação de
veículos, máquinas e equipamentos; obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e sinalização); obras de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); preparação de
áreas para o cultivo com plantio de flores e hortas comunitárias, e desmobilização
do canteiro de obras; são consideradas as principais causas deste impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento.
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Quanto aos efeitos específicos decorrentes do componente parque, a execução
de parte dos trabalhos será realizada por equipamentos de porte
(retroescavadeiras, tratores, niveladores, entre outros). Dessa forma, os efeitos
deste impacto do risco de acidentes tanto da mão de obra quanto com pedestres,
decorrentes do componente parque, nesta fase de implantação do
empreendimento, será de probabilidade incerta, natureza negativa e incidência
indireta, visto que acidentes com pedestres podem ocasionar dano ou lesão
corporal ou perturbação funcional que pode causar um aumento na demanda dos
equipamentos de saúde. Este impacto poderá ocorrer nas áreas de intervenção,
ou seja, onde o maquinário estará atuando. Assim, a principal área de influência
será a ADA, com incidência sobre a AID, por conta do aumento da possibilidade
de acidentes e, consequentemente, de perturbações ocasionais a saúde.
Nesta fase de implantação do empreendimento, para o componente parque o
início deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de veículos
e maquinário, bem como dos trabalhadores da construção o risco de acidente já
passa a existir. Além desses fatores, apesar de medidas previstas para evitar ou
minimizar, há a possibilidade de demanda de equipamentos de saúde por
problemas respiratórios decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela
movimentação de terra, bem como o aumento de fluxo de veículos e maquinários
(dióxido de carbono) na região, tanto na população quanto na mão de obra
contratada, que poderá causar perturbações ocasionais na saúde pública.
A previsão de conclusão desta obra do componente parque na implantação é de
cinco anos. Desse modo, a duração será transitória, ou seja, somente durante a
execução da atividade de veículos pesados e leves na região.
Há possibilidade de reversibilidade dos efeitos por ações de controle e mitigação.
Da mesma forma, o impacto quanto a temporalidade, os efeitos serão
temporários, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação do
componente parque.
Considera-se este impacto negativo de pequena magnitude os efeitos deste
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.8-3. Frente ao conjunto geral das interferências previstas para
este componente do parque, prevê-se reduzida a sua importância (decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências). Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.8-3
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.8-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES OCASIONAIS À SAÚDE
PÚBLICA

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

No componente URBANIZAÇÃO durante a fase de implantação as causas do
componente envolvem o reassentamento de famílias para a liberação de locais
para novos usos bem como a regularização fundiária na localidade que
corresponde à finalização das ações de: construção de novas unidades
habitacionais com infraestrutura adequada; reassentamento das 1.147 famílias
(para liberação de locais para outros usos), canteiro de obras, serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros), obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação, sistema
viário, saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário e micro
drenagem, energia, incluindo iluminação pública, e comunicações), obras civis de
construção das novas unidades habitacionais e obras de tratamento paisagístico
das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos),
obras de adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal
Professora Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS,
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transferência de Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba
para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação
Infantil – CMEI – Caximba), . Para tanto, há necessidade de circulação de
veículos pesados, tais como retroescavadeiras, tratores, esteiras e caminhões,
além do aumento de fluxo de veículos leves, devido ao deslocamento dos
funcionários do canteiro de obras e demais obras civis, que não circulam
normalmente na área do empreendimento, o que aumenta o risco de acidentes
com pedestres.
Além desses fatores, apesar de medidas previstas para evitar ou minimizar, há a
possibilidade de demanda de equipamentos de saúde por problemas respiratórios
decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de
terra, bem como o aumento de fluxo de veículos e maquinários (dióxido de
carbono) na região, tanto na população quanto na mão de obra contratada, que
poderá causar perturbações ocasionais na saúde pública.
Como efeitos específicos na fase de implantação do empreendimento, também
haverá o aumento do fluxo de veículos leves e pesados, o que eleva a
probabilidade de ocorrência de acidentes com pedestres. Já quanto ao risco de
acidentes de trabalho, as empresas que atuam na área de construção civil,
obrigatoriamente precisam seguir as normas regulamentadoras que protegem o
trabalhador para a redução dos riscos de acidentes inerentes ao trabalho, estas
exigências são rigorosas, além da existência de órgãos fiscalizadores que
objetivam a preservação da saúde do trabalhador. Nesse contexto, a
probabilidade deve ser considerada incerta, de natureza negativa e incidência
indireta na ocasional perturbação da saúde pública.
A principal área de influência deste impacto decorrente da componente
urbanização nesta fase do empreendimento será a AID, pela possível demanda
de equipamentos de saúde e consequente perturbação da saúde pública. Nesta
fase de implantação do empreendimento, para o componente parque o início
deste impacto será imediato, pois logo que iniciar a mobilização de veículos e
maquinário, os riscos de acidentes bem como os respiratórios decorrentes já
passam a existir.
A previsão de conclusão desta obra da componente urbanização na implantação
é de cinco anos. Portanto, a duração será transitória, ou seja, somente durante a
execução da atividade de veículos pesados e leves na região. Há possibilidade de
reversibilidade dos efeitos deste impacto. Da mesma forma, os efeitos serão
temporários, pois somente ocorrerá durante a fase de implantação da
componente urbanização.
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Devido a probabilidade que pode representar os acidentes com pedestres,
trabalhadores e riscos à saúde pública, será pouco negativo ou seja, pequena a
magnitude dos efeitos (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
socioeconômicos) decorrentes da componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.3.3.8-4.
Considerando o conjunto geral das interferências previstas para este componente
da urbanização, prevê-se reduzida a sua importância (decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências). Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes da componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.3.3.8-4

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.8-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PERTURBAÇÕES OCASIONAIS À
SAÚDE PÚBLICA

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.3.9
INTERFERÊNCIAS EM ATIVIDADES PRODUTIVAS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.9-1.
Quadro 5.2.3.3.9-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: INTERFERÊNCIAS EM ATIVIDADES PRODUTIVAS
Inexistência de interferências significativas em atividades produtivas

0

Encerramento de atividades produtivas em alguns horários do dia

-1

Encerramento de atividades produtivas por dias

-2

Encerramento de atividades produtivas por semanas

-3

Encerramento de atividades produtivas por meses

-4

Encerramento total de atividades produtivas

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019)

Considera-se, para fins de análise de interferência nas atividades produtivas da
Vila 29 de Outubro, três grupos de atividades produtivas distintos entre si: os
estabelecimentos comerciais, localizados majoritariamente à Rua do Comércio,
bares, lanchonetes, mercados, salões de beleza, oficinas mecânicas e outros;
criações de galinhas e porcos para consumo próprio e venda, além do cultivo de
hortas domésticas; e, o caso específico dos catadores de materiais recicláveis,
que, majoritariamente, realizam a triagem de materiais recicláveis no terreno da
própria residência.
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O componente MACRODRENAGEM incidirá direta e negativamente nas
atividades produtivas localizadas na área onde será implementado o
empreendimento e 74 estabelecimentos comerciais e de serviços receberão
atendimento com unidades mistas na fase de urbanização. Devem ser
considerados os efeitos decorrentes da mudança de local, podendo implicar na
perda de clientes e no encerramento de atividades pelo período até que a obra
das unidades mistas esteja concluída.
As famílias que contam com criações de animais e cultivo de hortaliças sofrerão
interferências no orçamento devido à interrupção em definitivo das atividades. Da
mesma forma, os estabelecimentos de reciclagem concentrados, em sua maioria,
na região que receberá os componentes macrodrenagem e parque, terão suas
atividades permanentemente encerradas. Os catadores de rua ainda poderão
fazer a coleta de resíduos sólidos nas ruas, porém, não terão lugar para estocar e
triar os materiais, reduzindo assim, o preço de revenda.
Os efeitos serão certos. A principal área afetada pelo componente
macrodrenagem será a ADA. Para realização da macrodrenagem será necessária
a remoção das casas e empreendimentos comerciais no local. Quanto aos
estabelecimentos comerciais o impacto será reversível, pois receberão
atendimento com unidades mistas. Já em relação aos estabelecimentos de
reciclagem e criação de animais, o impacto será irreversível. Assim, a
interferência nas atividades produtivas, como um todo, será parcialmente
reversível, dependendo do grupo de atividade ao qual se refere.
Por abranger grande parte das atividades econômicas da ADA, os efeitos são
considerados de magnitude muito grande (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.9-1) e elevada importância. Implicando diretamente
no orçamento familiar e nas estratégias de subsistência comunitárias. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.2.3.3.9-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.9-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: INTERFERÊNCIAS EM
ATIVIDADES PRODUTIVAS

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente anterior, considera-se, para fins de análise de
interferência nas atividades produtivas da Vila 29 de Outubro, três grupos de
atividades produtivas distintos entre si: os estabelecimentos comerciais,
localizados majoritariamente à Rua do Comércio, bares, lanchonetes, mercados,
salões de beleza, oficinas mecânicas e outros; criações de galinhas e porcos para
consumo próprio e venda, além do cultivo de hortas domésticas; e, o caso
específico dos catadores de materiais recicláveis, que, majoritariamente, realizam
a triagem de materiais recicláveis no terreno da própria residência.
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O componente PARQUE incidirá direta e negativamente nas atividades produtivas
localizadas na área onde será implementado e 74 estabelecimentos comerciais e
de serviços receberão atendimento com unidades mistas na fase de urbanização.
Devem ser considerados os efeitos decorrentes da mudança de local, podendo
implicar na perda de clientes e no encerramento de atividades pelo período até
que a obra das unidades mistas esteja concluída.
As famílias que contam com criações de animais e cultivo de hortaliças sofrerão
interferências no orçamento devido à interrupção em definitivo das atividades. Da
mesma forma, os estabelecimentos de reciclagem concentrados, em sua maioria,
na região que receberá os componentes macrodrenagem e parque, terão suas
atividades permanentemente encerradas. Os catadores de rua ainda poderão
fazer a coleta de resíduos sólidos nas ruas, porém, não terão lugar para estocar e
triar os materiais, reduzindo assim, o preço de revenda.
Os efeitos serão certos. A principal área afetada pelo componente Parque será a
ADA. Para implementação do PARQUE será necessária a remoção das casas e
empreendimentos no local. Quanto aos estabelecimentos comerciais o impacto
será reversível, pois receberão atendimento com unidades mistas. Já em relação
aos estabelecimentos de reciclagem e criação de animais, da mesma forma que
os localizados no componente macrodrenagem, o impacto será irreversível.
Sendo assim, a interferência nas atividades produtivas, como um todo, será
parcialmente reversível, dependendo do grupo de atividade ao qual se refere.
Por abranger grande parte das atividades econômicas da ADA, os efeitos serão
de magnitude muito grande (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.9-1) e elevada importância. Implicando diretamente no orçamento
familiar e nas estratégias de subsistência comunitárias. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.2.3.3.9-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.9-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: INTERFERÊNCIAS EM ATIVIDADES
PRODUTIVAS

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
1
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como abordado nos componentes anteriores, consideram-se, ao menos,
três grupos principais, distintos entre si, de atividades produtivas: os
estabelecimentos de comércio e serviços, as unidades de reciclagem de resíduos
sólidos e as criações de animais e hortas.
O componente URBANIZAÇÃO impacta positivamente as atividades produtivas
dos estabelecimentos comerciais e de serviços, beneficiados pelas unidades
mistas. Já as famílias que dependem da reciclagem e das criações de animais
serão negativamente impactadas, pois não serão contempladas neste
componente. A probabilidade do impacto é certa de incidência direta. A principal
área de influência será a ADA. Os efeitos, sejam eles positivos ou negativos,
terão início imediato e permanente, tão logo seja iniciada a fase de urbanização.
As atividades comerciais beneficiadas pelas unidades mistas, paralisadas nas
fases anteriores, serão imediatamente revertidas no componente urbanização. Já
as demais atividades precisarão ser revistas, mas serão reversíveis.
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Por abranger grande parte das atividades econômicas da ADA, os efeitos serão
de magnitude muito grande (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.9-1) e elevada importância, pois implicam diretamente no
orçamento familiar e nas estratégias de subsistência. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.94.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.9-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: INTERFERÊNCIAS EM ATIVIDADES
PRODUTIVAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.3.10
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.10-1.
Quadro 5.2.3.3.10-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Geração altamente significativa de emprego e renda: Aumento de renda superior a 75,0% da
população

5

Geração muito significativa de emprego e renda: Aumento de renda entre 55,0% e 74,4% da população
local

4

Geração medianamente significativa de emprego e renda: Aumento de renda entre 35,0% e 54,4% da
população local

3

Geração pouco significativa de emprego e renda: Aumento de renda entre 15,0% e 34,4% da
população local

2

Geração muito pouco significativa de emprego e renda: Aumento de renda para até 15,0% da
população local

1

Inexistência de geração significativa de emprego e renda

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019)

Durante a implantação do componente MACRODRENAGEM não haverá impactos
significativos no aumento da renda e empregos da população local. Pelo
contrário, com o encerramento de estabelecimentos e reassentamentos, estimase queda na renda.
Há, no entanto, possibilidade de aumento do consumo nos estabelecimentos
locais enquanto estiverem aptos a permanecer em funcionamento, paralelamente
às obras de macrodrenagem, como mercados, farmácias, barbearias, bares e
lanchonetes. Engenheiros, arquitetos, operários e demais profissionais envolvidos
com a obra consumirão os produtos e serviços ofertados na região durante o
período de trabalho, implicando no aumento da renda destes estabelecimentos.
Este impacto será de probabilidade incerta, natureza positiva e incidência indireta,
já que depende de estímulo para consumo no local. A principal área afetada será
a ADA. Este pequeno impacto será de curto prazo, de duração transitória, a
depender da possibilidade dos empreendimentos permanecerem em
funcionamento ao longo das obras e, por isso também, será parcialmente
reversível e durará até o final das obras. É considerado de magnitude muito
pequena e importância reduzida. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação
do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.10-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
Longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.10-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente anterior, durante a implantação do componente
PARQUE não haverá impactos significativos no aumento da renda e empregos da
população local. Pelo contrário, com o encerramento de estabelecimentos e
reassentamentos, estima-se queda na renda.
Há, no entanto, possibilidade de aumento do consumo nos estabelecimentos
locais enquanto estiverem aptos a permanecer em funcionamento, paralelamente
às obras do parque, como mercados, farmácias, barbearias, bares e lanchonetes.
Engenheiros, arquitetos, operários e demais profissionais envolvidos com a obra
consumirão os produtos e serviços ofertados na região durante o período de
trabalho, implicando no aumento da renda destes estabelecimentos.
Este impacto será de probabilidade incerta, natureza positiva e incidência indireta,
já que depende de estímulo para consumo no local. A principal área afetada será
a ADA. Seus reduzidos efeitos serão de curto prazo, de duração transitória, a
depender da possibilidade dos empreendimentos permanecerem em
funcionamento ao longo das obras e, por isso também, será parcialmente
reversível e durará até o final das obras.
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Este impacto é considerado de magnitude muito pequena e importância reduzida.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.3.3.10-3.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
Longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.10-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Na fase de implantação do componente URBANIZAÇÃO, provavelmente os
estabelecimentos já estarão com suas atividades encerradas e prontos para
serem substituídos pelas unidades mistas, portanto, não haverá aumento de
renda neste aspecto. Porém, de acordo com informações da Cohab (2019), para
a construção das unidades habitacionais, o empreendimento estimulará a
contratação de mão de obra dos próprios beneficiários. A possibilidade de
aproveitamento local gerará renda e estímulo à noção de pertencimento ao
projeto.
A probabilidade deste impacto é incerta, os detalhes das contratações dos futuros
moradores serão acertados com as construtoras terceirizadas, responsáveis pelas
obras. A natureza deste impacto será positiva, pois incidirá diretamente na renda
da população local e aumento de empregos.
A contratação da população local depende diretamente da implantação do
componente urbanização. Portanto, a incidência será direta. A ADA será a
principal área de influência. Se aprovada a participação dos futuros moradores na
execução dessas obras, o início será imediato e de duração permanente e
temporalidade curta, até o fim das obras. O impacto será reversível, caso haja
demissões ou acidentes de trabalho.
Esta ação será de grande magnitude (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.10) e elevada importância, implica em significativa
absorção de mão de obra local, talvez única possibilidade de renda fixa para os
futuros moradores, ora desempregados devido à implantação do componente
urbanização. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
expostos no Quadro 5.2.3.3.10-4.
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Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.10-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.11
AQUECIMENTO DO MERCADO LOCAL E REGIONAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.11-1.
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Quadro 5.2.3.3.11-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AQUECIMENTO DO MERCADO LOCAL E REGIONAL
Aquecimento altamente significativo do mercado local e regional: emergência de estabelecimentos
comerciais formais de grande porte na ADA

5

Aquecimento muito significativo do mercado local e regional: emergência de estabelecimentos
comerciais formais de médio porte na ADA

4

Aquecimento medianamente significativo do mercado local e regional: emergência de estabelecimentos
comerciais e industriais formais de médio porte e grande porte na AII

3

Aquecimento pouco significativo do mercado local e regional: emergência de estabelecimentos formais
de pequeno porte

2

Aquecimento muito pouco significativo do mercado local e regional: emergência de serviços informais

1

Inexistência de aquecimento significativo do mercado local e regional

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AII
= Área de Influência Indireta

Durante a implantação do componente MACRODRENAGEM não há significativo
impacto no aquecimento do mercado local. Pelo contrário, espera-se
desaquecimento neste momento, devido à necessidade de encerramento de
atividade dos estabelecimentos comerciais a serem substituídos pelas unidades
mistas.
Há, no entanto, possibilidade de aumento do consumo nos estabelecimentos
locais enquanto estiverem aptos a permanecer em funcionamento, paralelamente
às obras de macrodrenagem, como mercados, farmácias, salões de beleza, bares
e lanchonetes. Engenheiros, arquitetos, operários e demais profissionais
envolvidos com a obra consumirão os produtos e serviços ofertados na região
durante o período de trabalho, implicando no aumento da renda destes
estabelecimentos.
Este impacto será de probabilidade incerta, natureza positiva e incidência indireta.
Dependendo de estímulo para consumo no local. A principal área afetada será a
ADA. Seus efeitos reduzidos serão de curto prazo, de duração transitória, a
depender da possibilidade dos empreendimentos permanecerem em
funcionamento ao longo das obras e, por isso também, será parcialmente
reversível e durará até o final das obras.
Este impacto será considerado de magnitude muito pequena (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.11-1) e importância reduzida. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são arrolados no
Quadro 5.2.3.3.11-2.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
Longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.11-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AQUECIMENTO DO MERCADO
LOCAL E REGIONAL

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente anterior, durante a implantação do componente
PARQUE não há significativo impacto no aquecimento do mercado local. Pelo
contrário, espera-se desaquecimento neste momento, devido à necessidade de
encerramento de atividade dos estabelecimentos comerciais a serem substituídos
pelas unidades mistas.
Há, no entanto, possibilidade de aumento do consumo nos estabelecimentos
locais enquanto estiverem aptos a permanecer em funcionamento, paralelamente
às obras de macrodrenagem, como mercados, farmácias, barbearias, bares e
lanchonetes. Engenheiros, arquitetos, operários e demais profissionais envolvidos
com a obra consumirão os produtos e serviços ofertados na região durante o
período de trabalho, implicando no aumento da renda destes estabelecimentos.
Também será possível a emergência de atividades informais.
Este impacto será de probabilidade incerta, natureza positiva e incidência indireta.
Dependendo de estímulo para consumo no local. A principal área afetada será a
ADA. Seus efeitos reduzidos serão de curto prazo, de duração transitória, a
depender da possibilidade dos empreendimentos permanecerem em
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funcionamento ao longo das obras e, por isso também, será parcialmente
reversível e durará até o final das obras.
Este impacto será considerado de magnitude muito pequena (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.11-1) e importância reduzida. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são dispostos no
Quadro 5.2.3.3.11-3.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
Longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.11-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AQUECIMENTO DO MERCADO LOCAL E
REGIONAL

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como os componentes anteriores, durante a implantação do componente
URBANIZAÇÃO não há significativo impacto no aquecimento do mercado local.
Pelo contrário, espera-se desaquecimento neste momento, devido à necessidade
de encerramento de atividade dos estabelecimentos comerciais a serem
substituídos pelas unidades mistas.
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Há, nesta fase, a possibilidade de aumento de atividades informais, como
catadores de materiais recicláveis e prestadores de serviço. Este impacto será de
probabilidade incerta, natureza negativa e incidência indireta, dependendo de
estímulo para consumo no local. A principal área afetada será a ADA. O impacto
decorrente do componente urbanização será de curto prazo, transitório e
reversível. Uma vez instalados nas unidades mistas, as famílias proprietárias de
estabelecimentos comerciais receberão acompanhamento, capacitação e
informação sobre microcrédito, pelo período mínimo de 12 meses.
Este impacto será considerado de magnitude muito pequena (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.11-1) e importância reduzida. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.2.3.3.11-4.

Reassentamento
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.11-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AQUECIMENTO DO MERCADO
LOCAL E REGIONAL

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.3.12
AUMENTO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.12-1.
Inexistência de aumento significativo de processos especulativos

0

Possibilidade de aumento muito pouco significativo de processos especulativos, através de
informações falsas que podem levar algumas pessoas a pagar indevidamente algum tipo de valor para
falsos empreendedores

-1

Possibilidade de aumento pouco significativo de processos especulativos, através de informações
falsas que podem levar muitas pessoas a pagar indevidamente algum tipo de parcela para falsos
-2
empreendedores
Possibilidade de aumento medianamente significativo de processos especulativos, através de
informações falsas que podem levar muitas pessoas a pagar indevidamente algum tipo de parcela para
-3
falsos empreendedores e algumas pessoas venderem as suas casas, perdendo o direito da nova
habitação
Possibilidade de aumento muito significativo de processos especulativos, através de informações falsas
que podem fazer muitas pessoas a pagar indevidamente algum tipo de parcela para impostores e com
que algumas pessoas vendam suas casas, perdendo o direito da nova habitação e indo morar em
-4
locais mais afastados e com infraestrutura precária, agravando a situação de vulnerabilidade dos
mesmos
Possibilidade de aumento altamente significativo de processos especulativos, através de informações
falsas que podem levar muitos moradores a pagar indevidamente algum tipo de parcela para falsos
empreendedores e que muitas pessoas vendam suas casas com medo de que as mesmas não
atendam suas necessidades, indo morar em locais mais afastados e com infraestrutura precária,
agravando a situação de vulnerabilidade dos mesmos

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Para o desenvolvimento do componente MACRODRENAGEM, algumas
edificações serão demolidas. Esse processo pode levar à insegurança quanto à
disponibilidade de imóvel para as pessoas realocadas, podendo surgir também
informações falsas sobreessas questões.
Esse impacto especulativo será negativo e pode culminar em venda de suas
casas para se mudarem para outro lugar e garantir a sua habitação, o que não
significa um local adequado e com infraestrutura. Entretanto será um impacto
incerto, pois não se sabe o quanto essas informações falsas podem surgir e se
espalhar. Os efeitos se dão de forma indireta, pois será gerado pelas
especulações sobre as obras, mas que decorrerão de informações falsas. Serão
efeitos com maior influência sobre a ADA.
Os resultados especulativos devido às obras de macrodrenagem poderão ocorrer
de imediato. Contudo, serão transitórios e se darão enquanto as pessoas não
forem realocadas. Serão reversíveis na medida em que a população afetada
ganhe confiança no processo, e irreversíveis para os moradores que venderem
suas casas. Será, portanto, um impacto parcialmente reversível.
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As especulações poderão ser temporárias, partindo do início das obras até a
conclusão do processo de reassentamento. É, portanto, um impacto de grande
magnitude (segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.3.121.) e elevada importância, pois será essencial na garantia de que todas as
famílias sejam atendidas. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.2.3.3.12-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.12-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o desenvolvimento do componente PARQUE, casas serão demolidas, o que
pode levar à insegurança quanto a disponibilidade de um imóvel para as pessoas
a serem realocadas. Essas especulações causam efeitos negativos, com risco de
famílias buscarem outras alternativas que não seja o projeto. Contudo, será um
impacto incerto, pois não se sabe qual a proporção de informações falsas. Os
efeitos se dão de forma indireta, gerado pelas especulações sobre as obras, mas
que decorrem das informações falsas. Serão efeitos com maior influência sobre
as pessoas que moram na ADA.
Essas especulações ocorrem de imediato, ao início das obras e serão transitórios
ocorrendo enquanto as pessoas não são realocadas, e podendo ser reversível
conforme as pessoas ganharem confiança no processo, porém, sendo irreversível
para os moradores que venderem suas casas, sendo, portanto, um impacto
parcialmente reversível.
As especulações podem ocorrer de forma temporária, desde o início das obras
até depois que as casas estejam prontas e as famílias realocadas. Sendo,
portanto, um impacto de grande magnitude (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.12-1) e elevada importância, pois será essencial na
garantia de que todas as famílias sejam atendidas. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.2.3.3.12-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.12-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A partir do momento em que surgem notícias de um projeto de melhorias, cria-se
um processo especulativo acerca do projeto, o que cresce com o início das obras,
devido à certeza de que o processo irá ocorrer. Nessa fase de implantação, já não
haverá espaço para a chegada de novos moradores, mas um grande problema
será a falta de informação e comunicação com a população.
Os efeitos deste impacto se darão, principalmente, para o componente
URBANIZAÇÃO, podendo ocorrer informações falsas que gerem insegurança
para a população, tais como: a falta de moradia, a necessidade de pagamento de
alto valor pelas novas habitações, a distância para onde serão realocados os
moradores, a quebra dos laços de vizinhança, sobre a nova tipologia habitacional
em desacordo com a necessidade dos moradores, como prédios para os
carrinheiros, etc. Esses efeitos serão negativos e podem fazer com que as
pessoas vendam suas casas devido à insegurança, mudando-se para locais mais
afastados e com menos infraestrutura, agravando a situação de vulnerabilidade
dos mesmos.
Os efeitos, incertos, se darão de forma indireta, pois serão gerados pelas
especulações sobre as obras, mas que decorrerão de informações falsas. Terão
maio influência sobre a ADA. A especulação devido às obras de urbanização
pode ocorrer de imediato, existente desde a fase de planejamento, e se intensifica
a partir do momento em que as obras começarem devido à certeza do andamento
do projeto. Também são efeitos transitórios que se darão enquanto as pessoas
não são realocadas e existe uma insegurança quanto ao processo, mas que pode
ser reversível conforme as pessoas ganharem confiança, entretanto será
irreversível para os moradores que venderem suas casas, sendo, portanto, um
impacto parcialmente reversível.
As especulações podem ocorrer de forma temporária, desde o início das obras
até depois que as casas estejam prontas e as famílias realocadas. Sendo,
portanto, um impacto de grande magnitude (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.2.3.3.12-1) e elevada importância, que interfere no bemestar e na segurança da população durante o processo e na garantia de que
todas as famílias sejam atendidas. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são classificados no Quadro 5.2.3.3.12-4.
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.12-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AUMENTO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.3.13
MUDANÇAS DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.3.13-1.
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Quadro 5.2.3.3.13-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MUDANÇAS DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Possibilidade de mudanças altamente significativas de valorização imobiliária

5

Possibilidade de mudanças muito significativas de valorização imobiliária

4

Possibilidade de mudanças medianamente significativas de valorização imobiliária

3

Possibilidade de mudanças pouco significativas de valorização imobiliária

2

Possibilidade de mudanças muito pouco significativas de valorização imobiliária

1

Inexistência de mudanças significativas de valorização imobiliária

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, as mudanças de valorização imobiliária
relacionam-se às obras civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias,
do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique). As causas deste
impactona fase de implantação referem-se à dinamização do mercado imobiliário
em função das expectativas de transformação da ADA, geradas desde o início
das obras.
Como efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento, verifica-se o
aumento dos valores imobiliários, com probabilidade certa e natureza positiva,
uma vez que gerará benefícios aos proprietários e possivelmente atrairá novos
empreendimentos e serviços. Sua incidência será direta e tem como principal
área de influência a ADA, onde ocorrerão as obras, com reflexos na AID e em
toda a AII.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento será imediato, com duração
permanente e irreversíveis. A temporalidade de ocorrência será longa. Sua
magnitude será média (no âmbito do próprio fator ambiental (aspectos
socioeconômicos), segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.13-1, e de importância mediana em relação ao conjunto das
interferências. A importância será mediana em relação ao conjunto das
interferências. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
enquadrados no Quadro 5.2.3.3.13-2.
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Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.13-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MUDANÇAS DE VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, a fase de implantação corresponde às obras civis
dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e
sinalização); de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes); de
preparação das áreas para plantio de flores; e de preparação dos locais para
hortas comunitárias. Vinculam-se a estas atividades, desde seu início, a
dinamização do mercado imobiliário no entorno em função das expectativas de
transformação da área, assim como descrito para o componente macrodrenagem.
Como efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento, verifica-se o aumento dos valores
imobiliários, com probabilidade certa e natureza positiva, uma vez que gerará
benefícios aos proprietários e possivelmente atrairá novos empreendimentos e
serviços.
A incidência dos efeitos deste impacto será direta e tem como principal área de
influência a ADA, onde ocorrerão as obras, com reflexos na AID e em toda a AII.
O início será imediato, com duração permanente e irreversíveis. A temporalidade
de ocorrência será longa.
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A magnitude dos efeitos será média no âmbito do próprio fator ambiental
(aspectos socioeconômicos), conforme critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.2.3.3.13-1, e de importância mediana em relação ao conjunto das
interferências. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
classificados no Quadro 5.2.3.3.13-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.13-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MUDANÇAS DE VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
1
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente URBANIZAÇÃO relaciona-se, nesta fase de implantação, às obras
civis de construção de novas unidades habitacionais, que abrigarão as famílias
reassentadas (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
construções das unidades); de urbanização (infraestrutura de circulação, serviços
urbanos de saneamento, energia e comunicações); de tratamento paisagístico
das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos); e
das obras de adequação de equipamentos públicos. Assim como para os demais
componentes, o impacto de mudanças de valorização imobiliária tem como
causas a dinamização do mercado imobiliário no entorno, em função das
expectativas de transformação da ADA, geradas desde o início das obras.
Como efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento, verifica-se o aumento dos valores
imobiliários, com probabilidade certa e natureza positiva, uma vez que gerará
benefícios aos proprietários e possivelmente atrairá novos empreendimentos e
serviços.
A incidência dos efeitos deste impacto será direta e terá como principal área de
influência a ADA, onde ocorrerão as obras, com reflexos na AID e em toda a AII.
Têm início imediato, com duração permanente e irreversíveis. A temporalidade de
ocorrência dos efeitos será longa.
A magnitude será média no contexto do próprio fator ambiental (aspectos
socioeconômicos), em conformidade com critérios de classificação expostos no
Quadro 5.2.3.3.13-1, e de importância mediana em relação ao conjunto das
interferências. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.2.3.3.13-4.
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Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.3.13-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MUDANÇAS DE VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.2.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
O principal impacto relacionado aos aspectos patrimoniais na fase de implantação
do empreendimento é referente a interferências em eventuais bens e suas
características essenciais são adiante apresentadas.
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5.2.3.4.1
INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS BENS PATRIMONIAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.4.1-1.
Quadro 5.2.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
PATRIMONIAIS: INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS BENS PATRIMONIAIS
Inexistência de possibilidade de interferências significativas em eventuais bens patrimoniais

0

Possibilidade de interferências muito pouco significativas em eventuais bens patrimoniais, tais como a
descaracterização da paisagem cultural constituída

-1

Possibilidade de interferências pouco significativas em eventuais bens patrimoniais caracterizados
como ocorrências arqueológicas isoladas

-2

Possibilidade de interferências medianamente significativas em eventuais bens patrimoniais, tais como
a destruição parcial de um sítio arqueológico inédito

-3

Possibilidade de interferências muito significativas em eventuais bens patrimoniais, tais como a
destruição quase total de um sítio arqueológico inédito

-4

Possibilidade de interferências altamente significativas em eventuais bens patrimoniais, tais como a
destruição total de um sítio arqueológico

-5

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, cumpre destacar a instalação do
canteiro de obras; atividades de preparo do terreno, movimentação de terra; obras
para a implantação das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique). Estas atividades resultam em
modificações nas condições vigentes do solo, atingindo a superfície e horizontes
nos quais os sítios arqueológicos comumente se encontram.
Impactos resultantes de atividades como as mencionadas acima são
responsáveis por descaracterizar o contexto arqueológico e gerar danos físicos
irreversíveis aos bens arqueológicos, como é o caso dos artefatos líticos,
cerâmicos e dos ecofatos (carvão e ossos, por exemplo). Dada a característica
amostral do estudo prévio realizado, a probabilidade de ocorrência do impacto é
incerta, uma vez que durante a implantação, nas atividades que envolvem
movimentação de terra, pode ser evidenciado algum vestígio arqueológico.
Na fase de implantação, os efeitos serão negativos e possuem incidência direta.
As principais áreas de influência continuam sendo a ADA, onde serão executadas
as principais ações de movimentação de terra, e tem a AID como área de
influência secundária. O impacto, caso ocorra, será material e, por isso, tem início
imediato, além de ser permanente e irreversível, de longo prazo.
Deve-se ter em conta que os estudos de avaliação de impacto ao patrimônio
arqueológico indicam a não existência de sítios nas áreas de influência do
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empreendimento, citadas acima; por isso, indica-se que a magnitude dos efeitos
deste impacto será muito pequena, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.2.3.4.1-1.
A importância será mediana, uma vez que não se caracterizam como danos
contextos arqueológicos, mas como identificação de ocorrências isoladas. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 5.2.3.4.1-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS
BENS PATRIMONIAIS

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, assim como no componente anterior, destaca-se a
instalação do canteiro de obras; atividades de preparo do terreno, movimentação
de terra como principais causas. Estas atividades resultam em modificações nas
condições vigentes do solo, atingindo a superfície e horizontes nos quais os sítios
arqueológicos comumente se encontram.
Impactos resultantes de atividades como as mencionadas acima são
responsáveis por descaracterizar o contexto arqueológico e gerar danos físicos
irreversíveis aos bens arqueológicos, como é o caso dos artefatos líticos,
cerâmicos e dos ecofatos (carvão e ossos, por exemplo). Dada a característica
amostral do estudo prévio realizado, a probabilidade de ocorrência do impacto
será incerta, uma vez que durante a implantação, nas atividades que envolvem
movimentação de terra, pode ser evidenciado algum vestígio arqueológico.
Na fase de implantação, os efeitos serão negativos e possuem incidência direta.
As principais áreas de influência continuam sendo a ADA, onde serão executadas
as principais ações de movimentação de terra, e tem a AID como área de
influência secundária.
O impacto, caso ocorra, será material e, por isso, tem início imediato, além de ser
permanente e irreversível, de longo prazo. Deve-se ter em conta que os estudos
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico indicam a não existência de
sítios nas áreas de influência do empreendimento, citadas acima; por isso, indicase que a magnitude dos efeitos deste impacto pode vir a ser muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.4.1-1.
Serão de importância mediana, uma vez que não se caracterizam como danos
contextos arqueológicos, mas sim como identificação de ocorrências isoladas. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.2.3.4.1-3.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-324

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS BENS
PATRIMONIAIS

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, assim como no componente anterior,
destaca-se a instalação do canteiro de obras; atividades de preparo do terreno,
movimentação de terra como principais causas. Estas atividades resultam em
modificações nas condições vigentes do solo, atingindo a superfície e horizontes
nos quais os sítios arqueológicos comumente se encontram.
Impactos resultantes de atividades como as mencionadas acima serão
responsáveis por descaracterizar o contexto arqueológico e gerar danos físicos
irreversíveis aos bens arqueológicos, como é o caso dos artefatos líticos,
cerâmicos e dos ecofatos (carvão e ossos, por exemplo). Dada a característica
amostral do estudo prévio realizado, a probabilidade de ocorrência do impacto
será incerta, uma vez que durante a implantação, nas atividades que envolvem
movimentação de terra, pode ser evidenciado algum vestígio arqueológico.
Na fase de implantação, os efeitos serão negativos e possuem incidência direta.
As principais áreas de influência continuam sendo a ADA, em que serão
executadas as principais ações de movimentação de terra, e tem a AID como
área de influência secundária.
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O impacto, caso ocorra, será material e, por isso, tem início imediato, além de ser
permanente e irreversível, de longo prazo. Deve-se ter em conta que os estudos
de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico indicam a não existência de
sítios nas áreas de influência do empreendimento, citadas acima; por isso, indicase que a magnitude dos efeitos deste impacto pode vir a ser muito pequena,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.2.3.4.1-1.
Serão de importância mediana, uma vez que não se caracterizam como danos
contextos arqueológicos, mas sim como identificação de ocorrências isoladas. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são dispostos no
Quadro 5.2.3.4.1-4.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: INTERFERÊNCIAS EM EVENTUAIS BENS
PATRIMONIAIS

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.2.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
Adiante detalhados, os efeitos da ampliação das relações interinstitucionais e
comunitárias são os essencialmente previstos para estes aspectos na fase de
implantação do empreendimento.
5.2.3.5.1
AMPLIAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.2.3.5.1-1.
Quadro 5.2.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: AMPLIAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
E COMUNITÁRIAS
Muito alta integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, gerando sinergia e eficiência
durante a fase de implantação do empreendimento

5

Alta integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, facilitando o processo de implantação
do empreendimento

4

Média integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, suficiente para não gerar
interrupções e atrasos

3

Baixa integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, promovendo atritos entre as partes,
porém sem interrupções e atrasos

2

Muito baixa integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, gerando interrupções e
atrasos no processo

1

Nenhuma integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, impactando fortemente o
processo de implantação do empreendimento, podendo paralisar a etapa

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas relacionam-se com a
integração entre as instituições públicas e aquelas participantes da sociedade civil
organizada, como associação de moradores e organizações não governamentais
atuantes na área. Os efeitos específicos relacionados com este impacto dizem
respeito à possível facilidade que esta sinergia promoveria durante o processo de
implantação do empreendimento, fase em que as atividades inerentes, como
remoção de famílias em área de risco e desocupação de imóveis, tendem a
provocar atritos.
Esses efeitos são de probabilidade incerta, já que dependem de ações do poder
público para fomentar as relações citadas, porém de natureza positiva e
incidência direta, caso ocorram. Têm como local de influência a ADA. De início
imediato e duração permanente, seus efeitos são considerados irreversíveis e
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temporários, ocorrendo até a fase de implantação do empreendimento. Pode ser
considerado de média magnitude e de grande importância na relação com os
outros elementos. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes
do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento
são classificados no Quadro 5.2.3.5.1-2.

Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Recuperação
ambiental do
corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR
DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: AMPLIAÇÃO
DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, de modo semelhante ao anterior, entende-se que
as causas estão relacionadas com a sinergia entre as entidades públicas e
privadas envolvidas no processo de implantação da infraestrutura, tendo em vista
seu impacto na comunidade.
De probabilidade incerta, natureza positiva e incidência direta, seus efeitos
influenciam a ADA. Seus efeitos serão de início imediato e duração permanente,
podendo ser considerados irreversíveis e temporários, ocorrendo até a fase de
implantação do empreendimento. Pode ser considerado de média magnitude e de
grande importância na relação com os outros elementos. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.2.3.5.1-3.
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Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Preparação de áreas
para plantio de flores
e para hortas
comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: AMPLIAÇÃO DAS
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Semelhante aos componentes anteriores, o referente à URBANIZAÇÃO, vinculase à relação entre as entidades e instituições envolvidas no processo de
requalificação da área urbanizada na envoltória do projeto, momento em que as
expectativas da comunidade sobre as obras envolvidas podem gerar atritos
durante sua execução.
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Também como os já apresentados, este efeito será de probabilidade incerta,
natureza positiva e incidência direta, influenciando a ADA. De início imediato e
duração permanente, seus efeitos podem ser considerados irreversíveis e
temporários, ocorrendo até a fase de implantação do empreendimento. Pode ser
considerado de média magnitude e de grande importância na relação com os
outros elementos. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes
do componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
relacionados no Quadro 5.2.3.5.1-4.

Reassentamento
Regularização
fundiária
Canteiro de obras
Serviços
preliminares gerais
Obras civis
Tratamento
paisagístico
Adequação de
equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.2.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: AMPLIAÇÃO DAS
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.2-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3
FASE DE OPERAÇÃO
As causas principais dos impactos nesta fase do empreendimento, dentre outras
adiante especificadas, são relativas aos seguintes componentes:


macrodrenagem – desativação do canteiro de obras, viabilização das
funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do
canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e efetivação das
funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui (Figura 5.3-1);



parque – desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes (inclusive ciclovia, áreas verdes, belvedere e
mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das hortas
comunitárias (Figura 5.3-2);



urbanização – desativação do canteiro de obras, aproveitamento da
infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos
equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola
Municipal Professora Joana Raksa, unidade básica de saúde – UBS, Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS – e Centro Municipal de
Educação Infantil – CMEI – Caximba) (Figura 5.3-3).

5.3.1
MEIO FÍSICO
Na fase de operação do empreendimento, há tendência a efeitos
predominantemente positivos dos impactos sobre os fatores ambientais do meio
físico. Em resumo, equivalem a 84,6% do total específico, correspondentes a
100,0%, 87,5% e 70,0% para os componentes estruturantes macrodrenagem,
parque e urbanização, respectivamente1.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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Figura 5.3-1:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.3-2:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
– ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
relatório.
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Figura 5.3-3:
MAPA DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS CAUSAS DOS IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO – ÁREAS DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

Fonte:
Baseada
relatório.
Notas:
1
=
2
=
3
=
4
=

em Google Earth (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste
Escola Municipal Professora Joana Raksa
Unidade básica de saúde (UBS)
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Caximba
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba
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5.3.1.1
CLIMA E AR
Na fase de operação, os impactos sobre este fator são restritos ao ar, englobando
a redução de materiais particulados em suspensão e variações na emissão de
gases para a atmosfera, bem como modificações nos níveis de pressão sonora,
abaixo discriminados.

5.3.1.1.1
REDUÇÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS
EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.1.1-1.
Quadro 5.3.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: REDUÇÃO DE
MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA
Redução altamente significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera, estando
relacionadas as melhorias do sistema viário, ocupação do solo, finalização do canteiro de obras e da
circulação de maquinários

5

Redução muito significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera, estando
relacionadas apenas as melhorias do sistema viário

4

Redução medianamente significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera,
estando relacionada apenas à ocupação solo com construções e paisagismos

3

Redução pouco significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera, estando
relacionada apenas ao fim do canteiro de obras

2

Redução muito pouco significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera,
estando relacionada apenas ao fim da circulação de maquinários

1

Inexistência de redução significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera

0

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018).

Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de operação do
empreendimento, ocorrerá a redução de materiais particulados em suspensão na
atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de obras, da viabilização das
funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e da efetivação das funções do
corredor ecológico da APP do Rio Barigui.
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Portanto, pode-se afirmar que nesta fase, a redução das emissões de partículas
está atrelada, principalmente, à ocupação e consequente diminuição da área de
solo exposto à ação do vento, evitando que as partículas fiquem em suspensão
no ar. Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza
positiva e de incidência direta, com principal influência na ADA e na AID.
Este impacto, que será reversível e terá início imediato e duração permanente,
relaciona-se com a operação das infraestruturas e demais atividades previstas no
PGRC para o componente macrodrenagem. Com relação à temporalidade, podese afirmar que a redução de materiais particulados em suspensão na atmosfera é
longa, ocorrendo durante toda a fase operação do empreendimento, desde que
sejam mantidas as melhorias e que não haja novas fontes de emissão de material
particulado. Logo, pode-se afirmar que o presente impacto será de magnitude
muito grande, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.1.1.11, e, consequentemente, de mediana importância, pois garante a qualidade do ar
da região. Os atributos para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.3.1.1.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: REDUÇÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA
ATMOSFERA

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
1
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, durante a fase de operação do empreendimento,
ocorrerá a redução de materiais particulados em suspensão na atmosfera,
decorrente da desativação do canteiro de obras, do uso de espaços públicos de
convivência, lazer e esporte, da execução do plantio de flores e do
desenvolvimento das hortas comunitárias.
Portanto, pode-se afirmar que nesta fase, a redução das emissões de partículas
está atrelada, principalmente, a ocupação e consequente diminuição da área de
solo exposto à ação do vento, evitando que as partículas fiquem em suspensão
no ar. Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza
positiva e de incidência direta, com principal influência na ADA e na AID.
Este impacto, que será reversível e terá início imediato e duração permanente,
relaciona-se com a operação das infraestruturas e demais atividades previstas no
PGRC para o componente parque. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar
que a redução de materiais particulados em suspensão na atmosfera será longa,
ocorrendo durante toda a fase operação do empreendimento, desde que sejam
mantidas as melhorias e que não haja novas fontes de emissão de material
particulado. Logo, pode-se afirmar que o presente impacto será de magnitude
muito grande, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.1.1.11, e, consequentemente, de elevada importância, pois garante a qualidade do ar
da região. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
apresentados no Quadro 5.3.1.1.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– CLIMA E AR: REDUÇÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, ocorrerá a redução de materiais particulados em suspensão na
atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de obras, do aproveitamento da
infraestrutura e serviços urbanos (circulação, saneamento, energia e
comunicações), da apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas
urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos
ou reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI).
Portanto, pode-se afirmar que nesta fase, a redução das emissões de partículas
está atrelada, principalmente, a ocupação e consequente diminuição da área de
solo exposto à ação do vento, evitando que as partículas fiquem em suspensão
no ar; bem como devido à pavimentação das vias de acesso externas e internas
(melhora do sistema viário), que no diagnóstico foi levantado como uma das
principais fontes de emissão de material particulado.
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Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza positiva e
de incidência direta, com principal influência na ADA e na AID. Este impacto, que
será reversível e terá início imediato e duração permanente, relaciona-se com a
operação das infraestruturas e demais atividades previstas no PGRC para o
componente urbanização. Com relação à temporalidade, pode-se afirmar que a
redução de materiais particulados em suspensão na atmosfera será longa,
ocorrendo durante toda a fase operação do empreendimento, desde que sejam
mantidas as melhorias e que não haja novas fontes de emissão de material
particulado. Logo, pode-se afirmar que o presente impacto será de magnitude
muito grande, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.1.1.11, e, consequentemente, de elevada importância, pois garante a qualidade do ar
da região. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
expostos no Quadro 5.3.1.1.1-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: REDUÇÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS EM SUSPENSÃO NA
ATMOSFERA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.1.2
VARIAÇÕES NA EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA2
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.1.2-1.
Quadro 5.3.1.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: VARIAÇÕES NA
EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA
0

Inexistência de fontes de emissões de gases para a atmosfera

Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como boa na ADA e na -1
AID durante a operação do empreendimento
Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como moderada na ADA -2
e na AID durante a operação do empreendimento
Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como ruim na ADA e na -3
AID durante a operação do empreendimento
Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como muito ruim na ADA -4
e na AID durante a operação do empreendimento
Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como péssima na ADA e -5
na AID durante a operação do empreendimento

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e MMA (2019).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

____________________________________________________________________________________________
2

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado às variações na emissão de
gases para a atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de obras, do
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação, saneamento,
energia e comunicações), da apropriação das novas unidades habitacionais e das
áreas urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos construídos,
transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS,
CRAS e CMEI).
Deve-se ressaltar que com o fim das obras, haverá a paralização da circulação do
maquinário. Entretanto, com a melhoria do sistema viário, poderá haver um
aumento do número de veículos circulantes, o que pode acarretar no aumento
das taxas de emissão de poluentes gasosos em comparação com o cenário
presente no diagnóstico. Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é
certa, de natureza negativa e de incidência direta, com principal influência na ADA
e na AID.
No caso da queima de combustíveis por veículos, haverá emissão de óxidos de
enxofre (SOX), produzidos na queima do óleo diesel, e óxidos de nitrogênio (NOX),
resultantes da combustão a altas temperaturas, principalmente em motores de
caminhões; monóxido de carbono (CO), originado da combustão incompleta de
combustíveis fósseis; e ozônio (O3), poluente secundário originado de reações
fotoquímicas na atmosfera, na presença de óxidos de nitrogênio e
hidrocarbonetos. Além da emissão de gases de efeito estuda, como o dióxido de
carbono (CO2), pela combustão dos combustíveis veiculares.
Apesar desta previsão da variação da concentração de gases na atmosfera da
ADA e AID durante a operação do empreendimento, é de se esperar que isto não
chegue a causar problemas na qualidade do ar local. Isto se deve ao fato de que,
como visto no diagnóstico, atualmente a área de interesse não possui fontes
significativas destes gases poluentes, devido ao baixo volume de tráfego e à sua
localização afastada de grandes centros urbanos e de atividades antropogênicas
de alto impacto.
Portanto, pode-se afirmar que este impacto, que será reversível, terá início
imediato e duração permanente, relaciona-se com a operação das infraestruturas
e demais atividades previstas no PGRC para o componente urbanização. Com
relação à temporalidade, pode-se afirmar que as variações na emissão de gases
para a atmosfera será longa, ocorrendo durante toda a fase operação do
empreendimento.
Por fim, ressalta-se que o presente impacto será de magnitude muito pequena,
conforme critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.1.1.2-1, visto que
não irá alterar a qualidade do ar local. E sendo assim, sua importância é
classificada como reduzida. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são estruturados no Quadro 5.3.1.1.2-2.
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Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: VARIAÇÕES NA EMISSÃO DE GASES PARA A ATMOSFERA

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.1.3
MODIFICAÇÕES NOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA3
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.1.3-1.
Quadro 5.3.1.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MODIFICAÇÕES NO
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA
Permanência de atividades ruidosas não significativas

0

Permanência de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) com níveis de pressão sonora
de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-1

Permanência de atividades ruidosas no período vespertino (19h01 – 22h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-2

Permanência de atividades ruidosas no período noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-3

Permanência de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) ou vespertino (19h01 –22h00)
ou noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão sonora em desacordo com os limites estabelecidos
pela legislação municipal

-4

Permanência de atividades ruidosas nos três períodos com níveis de pressão sonora em desacordo
com os limites estabelecidos pela legislação municipal

-5

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2002; 2018).

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado às modificações nos níveis de
pressão sonora, decorrente da desativação do canteiro de obras, do
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação, saneamento,
energia e comunicações), da apropriação das novas unidades habitacionais e das
áreas urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos construídos,
transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS,
CRAS e CMEI). Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de
natureza negativa e de incidência direta, com principal influência na ADA e na
AID.
Este impacto, que será reversível e terá início imediato e duração permanente,
relaciona-se com a operação das infraestruturas e demais atividades previstas no
PGRC para o componente urbanização. Com relação à temporalidade, pode-se
afirmar que a acentuação dos níveis de pressão sonora será longa, ocorrendo
durante toda a fase operação do empreendimento.

____________________________________________________________________________________________
3

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Entretanto, considera-se que as atividades ocorrerão predominantemente no
período diurno, estando relacionadas principalmente ao aumento do tráfego de
veículos na região, e que não haverá ultrapassagem dos limites de pressão
sonora estabelecidos pela legislação municipal. Logo, pode-se afirmar que o
presente impacto será de magnitude muito pequena, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.1.1.3-1, e, consequentemente, de
reduzida importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.3.1.1.3-2.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: MODIFICAÇÕES NO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.2
ÁGUA
Para este fator ambiental, são previsíveis impactos relacionados a mudanças na
dinâmica de drenagem superficial, à diminuição do assoreamento de corpos
d’água e a alterações qualiquantitativas das águas superficiais, a seguir
analisados.

5.3.1.2.1
MUDANÇAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.2.1-1.
Quadro 5.3.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: MUDANÇAS NA
DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial sem alterações das condições naturais

5

Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações muito pouco significativas
das condições naturais

4

Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações pouco significativas das
condições naturais

3

Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações medianamente significativas
das condições naturais

2

Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações muito significativas das
condições naturais

1

Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações altamente significativas das
condições naturais

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de desativação do
canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui irão
influenciar positivamente com as mudanças na dinâmica da drenagem superficial
e também da subterrânea relacionada ao aquífero livre (lençol freático),
decorrente do início da operação destas. Este impacto possui como certa a
probabilidade de ocorrência e incidência direta. Tem como classificação natureza
positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH.
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O início dos efeitos deste impacto será de curto prazo e ocorrerá de forma
gradual, na medida em que as intervenções se efetivarem até o final das obras
com o desmonte do canteiro de obras. Terão duração permanente e irreversível.
As interferências sobre dinâmica da drenagem superficial e sobre a subterrânea
do aquífero livre se darão de forma longa, tendo em vista as alterações que serão
impostas nesse contexto.
Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada muito grande
devido ao fato de que contempla, por exemplo, o principal mecanismo de
contenção de alagamentos e inundações na ADA e AID, o que justifica sua
elevada importância. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.1.2.1-1, enquanto os atributos gerais são resumidos no
Quadro 5.3.1.2.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: MUDANÇAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias irão influenciar positivamente no restabelecimento de uma
adequada dinâmica da drenagem superficial que será decorrente do início da
operação destas.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH. O início
dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro
de obras, com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade,
pode ser considerado que as interferências sobre dinâmica da drenagem
superficial, inclusive também sobre a subterrânea a nível de aquífero livre (lençol
freático) propostas pelo PGRC, se dará ao longo prazo, tendo em vista as
alterações que serão impostas nesse contexto.
Dessa maneira, a magnitude, em relação aos efeitos deste impacto, pode ser
considerada muito grande porque contempla a proteção da ADA e AID em relação
ao riscos de alagamentos e inundações. Adicionalmente, promoverão a inibição
do resssurgimento de ocupações irregulares, justificando sua elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
evidenciados no Quadro 5.3.1.2.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– ÁGUA: MUDANÇAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), irão influenciar positivamente, pois essas
intervenções promoverão a estabilização da dinâmica da drenagem superficial,
após o início de sua operação.
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Possui probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza positiva,
tendo em vista o PGRC. Abrange a ADA, AID e AIH. O início dos efeitos deste
impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras com
duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, as
interferências sobre a mudança na dinâmica da drenagem superficial, se dará ao
longo prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias que serão realizadas
pela intervenção do PGRC.
Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada muito grande,
devido às mudanças no sistema de drenagem superficial que contemplam a sua
estabilização de maneira integrada às demais estruturas estabelecidas no
componente da macrodrenagem, conforme critérios apresentados no
Quadro 5.3.1.2.1-1 e, em especial, ao sistema de funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias e do canal de macrodrenagem. Este impacto
é considerado de elevada importância. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são expostos no Quadro 5.3.1.2.1-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: MUDANÇAS NA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-349

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

5.3.1.2.2
DIMINUIÇÃO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.2.2-1.
Quadro 5.3.1.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIMINUIÇÃO DO
ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
Diminuição altamente significativa do assoreamento de corpos d’água

5

Diminuição muito significativa do assoreamento de corpos d’água

4

Diminuição medianamente significativa do assoreamento de corpos d’água

3

Diminuição pouco significativa do assoreamento de corpos d’água

2

Diminuição muito pouco significativa do assoreamento de corpos d’água

1

Inexistência de diminuição significativa do assoreamento de corpos d’água

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de desativação do
canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e
com a efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui,
haverá diminuição do assoreamento de corpos hídricos em decorrência do início
da operação destas estruturas, resultando em impacto de natureza classificada
como positiva.
Possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta, abrangendo
a ADA, AID e AIH. O início dos efeitos deste impacto será em curto prazo, e
ocorrerá de forma gradual, na medida em que as intervenções forem se
efetivando até o fim das obras com o desmonte do canteiro de obras. Esse
impacto terá duração permanente e será irreversível. Com relação à
temporalidade, pode ser considerado que a diminuição do assoreamento de
corpos hídricos, destacando os córregos e a drenagem superficial de modo geral,
se dará de forma longa, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse
contexto.
Nesse sentido, a dinâmica da drenagem superficial a ser estabelecida com a
operação do PGRC deverá propiciar o carreamento dos sedimentos para a
deposição em caixas de passagem, quando diretamente ligadas ao sistema de
galerias pluviais em um primeiro momento. Em seguida, deverá propiciar o
assoreamento contínuo das bacias de espraiamento e contenção de cheias, que
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servirão também como lagoas de decantação, evitando o assoreamento do Rio
Barigui. Durante a fase de operação e de acordo com os critérios explicitados no
Quadro 5.3.1.2.2-1, a magnitude pode ser considerada muito grande devido ao
fato de que contempla, por exemplo, o principal mecanismo de contenção de
alagamentos e inundações na ADA e AID, influenciando de forma direta também
na AIH o que justifica sua elevada importância. Os critérios de enquadramento
são expostos no Quadro 5.3.1.2.2-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIMINUIÇÃO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias irão influenciar positivamente na diminuição do assoreamento
dos corpos de água, ocorrendo de forma gradual após o início da operação
destas fases do PGRC.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH. O início
dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro
de obras, com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade,
pode ser considerado que a diminuição do assoreamento de corpos hídricos se
dará a longo prazo, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse
contexto pelo PGRC.
Dessa forma, a magnitude em relação aos efeitos deste impacto, segundo
critérios apresentados no Quadro 5.3.1.2.2-1, pode ser considerada grande
devido ao fato que haverá, na operação do componente parque, estruturas que
propiciarão a diminuição do assoreamento em corpos hídricos, seja pelo
recobrimento do solo exposto com vegetação gramínea ou pela interligação do
sistema de drenagem superficial no canal de macrodrenagem e nas bacias de
espraiamento e contenção de cheias que contemplam também a função de
lagoas de decantação, diminuindo o assoreamento do Rio Barigui por exemplo,
além da proteção da ADA e AID em relação ao risco de alagamentos e
inundações. Fatores esses que também justificam sua elevada importância. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.3.1.2.2-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– ÁGUA: DIMINUIÇÃO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ ÁGUA

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
1
convivência, lazer e
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), e a implantação de rede coletora de esgotos
pode evitar o lançamento de efluentes nos corpos d’água, assim como todo o tipo
de sedimentos relacionados, que sobremaneira vão propiciar a diminuição do
assoreamento de corpos hídricos.
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Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH.
O início dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do
canteiro de obras com duração permanente e irreversível. Com relação a
temporalidade, a diminuição do assoreamento de corpos hídricos, se dará ao
longo prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias que serão realizadas
pela intervenção do PGRC.
Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada muito grande
frente aos critérios apontados no Quadro 5.3.1.2.2-1 e devido ao fato que as
mudanças no sistema de drenagem superficial contemplam a sua estabilização de
forma integrada as demais estruturas estabelecidas no componente da
macrodrenagem e parque. Em especial ao sistema de funcionalidades do canal
de macrodrenagem e das bacias de espraiamento e contenção de cheias, que
servem também como lagoas de decantação. Este impacto é considerado de
elevada importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.3.1.2.2-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: DIMINUIÇÃO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ ÁGUA

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.2.3
ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.2.3-1.
Quadro 5.3.1.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: ALTERAÇÕES
QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
Com a implantação de rede coletora de esgotos, sem lançamentos clandestinos nos rios e córregos.

5

Implantação de rede coletora com infiltração das águas pluviais.

4

Implantação de rede coletora com ligações clandestinas pontuais.

3

Implantação de rede coletora com ligações clandestinas

2

Implantação gradual de rede coletora.

1

Inexistência de alterações qualiquantitativas das águas superficiais em termos de melhoria
qualiquantitativa

0

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018).

Para o componente MACRODRENAGEM, são causas, as atividades de
desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), e efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio
Barigui. Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e
incidência direta. Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA,
AID e AIH.
O início dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do
canteiro de obras com duração permanente e irreversível, em longo prazo, tendo
em vista a manutenção das melhorias. Durante a fase de operação, a magnitude,
considerados os critérios apontados no Quadro 5.3.1.2.3-1, pode ser considerada
muito grande devido ao fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas
atendidas com infraestrutura de saneamento básico. Este impacto é considerado
de elevada importância para infraestrutura local. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.3.1.2.3-2.
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Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, são consideradas como principais causas, a
desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer
e esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de
flores e desenvolvimento das hortas comunitárias.
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH.
O início dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do
canteiro de obras com duração permanente e irreversível. Com relação a
temporalidade, as alterações qualiquantitativas das águas superficiais se darão ao
longo prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias.
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Durante a fase de operação, a magnitude, frente de enquadramento exposto no
Quadro 5.3.3.2.1-1, pode ser considerada muito grande devido ao fato que,
contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com infraestrutura de
saneamento básico. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1. Este impacto é interpretado como de elevada importância
para infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de operação do empreendimento
são dispostos no Quadro 5.3.1.2.3-3.

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– ÁGUA: ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
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Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), e a implantação de rede coletora de esgotos
pode evitar o lançamento de efluentes nos corpos d’água.
Este impacto possui como incerta a probabilidade de ocorrência e incidência
direta. Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH.
O início dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do
canteiro de obras com duração permanente e irreversível. Com relação a
temporalidade, as alterações qualiquantitativas das águas superficiais se darão ao
longo prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias.
Durante a fase de operação, a magnitude, perante os critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1, pode ser considerada muito grande devido ao
fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com
infraestrutura de saneamento básico. Este impacto será de elevada importância
para a infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.3.1.2.3-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.3
SOLO E SUBSOLO
Para este fator físico, são esperados efeitos, adiante apresentados, relativos aos
seguintes impactos: redução de processos erosivos e de lixiviação edáfica, bem
como da contaminação do solo e subsolo; tendência à estabilidade de condições
geotécnicas e alterações no nível de águas subterrâneas e em suas condições
qualiquantitativas.

5.3.1.3.1
REDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.3.1-1.
Quadro 5.3.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO
DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Redução altamente significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

5

Redução muito significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

4

Redução medianamente significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

3

Redução pouco significativa de fontes de processos erosivos e de lixiviação edáfica

2

Redução muito pouco significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

1

Inexistência de redução significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM a desativação do canteiro de obras,
mas principalmente, a viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), resultarão em redução muito significativa de processos
erosivos e de lixiviação edáfica porque as águas deverão ser devidamente
controladas, a fim de proteger a exposição dos solos a esses processos. Este
impacto será positivo e terá ocorrência certa e incidirá diretamente sobre o meio
ambiente, dominantemente na ADA e na AID, mas também na AIH e AII.
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O início dos efeitos, decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento, será imediato, apesar de que pode ser fortalecido
no curto prazo, tornando-se permanente em longo prazo. Trata-se de impacto de
grande magnitude e elevada importância segundo os critérios estabelecidos no
Quadro 5.3.1.3.1-1. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são classificados no Quadro 5.3.1.3.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO
EDÁFICA

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, este impacto também ocorrerá, ainda que não com
a mesma intensidade que no caso anterior, resultando em redução significativa de
processos erosivos e de lixiviação edáfica, particularmente em função da
organização do parque (terraplenagem, plantio de vegetação, construção de
obras de proteção etc.) A construção de hortas comunitárias, se não for bem
gerida, poderá ter efeito pouco significativo e conduzir a consequências não
desejadas. De modo geral, entretanto, este impacto será positivo, terá ocorrência
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certa e incidirá diretamente sobre o meio ambiente, dominantemente na ADA e
com pequeno reflexo na AID.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente parque, nesta fase
de operação do empreendimento, será imediato e se fortalecerá no curto prazo,
tornando-se permanente, desde que a implantação e operação do mesmo, bem
como o monitoramento de seus efeitos sejam corretamente conduzidos. Caso a
horta comunitária não seja corretamente operada, perderá boa parte de seu efeito
positivo. Trata-se de um impacto de média magnitude, de acordo com critérios
estabelecidos no Quadro 5.3.1.3.1-1, e mediana importância. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de operação do empreendimento são contemplados no Quadro 5.3.1.3.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras, com
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos, particularmente do sistema
viário, abastecimento de água e microdrenagem, resultarão em redução muito
significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica, uma vez que essas
estruturas deverão gerar uma proteção aos solos, atualmente fortemente
expostos a esses processos. Este impacto será positivo, com ocorrência certa e
refletirá diretamente sobre o meio ambiente, dominantemente na ADA e na AID,
mas também na AIH e AII.
O início dos efeitos, decorrentes do componente urbanização, nesta fase de
operação do empreendimento, será imediato e poderá ser fortalecido em longo
prazo, tornando-se permanente. Trata-se de um impacto de grande magnitude,
conforme critérios abordados no Quadro 5.3.1.3.1-1, e de elevada importância. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são apresentados no
Quadro 5.3.1.3.1-4

Desativação do
canteiro de obras
Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO
EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.3.2
TENDÊNCIA À ESTABILIDADE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS
DO SOLO E SUBSOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.3.2-1.
Quadro 5.3.1.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: TENDÊNCIA
À ESTABILIDADE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO E SUBSOLO
Tendência altamente significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

5

Tendência muito significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

4

Tendência medianamente significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

3

Tendência pouco significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

2

Tendência muito pouco significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

1

Inexistência de tendência significativa de estabilidade de condições técnicas do solo e subsolo

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Como resultante dos procedimentos de MACRODRENAGEM, haverá uma
redução nas tendências à aceleração dos processos erosivos e redução das
variações dos níveis do lençol freático e, consequentemente, uma tendência à
estabilização das condições geotécnicas do solo e subsolo. Este impacto será
positivo e terá ocorrência certa e incidirá diretamente sobre o meio ambiente,
dominantemente na ADA e na AID, mas também na AIH e AII.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento, será imediato e poderá ser
fortalecido no curto e médio prazo, tornando-se permanente. Trata-se de um
impacto de média magnitude, conforme critérios descritos no Quadro 5.3.1.3.2-1,
e média importância. Seus principais atributos são resumidos no
Quadro 5.3.1.3.2-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE DE CONDIÇÕES
GEOTÉCNICAS DO SOLO E SUBSOLO

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
1
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Como resultante dos procedimentos de operação do componente PARQUE,
(desde que estes sejam bem conduzidos) deverá haver redução nas tendências à
aceleração dos processos erosivos, redução das variações dos níveis do lençol
freático e, consequentemente, tendência à estabilização das condições
geotécnicas do solo e subsolo. Este impacto será positivo e terá ocorrência certa
e incidirá diretamente sobre o meio ambiente, dominantemente na ADA e, com
menor intensidade, na AID.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente PARQUE nesta
fase de operação do empreendimento, será imediato e se fortalecerá no curto e
médio prazo, tornando-se permanente. Trata-se de impacto de média magnitude,
em conformidade com os critérios apresentados no Quadro 5.3.1.3.2-1, e média
importância. Seus atributos essenciais são especificados no Quadro 5.3.1.3.2-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– SOLO E SUBSOLO: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS DO
SOLO E SUBSOLO

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras e,
particularmente, o aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos, com
destaque para o sistema viário, abastecimento de água e microdrenagem
resultará na redução das tendências à aceleração dos processos erosivos,
redução das variações dos níveis do lençol freático e, consequentemente, à
estabilização das condições geotécnicas do solo e subsolo. Este impacto será
positivo e terá ocorrência certa e incidirá diretamente sobre o meio ambiente,
dominantemente na ADA e na AID, mas também na AIH e AII.
O início dos efeitos deste impacto, decorrentes do componente urbanização,
nesta fase de operação do empreendimento, será imediato e se fortalecerá no
curto e médio prazo, tornando-se permanente, desde que os elementos
componentes do sítio urbano sejam mantidos, principalmente, aprimorados e
monitorados de forma permanente. Trata-se de um impacto de média magnitude,
em consonância com os critérios expostos no Quadro 5.3.1.3.2-1, e mediana
importância. Seus atributos principais são apresentados no Quadro 5.3.1.3.2-4.
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Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS
DO SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.1.3.3
REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.3.3-1.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-366

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Quadro 5.3.1.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO
DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Redução altamente significativa da contaminação do solo e subsolo

5

Redução muito significativa da contaminação do solo e subsolo

4

Redução medianamente significativa da contaminação do solo e subsolo

3

Redução pouco significativa da contaminação do solo e subsolo

2

Redução muito pouco significativa da contaminação do solo e subsolo

1

Inexistência de redução significativa da contaminação do solo e subsolo

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de desativação do
canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, viabilização das funcionalidades do canal de
macrodrenagem, viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique),
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui irão
influenciar negativamente com contaminação do solo e subsolo, decorrente do
início da operação destas.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA. O início dos
efeitos deste impacto será em curto prazo e ocorrerá de forma gradual, na medida
em que as intervenções forem se efetivando até o final das obras com o
desmonte do canteiro de obras. Esse impacto terá duração transitória e
reversível. As interferências sobre a contaminação do solo e subsolo serão
temporárias, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse contexto.
Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada pequena devido
ao fato de que contempla, principalmente, interferências pontuais, justificando a
sua reduzida importância. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.1.3.3-1 e os atributos descritos são sumarizados no Quadro 5.3.1.3.32.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias irão influenciar positivamente no restabelecimento de uma
adequada dinâmica da drenagem superficial que será decorrente do início da
operação destas.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA. O início dos
efeitos deste impacto será em curto prazo, e ocorrerá de forma gradual, na
medida em que as intervenções forem se efetivando até o fim das obras com o
desmonte do canteiro de obras. Esse impacto terá duração transitória e
reversível. Com relação a temporalidade, pode ser considerado que as
interferências sobre a contaminação do solo e subsolo se darão de forma
temporária, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse contexto.
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Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada pequena, perante
os critérios discriminados no Quadro 5.3.1.3.3-1, devido ao fato de que
contempla, por exemplo, o principal das interferências serem pontuais, o que
justifica sua reduzida importância. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são dispostos no Quadro 5.3.1.3.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO
– SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), irão influenciar negativamente, pois essas
intervenções promoverão a alteração no solo e eventualmente no subsolo, após o
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início de sua operação. Possui probabilidade de ocorrência certa, incidência direta
e natureza negativa, tendo em vista o PGRC e abrange a ADA.
O início dos efeitos deste impacto será em curto prazo, e ocorrerá de forma
gradual, na medida em que as intervenções forem se efetivando até o fim das
obras com o desmonte do canteiro de obras. Esse impacto terá duração
transitória e reversível. As interferências sobre a contaminação do solo e subsolo
serão temporárias, tendo em vista as alterações que serão impostas nesse
contexto.
Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada pequena devido
ao fato de que contempla, por exemplo, o principal das interferências serem
pontuais, conforme critérios adotados no Quadro 5.3.1.3.3-1. Este impacto é
considerado de reduzida importância. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são enunciados no Quadro 5.3.1.3.3-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.3.4
ALTERAÇÃO NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS4
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.3.4-1.
Quadro 5.3.1.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÃO
NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Inexistência de alteração significativa no nível de águas subterrâneas

0

Alteração muito pouco significativa no nível de águas subterrâneas

-1

Alteração pouco significativa no nível de águas subterrâneas

-2

Alteração medianamente significativa no nível de águas subterrâneas

-3

Alteração muito significativa no nível de águas subterrâneas

-4

Alteração altamente significativa no nível de águas subterrâneas

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019)

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de desativação do
canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, viabilização das funcionalidades do canal de
macrodrenagem, viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique),
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui irão
influenciar na alteração do nível de água subterrânea, decorrente do início da
operação destas.
Possui probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza positiva,
tendo em vista o PGRC, e abrange a ADA, AID e AIH. O início dos efeitos deste
impacto será em curto prazo, e ocorrerá de forma gradual, na medida em que as
intervenções forem se efetivando até o fim das obras. A viabilização das
funcionalidades do canal de macrodrenagem tende a auxiliar na solução de
problemas de acúmulo de água na superfície em função do nível de água
elevado.

____________________________________________________________________________________________
4

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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Esse impacto terá duração transitória e reversível. Com relação a temporalidade,
pode ser considerado que as interferências na alteração do nível da água
subterrânea serão imediatas, tendo em vista que o início do enchimento das
bacias de contenção e espraiamento ocorrerá nesse período, durante a fase de
operação. A magnitude pode ser considerada grande, segundo critérios expostos
no Quadro 5.3.1.3.4-1, devido ao fato de que contempla a estabilização do
aquífero livre (nível freático), em relação ao seu afloramento junto as bacias de
contenção e espraiamento, o que justifica sua elevada importância. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no Quadro 5.3.1.3.42.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÃO NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Desativação do
canteiro de obras,
viabilização das
funcionalidades das
bacias de
espraiamento e
contenção de cheias,
1
do canal de
macrodrenagem e do
platô belvedere
(dique), e efetivação
das funções do
corredor ecológico
da APP do Rio
Barigui

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.1.3.5
ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS5
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.1.3.5-1.
Quadro 5.3.1.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO:
ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Alterações das águas subterrâneas altamente significativas em termos de melhoria qualiquantitativa

5

Alterações das águas subterrâneas muito significativas em termos de melhoria qualiquantitativa

4

Alterações das águas subterrâneas medianamente significativas em termos de melhoria
qualiquantitativa

3

Alterações das águas subterrâneas pouco significativas em termos de melhoria qualiquantitativa

2

Alterações das águas subterrâneas muito pouco significativas em termos de melhoria qualiquantitativa

1

Inexistência de alterações qualiquantitativas das águas subterrâneas em termos de melhoria
qualiquantitativa

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), irão influenciar negativamente, pois essas
intervenções promoverão a alteração na qualidade das águas subterrâneas após
o início de sua operação.
Possui probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza negativa,
tendo em vista o PGRC e abrange a AID. O início dos efeitos deste impacto será
em curto prazo e ocorrerá de forma gradual, na medida em que as intervenções
forem se efetivando até o fim das obras com o desmonte do canteiro de obras.
Esse impacto terá duração transitória e reversível. Com relação a temporalidade,
pode ser considerado que as interferências sobre a contaminação do solo e
subsolo, se dará de forma temporária, tendo em vista as alterações que serão
impostas nesse contexto.

____________________________________________________________________________________________
5

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Durante a fase de operação, a magnitude pode ser considerada pequena, diante
dos critérios expostos no Quadro 5.3.1.3.5-1, devido ao fato de que contempla,
por exemplo, o principal das interferências serem pontuais, o que justifica sua
reduzida importância. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.3.1.3.5-2.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.1.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.2
MEIO BIOLÓGICO
Nesta fase de operação do empreendimento, os efeitos dos impactos sobre
fatores bióticos tendem a ser positivos. Em súmula, correspondem à totalidade
(100,0%), inclusive para os componentes estruturantes macrodrenagem, parque e
urbanização6.

5.3.2.1
FLORA
Os efeitos dos impactos de restabelecimento de cobertura vegetal, de redução
das mudanças de composição florística, bem como do isolamento de áreas de
vegetação, e de otimização de aspectos de conservação da flora, prováveis na
fase de operação do empreendimento, são abordados nos próximos tópicos.

5.3.2.1.1
RESTABELECIMENTO DE COBERTURA VEGETAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.1.1-1.
Quadro 5.3.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
BIOLÓGICO
–
FLORA:
RESTABELECIMENTO DE COBERTURA VEGETAL
Restabelecimento altamente significativo de cobertura vegetal

5

Restabelecimento muito significativo de cobertura vegetal

4

Restabelecimento medianamente significativo de cobertura vegetal

3

Restabelecimento pouco significativo de cobertura vegetal

2

Restabelecimento muito pouco significativo de cobertura vegetal

1

Inexistência de restabelecimento significativo de cobertura vegetal

0

Fonte:
Baseado em Primark e Rodrigues (2006) e em Reznik, Pires e Freitas (2012).
____________________________________________________________________________________________
6

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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Para o componente MACRODRENAGEM, a causa deste impacto decorre da
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui. A bacia do
rio Barigui é alvo de diferentes instrumentos de planejamento estratégico dada
sua importância para o território da cidade e residentes de Curitiba. O
estabelecimento de conexões entre sistemas naturais, mediante a proteção e/ou
recuperação da vegetação nativa e/ou mediante o estabelecimento de usos do
solo de pequeno impacto, constitui um mecanismo eficiente para a manutenção
dos fluxos gênicos da flora e da fauna ao longo dos ecossistemas. Tais conexões,
como o corredor ecológico do rio Barigui, são capazes de garantir os processos
de dispersão dos organismos ao longo da paisagem e a consequente permuta
genética livre entre os mesmos, condições estas que, em última instância,
garantem sua perpetuação ao longo do tempo.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem será a ADA. Sua probabilidade é certa, com natureza positiva,
incidência direta, início em longo prazo, duração permanente e caráter reversível.
Sua magnitude, segundo critérios expostos no Quadro 5.3.2.1.1-1, será grande,
com importância também elevada. Os atributos para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são
identificados no Quadro 5.3.2.1.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO - FLORA: RESTABELECIMENTO DE COBERTURA VEGETAL

Corredor ecológico

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, as causas deste impacto são decorrentes do
componente da implantação de áreas verdes. A operação do empreendimento
prevê que haja espaços sejam dotados de hortas, árvores isoladas ao longo das
ruas, canteiros de flores, entre outros. Essas estratégias corroboram para que
haja uma melhor conectividade entre as áreas verdes.
A operação de cultivo de flores e horta, além das áreas isoladas possibilitará
corredores viários arborizados adensando e apoiando a redução isolamento e
reestabelecimento
da
vegetação.
Corredores
verdes
urbanos
são
recorrentemente defendidos como importantes iniciativas para que se ampliem os
ganhos ambientais dos parques, esses de ocorrência pontual no território.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente parque
nesta fase de operação do empreendimento será a ADA. Seus atributos
principais, resumidos no Quadro 5.3.2.1.1-3, são de probabilidade certa, natureza
positiva, início imediato, duração recorrente, caráter reversível e temporalidade de
longo prazo. De acordo com os critérios apresentados no Quadro 5.3.2.1.1-1, sua
magnitude será média e sua importância mediana. Os atributos para este impacto
decorrentes do componente parque nesta fase de operação do empreendimento
são organizados no Quadro 5.3.2.1.1-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: RESTABELECIMENTO DE COBERTURA VEGETAL

Áreas verdes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto são decorrentes
do componente da implantação de áreas verdes. A operação do empreendimento
prevê que haja espaços públicos arborizados, incluindo partes de calçadas, e
funcionamento de equipamentos públicos em áreas com parcelas permeáveis
cobertas por vegetação, por vezes arbórea. Essas estratégias corroboram para
que haja uma melhor conectividade entre as áreas verdes. Além de vias que
receberão arborização ou outra estratégia que apoie a biodiversidade (hortas,
jardins), áreas isoladas possibilitarão corredores viários arborizados adensando e
apoiando a redução isolamento e reestabelecimento da vegetação. Corredores
Verdes Urbanos são recorrentemente defendidos como importantes iniciativas
para que se ampliem os ganhos ambientais dos parques, esses de ocorrência
pontual no território.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento será a ADA. Suas
características essenciais são de probabilidade certa, natureza positiva, início
imediato, duração recorrente, caráter reversível e temporalidade longa. Sua
magnitude, conforme critérios estabelecidos no 5.3.2.1.1-1, será média, com
importância equivalente. Os atributos para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
expostos no Quadro 5.3.2.1.1-3.

Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: RESTABELECIMENTO DE COBERTURA VEGETAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.2.1.2
REDUÇÃO DAS MUDANÇAS DE COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.1.2-1.
Quadro 5.3.2.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DAS
MUDANÇAS DE COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
Redução altamente significativa das mudanças de composição florística

5

Redução muito significativa das mudanças de composição florística

4

Redução medianamente significativa das mudanças de composição florística

3

Redução pouco significativa das mudanças de composição florística

2

Redução muito pouco significativa das mudanças de composição florística

1

Inexistência de redução significativa das mudanças de composição florística

0

Fonte:
Baseado em Korman (2003) e em Primark e Rodrigues (2006)

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto são
decorrentes da desativação do canteiro de obras; da viabilização das
funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias; viabilização
das funcionalidades do canal de macrodrenagem; viabilização das
funcionalidades do platô belvedere (dique) e principalmente pela efetivação das
funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui. Nesse caso haverá um
enriquecimento substancial, de espécies pretéritas e que atualmente não se
encontram mais no local, ou enriquecimento de populações vegetacionais que
aumentem a riqueza e diversidade local, proporcionando melhoria nas condições
ecológica.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem será a ADA, alcançando a AID e a AIH. Seus atributos
essenciais são de probabilidade certa, natureza positiva, incidência direta, início
em longo prazo, duração permanente, caráter reversível e temporalidade longa.
Sua magnitude, de acordo com critérios estabelecidos no Quadro 5.3.2.1.2-1,
será média, com importância equivalente. Os atributos para este impacto
decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 5.3.2.1.2-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DAS MUDANÇAS DE COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas deste impacto decorrentes nesta fase
de operação do empreendimento são: desativação do canteiro de obras;
existência dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes); execução do plantio de flores e desenvolvimento
das hortas comunitárias. Essas estratégias contribuem para redução das
mudanças na composição florística possibilitando incremento de diversidade
biológica, oportunizando condições ecológicas melhores para o local.
A principal área de influência deste impacto condiz com a ADA, alcançando a AID
e a AHI. Seus atributos essenciais, sumarizados no Quadro 5.3.2.1.2-3, serão de
probabilidade certa, natureza positiva, início imediato, duração recorrente, caráter
reversível e temporalidade longa. Sua magnitude, segundo critérios apresentados
no Quadro 5.3.2.1.2-1, será média, com importância elevada.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DAS MUDANÇAS DE COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto nesta fase de
operação do empreendimento está principalmente no plantio de arborização
urbana. A principal área de influência deste impacto condiz com a ADA e AID.
Suas características principais, sintetizadas no Quadro 5.3.2.1.2-4, são de
probabilidade certa, natureza positiva, início imediato, duração recorrente, caráter
reversível e temporalidade longa. Sua magnitude, segundo critérios apresentados
no Quadro 5.3.2.1.2-1, será média, com importância elevada. Os atributos para
este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são evidenciados no Quadro 5.3.2.1.2-4.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DAS MUDANÇAS DE COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Urbanização

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.2.1.3
REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.1.3-1.
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Quadro 5.3.2.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DO
ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
Redução altamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

5

Redução muito significativa do isolamento de áreas de vegetação

4

Redução medianamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

3

Redução pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação

2

Redução muito pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação

1

Inexistência de redução significativa do isolamento de áreas de vegetação

0

Fonte:
Baseado em Korman (2003) e em Primark e Rodrigues (2006)

Dada às características do empreendimento na fase de operação estão previstas
no componente MACRODRENAGEM que a ampliação de conectividade entre os
fragmentos vegetacionais. As causas deste impacto nesta fase de operação do
empreendimento decorrem da viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, viabilização das funcionalidades do canal
de macrodrenagem, viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique) e
principalmente da efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio
Barigui, uso dos espaços públicos de convivência, execução do plantio de flores e
desenvolvimento das hortas comunitárias.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento será a ADA. Suas
características principais são de probabilidade certa, natureza positiva, início
imediato, duração permanente, caráter de parcial reversibilidade e temporalidade
imediata. Sua magnitude, de acordo com critérios apresentados no
Quadro 5.3.2.1.3-1, será grande, com importância também elevada. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.3.2.1.3-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
1
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Dada às características do empreendimento na fase de operação estão previstas
também no componente PARQUE a ampliação de conectividade entre os
fragmentos vegetacionais. As causas deste impacto nesta fase de operação do
empreendimento decorrem da consolidação das áreas verdes, belvedere, da
viabilidade do uso dos espaços públicos de convivência, e produção de flores e
desenvolvimento das hortas comunitárias.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente PARQUE
nesta fase de operação do empreendimento será a ADA. As características
fundamentais dos seus efeitos são de probabilidade certa, natureza positiva,
incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter de parcial
reversibilidade e temporalidade imediata. Sua magnitude, segundo critérios
apresentados no Quadro 5.3.2.1.3-1, será grande, com importância também
elevada. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são
detalhados no Quadro 5.3.2.1.3-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O empreendimento na sua fase de operação, relativamente ao componente
URBANIZAÇÃO, tem como causas do presente impacto principalmente o
tratamento a ser dados nas ações de urbanização, com destaque para a
arborização urbana, e em menor importância à construção das novas unidades
habitacionais e adequação de equipamentos públicos. Com isto, pode haver a
ampliação de conectividade entre os fragmentos vegetacionais.
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A principal área de influência deste impacto decorrente do componente
URBANIZAÇÃO nesta fase de operação do empreendimento será a ADA. As
condições principais dos seus efeitos são de probabilidade certa, natureza
positiva, incidência direta, início imediato, duração permanente, caráter de parcial
reversibilidade e temporalidade imediata. Sua magnitude, conforme critérios
expostos no Quadro 5.3.2.1.3-1, será média, com importância também mediana.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são classificados no
Quadro 5.3.2.1.3-4.

Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.2.1.4
OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.1.4-1.
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Quadro 5.3.2.1.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: OTIMIZAÇÃO DE
ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA
Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com predominância de
espécies nativas, com ocorrência de ameaçada(s) de extinção

5

Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com predominância de
espécies nativas, sem ocorrência de ameaçada(s) de extinção

4

Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com predominância de
espécies exóticas

3

Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de médio a
grande porte

2

Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de pequeno a
médio porte

1

Inexistência de otimização de aspectos de conservação da flora

0

Fonte:
Baseado em Korman (2003) e em Primark e Rodrigues (2006)

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto decorrentes
do componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento
estão vinculadas ao estabelecimento do corredor ao longo do rio Barigui. Além de
oportunizar melhoria na área de preservação permanente, que atualmente é
composta parcialmente por ocupação humana, haverá enriquecimento com
espécies locais representativas das tipologias vegetacionais existentes.
A principal área de influência deste impacto será a AII, englobando a ADA e a
AID. As características básicas dos seus efeitos, são de probabilidade certa,
natureza positiva, incidência direta, início em longo prazo, duração recorrente,
caráter de parcial reversibilidade e temporalidade longa. Sua magnitude,
conforme critérios expostos no Quadro 5.3.2.1.3-1, será grande, com elevada
importância. Os atributos para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.3.2.1.4-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FLORA: OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA

Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas deste impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento com a
organização dos espaços por projetos que envolvem a flora no que se refere à
consolidação das áreas verdes em seus diferentes extratos, o belvederes, os
espaços públicos de convivência, lazer e esportes, além da influência que o
plantio de flores e do desenvolvimento das hortas comunitárias pode trazer para
minimização deste impacto.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente parque
nesta fase de operação do empreendimento, será a AII, englobando a ADA e a
AID. As condições peculiares dos seus efeitos são de probabilidade certa,
natureza positiva, incidência direta, início em longo prazo, duração recorrente,
caráter de parcial reversibilidade e temporalidade longa. Sua magnitude,
conforme critérios expostos no Quadro 5.3.2.1.3-1, será grande, com elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
sumarizados no Quadro 5.3.2.1.4-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O componente URBANIZAÇÃO tem como causas deste impacto nesta fase de
operação do empreendimento, a influência do tratamento dos espaços,
notadamente com a urbanização das vias e espaços públicos, além dos
equipamentos públicos que podem proporcionar meios de disseminar a
conservação da flora. Neste quesito, as vias que tangenciam áreas verdes, e que
tenham moradores lindeiros, podem servir de importante meio para a efetivação
de melhorias neste impacto.
A principal área de influência deste impacto decorrente do componente parque
nesta fase de operação do empreendimento, será a AII, envolvendo a ADA e a
AID. As condições específicas dos seus efeitos são de probabilidade certa,
natureza positiva, incidência direta, início em longo prazo, duração recorrente,
caráter de parcial reversibilidade e temporalidade longa. Sua magnitude, segundo
parâmetros apresentados no Quadro 5.3.2.1.3-1, será grande, com elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são destacados
no Quadro 5.3.2.1.4-4.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.1.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.2.2
FAUNA
Com seus efeitos são adiante avaliados, os impactos da operação do
empreendimento têm reflexos sobre a adaptação de condições da fauna e de
condições de animais aquáticos, a redução da ocorrência de sinantropismo e
otimização de aspectos de conservação faunística.
5.3.2.2.1
ADAPTAÇÃO DE CONDIÇÕES DA FAUNA7
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.2.1-1.

____________________________________________________________________________________________
7

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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Quadro 5.3.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: ADAPTAÇÃO DE
CONDIÇÕES DA FAUNA
Adaptação altamente significativa de condições da fauna com registros confirmados de espécies
consideradas de relevante interesse ecológico (ameaçadas e/ou endêmicas e/ou migratórias) e uso da
área para reprodução e/ou refúgio e/ou abrigo

5

Adaptação muito significativa de condições da fauna com registros confirmados de espécies
consideradas de relevante interesse ecológico (ameaçadas e/ou endêmicas e/ou migratórias)

4

Adaptação significativa de condições da fauna com registros de espécies utilizando a área para
reprodução e/ou refúgio e/ou abrigo.

3

Adaptação pouco significativa de condições da fauna com registro de espécies consideradas de ampla
plasticidade ambiental e adaptadas a áreas urbanas, de acordo com a lista de espécies apresentada
no diagnóstico faunístico

2

Adaptação muito pouco significativa de condições da fauna, com registro apenas de espécies
consideradas generalistas e já residentes na área do empreendimento, de acordo com a lista de
espécies apresentada no diagnóstico faunístico.

1

Inexistência de adaptação significativa de condições da fauna

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, destacam-se as seguintes causas:
viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de
cheias; viabilização do canal de macrodrenagem; viabilização das funcionalidades
do platô belvedere (dique) e efetivação das funções do corredor ecológico da APP
do Rio Barigui. Quando da operação dessas estruturas, os representantes da
fauna poderão retomar gradativamente a essas áreas, ideais para deslocamento,
abrigo, alimentação e, até para mesmo, reprodução, principalmente de
representantes das classes de aves e mamíferos.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, principalmente no que diz
respeito a populações menos especialistas (hábitat e dieta), com maior
capacidade de adaptação a modificações ocorridas nos ambientes naturais, para
obtenção de alimentos e abrigo, a exemplo de Rupornis magnirostris (gaviãocarijó); Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Gallictis cuja (furão) e Didelphis
albiventris (gambá), este último animal considerado sinantrópico. A incidência é
considerada direta e é classificado como de natureza positiva, tendo em vista a
possibilidade de uso destes novos ambientes, de maneira a abranger a AID do
projeto.
Os efeitos deste impacto terão início imediato, com a ocupação de algumas
espécies de maior plasticidade ambiental e generalistas, as quais poderão
retornar e/ou começar a utilizar estas novas áreas, principalmente no que diz
respeito ao corredor ecológico da APP do Rio Barigui, que poderá favorecer
grupos que não estavam mais utilizando estes ambientes antes de sua
recomposição, dentre elas, as espécies com limitações de deslocamento, como
roedores e marsupiais de pequeno porte, visando a manutenção e sobrevivência
destas. Com base nas ações de acompanhamento previstas desde as etapas
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anteriores do projeto, é possível que a duração deste impacto seja permanente,
com o estabelecimento de novas populações das áreas e assim, com efeitos
irreversíveis.
Para a fase de operação, segundo os critérios de enquadramento apresentados
no Quadro 5.3.2.2.1-1, a magnitude deste impacto pode ser considerada
mediana, sendo que, inicialmente é provável que a adaptação esteja mais
relacionada às classes das aves e mamíferos, conforme já mencionado
anteriormente, e ocorra significativamente no sentido de utilização da área para
reprodução, refúgio e deslocamento de espécies generalistas.
Desta maneira, com base no conjunto de atributos mencionados, este impacto é
considerado de importância mediana, os quais são sintetizados no
Quadro 5.3.2.2.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: ADAPTAÇÃO DE CONDIÇÕES DA FAUNA

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.2.2.2
ADAPTAÇÃO DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA8
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.2.2-1.
Quadro 5.3.2.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: ADAPTAÇÃO DE
CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA
Adaptação altamente significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação de registro de
espécies de relevante interesse ecológico (endêmicas e/ou ameaçadas)

5

Adaptação muito significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação de uso dos
ambientes por representantes da fauna aquática e desenvolvimento dos recursos alimentares
importados da vegetação ciliar (autóctones e alóctones).

4

Adaptação medianamente significativa de condições da fauna aquática com a confirmação da
retomada no uso dos ambientes por representantes da fauna aquática e desenvolvimento dos recursos
alimentares importados da vegetação ciliar (autóctones).

3

Adaptação pouco significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação da retomada no uso
dos ambientes por representantes da fauna aquática.

2

Adaptação muito pouco significativa de condições da fauna aquática, com a possibilidade de ocorrência
de espécies não confirmadas.

1

Inexistência de adaptação significativa de condições da fauna aquática

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Durante
a
operação
do
empreendimento,
para
o
componente
MACRODRENAGEM, poderão acarretar em adaptações nas condições da fauna
aquática as seguintes causas: viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias; viabilização das funcionalidades do canal
de macrodrenagem; viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique) e
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui.
Tendo em vista o funcionamento destas estruturas, a formação de novas áreas
levará a uma possível alteração dos padrões ecológicos naturais da ictiofauna
local, modificando inclusive hábitos alimentares e reprodutivos, impacto este que
tem probabilidade certa de ocorrência, sua ordem de incidência será direta e,
depois de todo o período de adaptação e restabelecimento dessas espécies, terá
natureza positiva, ocorrendo na AID e, de maneira complementar também na AIH.
Os efeitos positivos deste impacto terão início após o período de adaptação das
espécies presentes e dos recursos disponíveis. Assim, em curto prazo, poderão
ser observadas melhorias para os ambientes aquáticos do empreendimento e, a
partir dessa modificação e avaliação das espécies na região, bem como das suas
preferências, a duração será permanente, sem possibilidade de reversão, tendo
____________________________________________________________________________________________
8

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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em vista as ações previstas para manutenção dessas funcionalidades nos
ambientes.
A magnitude deste impacto, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.3.2.2.2-1, pode ser considerada pequena, pois ainda não é possível
confirmar a maneira que essas populações responderão às condições ali
presentes, bem como as comunidades futuras que venham a utilizar esses novos
ambientes. Essa consideração é aplicável tanto para a ictiofauna, como para seus
itens alimentares autóctones (larvas de insetos, microcrustáceos, insetos
aquáticos e algas) e alóctones (invertebrados e plantas terrestres), recursos estes
oriundos da vegetação ciliar e corredor a serem recuperados.
Desta forma, conforme atributos especificados para este impacto, a adaptação
das condições da fauna aquática pode ser considerada de importância mediana,
em decorrência do componente macrodrenagem na fase de operação do
empreendimento, cuja síntese deste e demais atributos consta no
Quadro 5.3.2.2.2-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: ADAPTAÇÃO DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.2.2.3
REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.2.3-1.
Quadro 5.3.2.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: REDUÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO
Redução altamente significativa de ocorrência de sinantropismo, sem o registro de espécies
consideradas hospedeiras ou sinantrópicas, e sem casos de zoonoses.

5

Redução muito significativa de ocorrência de sinantropismo, sem o registro da proliferação de espécies
consideradas hospedeiras, e sem comprovação de casos de zoonoses.

4

Redução medianamente significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro de espécies
consideradas hospedeiras, porém sem confirmação de zoonoses.

3

Redução pouco significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro apenas de espécies
comensais consideradas hospedeiras, e controle de caso confirmado de zoonose.

2

Redução muito pouco significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro de espécies
comensais e silvestres consideradas hospedeiras, e controle de caso confirmado de zoonose.

1

Inexistência de redução significativa de ocorrência de sinantropismo

0

Fonte:
Baseado em FUNASA (2002).

Ao longo da operação do empreendimento, para o componente
MACRODRENAGEM, a partir da desativação do canteiro de obras; viabilização
das funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias;
viabilização das funcionalidades do canal de macrodrenagem e viabilização das
funcionalidades do platô belvedere (dique); é possível que ocorra a redução da
ocorrência de sinantropismo, tendo em vista um menor número de trabalhadores
envolvidos nas atividades, bem como diminuição de ambientes propícios à
proliferação de espécies consideradas hospedeiras e que acarretam no risco de
transmissão de diversas enfermidades, entre elas viroses e bacterioses.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência, pois está
relacionado com as condições sanitárias e melhorias que ocorrerão, bem como
ações de controle e acompanhamento a serem estabelecidas. Os efeitos têm
incidência direta e podem ser categorizados como de natureza positiva na AID.
Os efeitos positivos deste impacto terão início imediato, em função da nova
conformação das estruturas no componente macrodrenagem, bem como a
redução de fatores que favorecem a proliferação de roedores como: Mus
musculus (camundongo), Rattus norvergicus (ratazana) e R. rattus (rato-detelhado); além das espécies silvestres como Akodon cursor (rato-da-mata) e
Oligoryzomys nigripes (ratinho-do-arroz), cujo contato da população poderá ser
minimizado com o corredor ecológico implementado. A duração deste impacto
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será permanente, sem possibilidade de reversão, tendo em vista as modificações
que ocorrerão e serão mantidas quando da operação do empreendimento.
A magnitude deste impacto, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.3.2.2.3-1, pode ser considerada média, pois a proliferação das espécies
vetoras, bem como a ocorrência de doenças relacionadas a estes animais serão
minimizadas e inclusive evitadas, em função das medidas de controle previstas, a
serem detalhadas nas seções 7 – Proposição de medidas ambientais – e 10 –
Acompanhamento dos impactos e medidas ambientais – do presente estudo.
Assim, diante dos atributos especificados para este impacto decorrentes do
componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento, a
redução na ocorrência de sinantropismo pode ser considerado de importância
elevada, cuja síntese deste e demais atributos consta no Quadro 5.3.2.2.3-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Assim como para o componente anterior, para o PARQUE, a partir da desativação
do canteiro de obras; é prevista a redução na ocorrência de sinantropismo, tendo
em vista a diminuição no número de trabalhadores envolvidos nas atividades do
empreendimento, bem como nos ambientes e estruturas propícias à proliferação
de espécies sinantrópicas consideradas hospedeiras e que podem transmitir
diversas enfermidades, entre elas viroses (Hantavirose; Coriomeningite
Linfocítica) e bacterioses (Febre por mordedura; Salmonelose; Leptospirose).
Este impacto tem como certa a sua probabilidade de ocorrência, pois está
relacionado às condições sanitárias e demais melhorias, além das ações de
controle a serem estabelecidas nesta fase. Os efeitos têm incidência direta e
podem ser categorizados como de natureza positiva na AID.
Conforme já mencionado para a macrodrenagem, no componente PARQUE, o
início dos efeitos positivos poderá ser observado imediatamente, com a
desmobilização do canteiro de obras e a adequação das novas estruturas.
Inclusive o uso dos espaços públicos para lazer e esportes contribuirá para que
não existam riscos de alagamentos e para menor possibilidade de ambientes
favoráveis para a disseminação e persistência do agente causal no local, neste
caso, principalmente roedores sinantrópicos (camundongo, ratazana e rato-detelhado). A duração deste impacto será permanente, sem possibilidade de
reversão, em função das modificações que ocorrerão e serão mantidas quando da
operação do empreendimento.
A magnitude, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.2.2.31, pode ser considerada média, pois a proliferação das espécies vetoras, bem
como a ocorrência de doenças relacionadas a estes animais serão minimizadas e
inclusive evitadas, diante das medidas de controle previstas, a serem detalhadas
nas seções 7 – Proposição de medidas ambientais – e 10 – Acompanhamento
dos impactos e medidas ambientais – deste relatório. A importância é considerada
elevada, tendo em vista um menor risco em relação ao sinantropismo.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são ressaltados no
Quadro 5.3.2.2.3-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

Desativação do
canteiro de obras.

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

A redução da ocorrência de sinantropismo também está relacionada com o
componente URBANIZAÇÃO, nesta fase de operação do empreendimento, em
função da desativação do canteiro de obras, bem como aproveitamento da
infraestrutura e serviços urbanos (esgotamento sanitário). Assim, com a
desmobilização dos trabalhadores envolvidos nas obras, bem como adequação
dos ambientes que, anteriormente, poderiam ser propícios à proliferação de
espécies vetoras, a possibilidade de registro de casos de zoonoses na área será
menor, entre elas viroses, bacterioses e parasitoses.
Este impacto tem como certa sua probabilidade de ocorrência, tendo em vista
estar relacionado com as melhorias higiênico-sanitárias que ocorrerão, bem como
ações de controle estabelecidas e uma menor possibilidade de alagamentos e
enchentes. Os efeitos têm incidência direta e podem ser categorizados como de
natureza positiva na AID.
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A partir da operação do componente URBANIZAÇÃO, os efeitos deste impacto
terão início imediato, de maneira que o contato da população com as espécies de
roedores sinantrópicos deve diminuir, inclusive em função das redes de
esgotamento sanitário, além das novas unidades habitacionais implementadas,
bem como reformas e readequações. A duração deste impacto será permanente,
sem possibilidade de reversão, em função das modificações que ocorrerão e
serão mantidas nesta fase do empreendimento.
No que diz respeito a magnitude, esta pode ser considerada média de acordo
com os critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.2.2.3-1, tendo em
vista que a proliferação das espécies vetoras, bem como a ocorrência de doenças
relacionadas a estes animais serão minimizadas e inclusive evitadas, diante das
medidas de controle e acompanhamento previstas, as quais serem apresentadas
nas seções 7 – Proposição de medidas ambientais – e 10 – Acompanhamento
dos impactos e medidas ambientais deste documento.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são apresentados no
Quadro 5.3.2.2.3-4.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINANTROPISMO

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.2.2.4
OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA9
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.2.2.4-1.
Quadro 5.3.2.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: OTIMIZAÇÃO DE
ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA
Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “vulnerável” ou “em perigo” ou “criticamente em perigo”
e ainda espécies endêmicas para a região

5

Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “em perigo” ou “criticamente em perigo” na região.

4

Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “vulnerável”

3

Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
nativa(s) ameaçada(s) de extinção nas categorias de menor risco: “dados insuficientes” ou “pouco
preocupantes”
Otimização de aspectos de conservação com o registro não comprovado da ocorrência ou trânsito de
espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção nas categorias de menor risco: “dados insuficientes” ou
“pouco preocupantes”
Inexistência de otimização de aspectos de conservação da fauna sem o registro de ocorrência de
espécie(s) ameaçada(s) de extinção

2
1
0

Fonte:
Baseado em Mikich e Bérnils (2004), MMA (2014; 2018), Paraná (2010; 2018) e IUCN (2019).
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)

Para o componente MACRODRENAGEM, a efetivação das funções do corredor
ecológico da APP do Rio Barigui destaca-se como a principal causa da otimização
de aspectos de conservação da fauna silvestre na região, de maneira a favorecer
inclusive representantes que constam nas listas internacional, nacional e estadual
de espécies ameaçadas de extinção.

____________________________________________________________________________________________
9

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.
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Além dos ambientes propícios à utilização dessas espécies, como áreas de
refúgio, alimentação, deslocamento e reprodução, é importante mencionar
aspectos como fiscalização, para que não ocorram atividades predatórias, como a
caça e tráfico de espécimes. Dentre os grupos mais envolvidos, estão os
mamíferos, a exemplo de Cuniculus paca (paca), Dasyprocta azarae (cutia) e
Cavia aperea (preá); além dos representantes das aves, como Crypturellus
obsoletus e C. parvirostris (inhambus) Rhynchotus rufescens (perdiz) e Nothura
maculosa (codorna-amarela).
Assim, quando as áreas do corredor ecológico estiverem recuperadas, é possível
que representantes da fauna as ocupem. A probabilidade de ocorrência deste
impacto é certa, a incidência é considerada direta, sendo classificado como de
natureza positiva, com a possibilidade de uso destes ambientes recuperados, de
maneira a abranger a ADA, AID e AIH do projeto.
Os efeitos positivos deste impacto terão início após um período de adaptação das
espécies de possível ocorrência, principalmente em relação as de hábitos mais
especialistas que tendem a demorar a retomada nestas áreas, assim, estima-se
um curto prazo para que possa ser observada esta otimização nos aspectos
conservacionistas da fauna durante a operação do empreendimento. A partir do
restabelecimento destas espécies, a duração deste impacto será permanente,
sem possibilidade de reversão, tendo em vista as ações previstas para
manutenção destas funcionalidades nos ambientes existentes.
A magnitude deste impacto pode ser considerada grande, pois, mesmo que ainda
não seja possível confirmar as peculiaridades destas populações mais
especialistas para uso destas novas áreas, quando da realização das ações de
monitoramento e acompanhamento propostas neste RAP (ver seções 7 –
Proposição de medidas ambientais – e 10 – Acompanhamento dos impactos e
medidas ambientais), principalmente em relação as espécies de relevante
interesse ecológico, tanto aquelas com algum grau de ameaça, como as
endêmicas, poderão ser definidos critérios para ações específicas diante destes
registros, como é o caso de Alouatta guariba clamitans (bugio-ruivo), uma das
espécies que merece maior destaque na área de estudo, primata endêmico que
se encontra nas listas nacional e estadual de fauna ameaçada de extinção devido
à destruição e fragmentação de seu hábitat.
Os atributos especificados para o impacto referente a otimização de aspectos de
conservação da fauna, apresentam elevada importância, em decorrência do
componente macrodrenagem na fase de operação do empreendimento, cuja
síntese deste e demais atributos consta no Quadro 5.3.2.2.4-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.2.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: OTIMIZAÇÃO DE ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Corredor ecológico

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3
MEIO ANTRÓPICO
Na fase de operação do empreendimento, os efeitos dos prováveis impactos
sobre o meio antrópico assumem natureza prioritariamente positiva. Em termos
gerais, equivalem a 81,6% do total específico, correspondentes a 88,9%, 87,5% e
75,0% para os componentes estruturantes macrodrenagem, parque e
urbanização, respectivamente10.

____________________________________________________________________________________________
10

Ver seção 6 – Síntese dos impactos ambientais.
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5.3.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
Para as questões relativas ao território, os impactos da fase de operação do
empreendimento se referem ao ordenamento de usos e formas de ocupação do
solo, à consolidação de áreas protegidas por lei e à promoção da qualidade visual
da paisagem, conforme as abordagens analíticas expostas nos tópicos seguintes.

5.3.3.1.1
ORDENAMENTO DE USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.1.1-1.
Quadro 5.3.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
ORDENAMENTO DE USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Consolidação do ordenamento de usos e formas de ocupação do solo; cumprimento da função social
da propriedade urbana e atendimento às diretrizes da política de desenvolvimento urbano contidas no
Plano Diretor de Curitiba, compreendendo de 80,1 a 100,0% da área urbanizada
Consolidação do disciplinamento dos usos e formas de ocupação adequados às características físicas
do território; e em atendimento às diretrizes e normatizações legais de ordenamento territorial e gestão
ambiental incidentes, compreendendo de 60,1 a 80,0% da área urbanizada e regularizada
Consolidação do disciplinamento dos usos e formas de ocupação adequado às características físicas
do território; e em atendimento às diretrizes e normatizações legais de ordenamento territorial e gestão
ambiental incidentes, compreendendo de 40,1 a 60,0% da área urbanizada e regularizada
Consolidação do disciplinamento dos usos e formas de ocupação adequada às características físicas
do território; e em atendimento às diretrizes e normatizações legais de ordenamento territorial e gestão
ambiental incidentes, compreendendo de 20,1 a 40,0% da área urbanizada e regularizada.
Consolidação do disciplinamento dos usos e formas de ocupação adequada às características físicas
do território; e em atendimento às diretrizes e normatizações legais de ordenamento territorial e gestão
ambiental incidentes, compreendendo até 20% da área urbanizada e regularizada
Inexistência de ordenamento significativo de usos e formas de ocupação do solo

5
4
3
2
1
0

Fonte:
Baseado em CURITIBA (2015).

Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto estão
relacionadas à viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias; do canal de macrodrenagem; e do platô belvedere (dique),
além da efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui. A
partir do funcionamento e manutenção dessas intervenções, como resultado, temse o uso e a ocupação do solo adequado às características naturais, em
concordância com as normatizações legais, e a melhoria da qualidade dos
recursos naturais, manutenção da biodiversidade, e ainda, incremento da
qualidade de vida da população local.
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A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de incidência direta e
natureza positiva, uma vez que o disciplinamento dos usos e formas de ocupação
se efetivarão a partir da implantação das infraestruturas e ações de recomposição
vegetal da APP do Rio Barigui, abrangendo a ADA e, de forma complementar, a
AIH.
Os efeitos deste impacto terão início imediato, e ocorrerão de forma gradual, na
medida em que as intervenções forem se efetivando, com duração permanente,
parcialmente irreversível, tendo em vista que a APP do Rio Barigui não estará
imune a novos processos de ocupação irregular e, em relação a sua
temporalidade será de longo prazo. Assim, de acordo com os critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.1-1, a magnitude dos efeitos deste
impacto pode ser considerada grande, tendo em vista a promoção e consolidação
do uso adequado do solo, respeitando as condicionantes naturais e respectivas
funcionalidades, fatores esses que também justificam a sua elevada importância.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no
Quadro 5.3.3.1.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ORDENAMENTO DE USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
1
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, as causas deste impacto estão relacionadas com o
uso dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes); a execução do plantio de flores; e o
desenvolvimento das hortas comunitárias, propiciando o uso e a ocupação do
solo de forma adequada às características naturais do local, compatíveis com os
regramentos legais de conservação, manutenção e recuperação da
biodiversidade, e ainda prover espaços públicos de convivência, esporte e lazer à
população bem como, a contenção de novas ocupações irregulares nesta área.
Impacto de probabilidade de ocorrência certa, de incidência direta, e classificado
como natureza positiva, tendo em vista os benefícios que proporcionará na
qualidade de vida da população e para a conservação da biodiversidade. Abrange
a ADA, e de forma secundária a AIM, tendo em vista o caráter regional do parque
linear. Os efeitos deste impacto terão início imediato, assim que as infraestruturas
entrarem em operação, de duração permanente e irreversível, tendo em vista a
destinação e mudança na forma de ocupação da área compreendida por este
componente. No tocante à sua temporalidade, pode ser considerada de longo
prazo.
Em resumo, a magnitude dos efeitos deste impacto pode ser considerada grande,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.1-1, pois
consolidará as modificações socioespaciais propostas pelo PGRC, além da
garantia da proteção dos recursos naturais, em especial aqueles situados nas
suas adjacências, e ainda a inibição de surgimento de ocupações irregulares.
Fatores esses que também justificam a sua elevada importância. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta
fase de operação do empreendimento são evidenciados no Quadro 5.3.3.1.1-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ORDENAMENTO DE USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
1
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto estão associados
ao aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema
viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações); à
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas; e à
utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados
(Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI).
Caracteriza-se como impacto positivo, pela promoção e consolidação do uso e
formas de ocupação ordenada, pelo cumprimento da função social da propriedade
e garantia de moradia digna à população, tendo probabilidade de ocorrência certa
e incidência direta. O ordenamento dos usos e formas de ocupação será mais
evidente e com maior intensidade na ADA e AID, contudo, o entorno também
estará sujeito a essas ações, principalmente pela nova configuração obtida,
podendo incidir na AII e na AIM, tendo em vista a proximidade com municípios
vizinhos (Araucária e Fazenda Rio Grande).
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Estas consequências terão início em curto prazo, num primeiro momento
considerando a ADA e AID, e em longo prazo nas suas adjacências, uma vez que a
consolidação do ordenamento territorial será gradual; com duração permanente, uma
vez que perdurarão em função da dinâmica socioespacial, e irreversíveis, não sendo
possível o retorno ao estágio inicial, ou original, face às intervenções ocorridas em
fase anterior do PGRC. No tocante à sua temporalidade, pode ser considerada de
longo prazo.
Em síntese, a magnitude dos efeitos deste impacto será muito grande, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.1-1, uma vez que promoverá
a concretização das diretrizes e objetivos da política de desenvolvimento urbano,
expressas no Plano Diretor (CURITIBA, 2015), do cumprimento da função social da
cidade, na medida em que se efetiva a regularização fundiária, promove o uso e a
ocupação de forma ordenada, o provimento de moradia digna, a garantia da
proteção dos recursos naturais, especialmente em áreas protegidas, a promoção de
serviços públicos essenciais, bem como o respectivo cumprimento da função social
da propriedade urbana. Fatores esses que respaldam para a classificação da
importância elevada na fase de operação do projeto. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase
de operação do empreendimento são destacados no Quadro 5.3.3.1.1-4.

Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: ORDENAMENTO DE USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.1.2
CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.1.2-1.
Quadro 5.3.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Evidências altamente significativas de consolidação das áreas protegidas por lei – corredor ecológico
da APP do Rio Barigui estabelecido; 100% da APP do Rio Barigui recuperada e preservada; recursos
naturais conservados; ocupação antrópica de forma regular e em acordo com os instrumentos legais de
regulação do uso e ocupação do solo incidentes e de proteção ambiental
Evidências muito significativas de consolidação das áreas protegidas por lei – corredor ecológico da
APP do Rio Barigui estabelecido; APP do Rio Barigui com 80% da sua extensão recuperada; recursos
naturais conservados, ocupação antrópica de forma regular e em acordo com os instrumentos legais de
regulação do uso e ocupação do solo incidentes e de proteção ambiental
Evidências medianamente significativas de consolidação das áreas protegidas por lei – corredor
ecológico da APP do Rio Barigui em processo de efetivação; APP do Rio Barigui com até 60% da sua
extensão recuperada; recursos naturais em processo de recuperação ambiental; ocupação antrópica
de forma regular e em acordo com os instrumentos legais de regulação do uso e ocupação do solo
incidentes e de proteção ambiental
Evidências pouco significativas de consolidação das áreas protegidas por lei - processo de ocupação
do solo em APA, em conformidade com o zoneamento, uso e ocupação do solo regulamentado,
concretizado em apenas 40% da área a ser urbanizada; APP do Rio Barigui com até 40% da sua
extensão recuperada
Evidências muito pouco significativas de consolidação das áreas protegidas por lei – corredor ecológico
da APP do Rio Barigui sem efetivação; APP do Rio Barigui com até 20% da sua extensão recuperada;
existência de áreas degradadas; usos e ocupação do solo em desacordo com os instrumentos legais
incidentes em áreas protegidas
Inexistência de evidências de consolidação das áreas protegidas por lei

5

4

3

2

1

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.
Notas:
APA = área de proteção ambiental
APP = área de preservação permanente
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Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto estão
associadas à viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem, do platô belvedere (dique), e
especialmente a efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio
Barigui. Estas intervenções promoverão a recuperação ambiental de áreas
degradadas, especialmente de áreas de preservação permanente (APP) do Rio
Barigui, e a consolidação de usos e formas de ocupação adequados com os
objetivos e propósitos definidos em cada área protegida por legislação.
A probabilidade de ocorrência é certa e de incidência direta, classificado como de
natureza positiva, uma vez que promoverá a recuperação e melhoria ambiental de
áreas degradadas, como é o caso da APP do Rio Barigui. Tem como principal
área de influência a ADA e de forma complementar a AIH e a AIM, tendo em vista
que a melhoria dos recursos naturais ocorrerá também na bacia hidrográfica do
Rio Barigui e demais áreas compreendidas pelo Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental (SEACSA).
Os efeitos positivos deste impacto terão início em curto prazo, em função das
condições graduadas de execução das obras civis contempladas no projeto, com
duração permanente e irreversível. Em relação à sua temporalidade, pode ser
considerada de longo prazo, uma vez que está relacionado ao tempo estimado
para a recuperação das áreas degradadas, contudo uma vez revertida essa
condição, os efeitos poderão perdurar por muito tempo.
Sendo assim, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.21, a magnitude dos efeitos deste impacto será muito grande, pois promoverá a
recuperação ambiental, o resgate da funcionalidade do recurso hídrico e da APP
(Rio Barigui), o resgate e fomento de corredor ecológico em área de proteção
ambiental, e ainda, dará um ressignificado ao uso e ocupação do solo local, em
acordo com as finalidades e objetivos traçados para a área protegida, fatos esses
que demostram também a sua elevada importância. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.3.3.1.22.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
POR LEI

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
1
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, as causas do impacto de consolidação de áreas
protegidas estão associadas ao uso dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes); à execução do plantio de
flores e desenvolvimento das hortas comunitárias, sendo intervenções que
promoverão a requalificação da área de proteção ambiental – APA do Iguaçu, e
vêm de encontro com as finalidades e objetivos desta área protegida.
Este impacto tem probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza
positiva, face aos benefícios que proporcionará às áreas protegidas e à população
local, abrangendo a ADA e AIE, tendo em vista as áreas de abrangência das
unidades de conservação incidentes na região. Assim como para o componente
anterior, seus efeitos terão início em curto prazo, e ocorrerão gradativamente na
medida em que as atividades propostas forem sendo consolidadas, com duração
permanente, irreversível e de longo prazo.
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Durante a fase de operação do componente parque, a magnitude dos efeitos
deste impacto será grande, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.3.3.1.2-1, uma vez que propiciará o disciplinamento e a respectiva
consolidação do uso e ocupação do solo local em concordância com os objetivos
das áreas protegidas incidentes sobre a área em questão, além da proteção da
diversidade biológica, o que também justifica a sua elevada importância para a
conservação dos remanescentes de vegetação, dos recursos hídricos e da vida
silvestre nessas áreas protegidas. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.3.3.1.2-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS POR
LEI

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
1
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto estão relacionadas
ao aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema
viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações); à
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas; bem
como à utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou
reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI),
sendo esses últimos situados na AID do projeto.
Tais intervenções promoverão o uso e a ocupação do solo de acordo com as
regulamentações urbanísticas vigentes, e consequentemente a consolidação de
áreas protegidas de acordo com suas diretrizes pré-estabelecidas. Possui
probabilidade de ocorrência certa, incidência direta e natureza positiva, tendo em
vista o processo de reordenamento, ocupação do solo de forma regular e provido
de infraestrutura de serviços urbanos em área propícia e de acordo com as
regulamentações das áreas protegidas incidentes sobre a mesma (APP e APA do
Iguaçu). Abrange a ADA, AID e AIE, uma vez a APA do Iguaçu extrapola esses
limites.
Os efeitos deste impacto terão início em curto prazo, e ocorrerá de forma
gradativa na medida em que ocorrerá o aproveitamento das infraestruturas
urbanas instaladas, a efetivação da regularização fundiária e ainda, a utilização
das novas unidades habitacionais. Terá duração permanente, uma vez que
perdurarão em função das novas intervenções, irreversível e sua temporalidade
ocorrerá em longo prazo.
Portanto, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.2-1, a
sua magnitude pode ser considerada grande, pois disciplinará o processo de
ocupação de forma regular e com infraestrutura adequada, e também de acordo
com a regulamentação de uso e ocupação do solo da APA do Iguaçu, área
protegida incidente na referida área. Com base nos atributos antes especificados
para este impacto e apresentados no Quadro 5.3.3.1.2-4, considera-se de
mediana importância, pois apesar do processo de consolidação de urbanização, a
densidade de ocupação é expressiva.
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Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS POR
LEI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.1.3
PROMOÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.1.3-1.
Quadro 5.3.3.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
PROMOÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
Promoção altamente significativa da qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 80,1 e
100,0% das classes baixa e média baixa em relação à condição geral atual

5

Promoção muito significativa da qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 60,1 e 80,0%
das classes baixa e média baixa em relação à condição geral atual

4

Promoção medianamente significativa da qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 40,1
e 60,0% das classes baixa e média baixa em relação à condição geral atual

3

Promoção pouco significativa da qualidade visual da paisagem com enquadramento entre 20,0 a 40,0%
das classes baixa e média baixa em relação à condição geral atual

2

Promoção muito pouco significativa da qualidade visual da paisagem com enquadramento de menos
de 20,0% das classes baixa e média baixa em relação à condição geral atual

1

Inexistência de promoção significativa da qualidade visual da paisagem em relação à condição geral
atual

0

Fonte:
Adaptado de Curitiba (2018) e baseado no item 3.3.1.2 – Paisagem – da seção 3 – Diagnóstico
ambiental – deste relatório.

De modo geral, as classes de qualidade mais elevada da paisagem na ADA e na
AID manterão proporções aproximadas na fase de operação do empreendimento
(acréscimo de 5,0%) em relação à condição paisagística atual (ver item 3.3.1.2 da
seção 3 – Diagnóstico ambiental), com redução daquelas com padrões
qualitativos mais baixos (7,5%), como pode ser observado nas Figura 5.3.3.1.3-1
a 5.3.3.1.3-6, que ilustram ambas as situações.
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Figura 5.3.3.1.3-1:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DOS EFEITOS DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.3.3.1.3-2:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: baixa

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento: baixa

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.3.3.1.3-3:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média baixa

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento: média baixa

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.3.3.1.3-4:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento: média

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.3.3.1.3-5:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE MÉDIA ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: média alta

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento: média alta

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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Figura 5.3.3.1.3-6:
VISTAS AÉREAS PANORÂMICAS CLASSE DE ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

imagem com classificação da qualidade atual da paisagem: alta

imagem com classificação da qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento: alta

Fonte:
Baseada em Google Earth (2019), no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste
relatório e nos procedimentos de análise dos impactos.
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No contexto do componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto na
fase de operação do empreendimento são relacionadas à desativação do canteiro
de obras e à viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique),
além da efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui, as
quais, em síntese, promoverão a qualidade visual da paisagem em função do
tratamento desses espaços.
A probabilidade de ocorrência dos seus efeitos é certa e restrita à AID,
comportando a própria ADA, com início em curto prazo, determinado pelo período
necessário à configuração mínima de consecução de determinadas causas. A
duração da promoção da qualidade visual será permanente e, a princípio,
irreversível, sendo passível de longa temporalidade. Essas condições são
determinantes da sua mediana importância em relação ao conjunto geral das
interferências.
A magnitude dos efeitos será grande, pois, em conformidade com os critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.1.3-1, haverá 68,0% da paisagem
relativa ao componente de macrodrenagem nas classes alta e média alta de
qualidade visual, com aumento de 10,7% dessas categorias relativamente à
condição atual (Figuras 5.3.3.1.3-7 e 5.3.3.1.3-8). Frente ao conjunto geral das
interferências do PGRC, sua importância pode ser considerada reduzida, em
associação com suas características temporárias e reversíveis. Os atributos
especificados para este impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.3.3.1.3-2.
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Figura 5.3.3.1.3-7:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos.

qualidade atual da paisagem

Figura 5.3.3.1.3-8:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
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IMPORTÂNCIA
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TEMPORALIDADE
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DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROMOÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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No âmbito do componente PARQUE, as causas deste impacto decorrentes do
desta fase de operação do empreendimento são relativas à desativação do
canteiro de obras e ao uso dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(inclusive ciclovia, áreas verdes, belvedere e mirantes), bem como à produção de
flores e ao desenvolvimento de hortas comunitárias. Pelas peculiaridades dessas
origens, os efeitos específicos da promoção da qualidade visual da paisagem
terão natureza positiva, probabilidade certa e incidência direta.
Sua principal área de influência será restrita à AID, envolvendo a ADA, e o início
dos seus efeitos será em curto prazo, diante do interstício necessário à sua
concretização. Por pressuposto, sua duração será permanente e seus reflexos
serão irreversíveis, perdurando em longo prazo. Essas características são
resolutivas da sua elevada importância em relação ao contexto geral das
interferências.
Para o componente parque, a magnitude dos efeitos será muito grande, pois,
conforme os critérios de enquadramento ilustrados no Quadro 5.3.3.1.3-1, 85,4%
da sua paisagem estarão inclusos nas classes alta e média alta de qualidade
visual. O acréscimo de 51,6% comparativamente à condição atual
(Figuras 5.3.3.1.3-9 e 5.3.3.1.3-10) reitera a sua classificação, no conjunto geral
das interferências do PGRC, como de elevada importância, como acima citada.
Esses atributos especificados para o impacto de promoção paisagística do
componente parque são destacados no Quadro 5.3.3.1.3-3.
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Figura 5.3.3.1.3-9:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos.

qualidade atual da paisagem

Figura 5.3.3.1.3-10:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID)
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Quadro 5.3.3.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROMOÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, as causas deste impacto nesta fase de
operação do empreendimento dizem respeito à desativação do canteiro de obras,
ao aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema
viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), à
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e à
utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados
(Escola Municipal Professora Joana Raksa e UBS, CRAS e CMEI Caximba).
Pelas peculiaridades dessas causas de promoção da qualidade visual da
paisagem, os efeitos específicos deste impacto, de natureza positiva,
probabilidade certa e incidência direta, serão instalados principalmente na AID,
evidentemente compreendendo a ADA, a qual sofrerá seus reflexos em curto
prazo, devido à dependência temporal para a sua efetivação, com caráter
irreversível, dado que, possivelmente, a melhoria paisagística promovida tenderá
a ser permanente. Diante dessas particularidades, sua importância em relação ao
conjunto das interferências pode ser determinada como mediana.
Neste componente, a magnitude dos efeitos do impacto será média, segundo
critérios de enquadramento apresentados no Quadro 5.3.3.1.3-1, a totalidade
(100,0%) da paisagem na mesma classe de qualidade visual, o que representa
sua expansão em 63,9% em relação à condição atual (Figuras 5.2.3.1.3-11 e
5.2.3.1.3-12). Os atributos antes especificados para este impacto referente à
urbanização são sumarizados no Quadro 5.3.3.1.3-4.
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Figura 5.3.3.1.3-11:
GRÁFICOS DE PROPORCIONALIDADE DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA
SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS TERRITORIAIS DAS
CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

qualidade atual da paisagem

qualidade da paisagem na fase de operação do empreendimento

Fonte:
Baseada no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – deste relatório e nos
procedimentos de análise dos impactos.
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Fonte:
Baseada em Google Earth (2019) e no item 3.3.1.2 da seção 3 – Diagnóstico ambiental – e nos procedimentos de análise dos impactos

qualidade atual da paisagem

Figura 5.3.3.1.3-12:
MAPAS DE CLASSES DE QUALIDADE DA PAISAGEM NA SITUAÇÃO ATUAL E RESULTANTES DE PRINCIPAIS REBATIMENTOS
TERRITORIAIS DAS CAUSAS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DETRAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM – ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
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Quadro 5.3.3.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: PROMOÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção.
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Para estes aspectos, são previstos os seguintes impactos: influências na
infraestrutura de circulação, de saneamento e de energia e comunicações;
redução dos riscos de acidentes de trânsito; melhoria dos serviços de transporte
coletivo; pressões sobre sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário; e melhoria dos serviços de coleta e aproveitamento de resíduos. Seus
efeitos são adiante especificados.
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5.3.3.2.1
INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO1
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.1-1.
Quadro 5.3.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO
Influências altamente significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do
sistema viário, obras de pavimentação e sinalização

5

Influências muito significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do sistema
viário, obras de pavimentação e sinalização

4

Influências medianamente significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do
sistema viário, obras de pavimentação e sinalização

3

Influências pouco significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do sistema
viário, obras de pavimentação e sinalização

2

Influências muito pouco significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do
sistema viário, obras de pavimentação e sinalização

1

Inexistência de influências significativas em termos de melhoria da infraestrutura de circulação

0

Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

A fase de operação do componente PARQUE corresponde ao momento posterior
à desativação do canteiro de obras, à utilização da ciclovia, dos espaços públicos
de convivência, lazer e esportes, além das áreas de plantio de flores e horta
comunitária, que passarão a ser utilizadas pelo público em geral. As causas do
impacto de influências na infraestrutura de circulação decorrentes deste
componente relacionam-se ao reassentamento de ocupação com 1.037 famílias
que viviam em condições precárias e de vulnerabilidade às inundações, dando
lugar a implantação do parque, sobre o platô belvedere (obra civil do componente
de macrodrenagem).
Os efeitos específicos deste impacto referem-se a mudança da situação que se
encontrava a área destinada à implantação do parque, caracterizada com ruas
estreitas, irregulares e sem pavimentação, calçadas e sinalização. Desta forma,
haverá qualificação da infraestrutura de circulação no entorno do parque com
possibilidade de redução nos acidentes com pedestres e veículos.
A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente do componente parque
nesta fase de operação do empreendimento é certa, tendo em vista a situação
crítica em que a infraestrutura de circulação se encontrava. Sua natureza será
positiva, pois trará melhorias para a ADA, e a incidência direta.
____________________________________________________________________________________________
1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.
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A principal área de influência deste impacto será a ADA, considerando a
transformação direta da área que abrigará o parque, mas com rebatimentos na
AIH por afetar o município de Araucária, com o qual a ADA faz limite. O início dos
efeitos deste impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação
do empreendimento será imediato, uma vez que as transformações estarão
diretamente relacionadas à implantação do parque. A duração dos efeitos será
permanente, pois o parque tem também como objetivo a contenção de novas
ocupações próximas à APP do rio Barigui. Neste sentido, pode-se dizer que os
efeitos serão irreversíveis e a temporalidade de ocorrência imediata.
A magnitude dos efeitos deste impacto será grande, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1, por promover Influências muito
significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela realocação das
famílias que habitavam a área em situação precária em termos habitacionais e
urbanos. Frente ao conjunto geral das interferências a importância dos efeitos
deste impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento será elevada, uma vez que impactará positivamente de forma
muito significativa na qualidade de vida dos moradores. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de operação do empreendimento são arrolados no Quadro 5.3.3.2.1-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Ciclovia.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A fase de operação do componente URBANIZAÇÃO corresponde à utilização das
novas áreas habitacionais destinadas ao reassentamento de famílias e da
adequação e qualificação urbana da área de ocupação consolidada. Nesta fase,
os moradores poderão usufruir de infraestrutura e serviços urbanos adequados,
novas unidades habitacionais, áreas urbanizadas e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Nesse sentido, as causas do impacto de
influências na infraestrutura de circulação decorrentes deste componente
relacionam-se à adequação da infraestrutura de circulação local resultante do
reassentamento de ocupação precária e da urbanização de ocupação
consolidada, através de regularização viária, pavimentação, calçamento,
sinalização e iluminação.
Os efeitos específicos deste impacto referem-se à melhoria nas condições de
circulação local, qualificando os deslocamentos e gerando maior segurança aos
usuários da área.
A probabilidade de ocorrência deste impacto decorrente do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento é certa, tendo em vista a
situação crítica em que a infraestrutura de circulação se encontrava. Sua natureza
será positiva, pois trará melhorias para a ADA, e a incidência direta. A principal
área de influência deste impacto será a ADA, considerando a adequação do
sistema de circulação nas áreas urbanizadas com reflexos em todo o bairro do
Caximba (AII).
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de operação do empreendimento será imediato. A duração dos efeitos será
permanente, uma vez que as transformações estarão diretamente relacionadas às
ações de urbanização e reassentamento. Neste sentido, pode-se dizer que os
efeitos serão irreversíveis e a temporalidade de ocorrência imediata.
A magnitude dos efeitos deste impacto será muito grande por promover
influências altamente significativas na melhoria da infraestrutura de circulação
pela adequação do sistema viário, obras de pavimentação e sinalização, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1. Frente ao conjunto
geral das interferências a importância dos efeitos deste impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será
elevada, uma vez que impactará positivamente de forma muito significativa na
qualidade de vida dos moradores. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são expostos no Quadro 5.3.3.2.1-3.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.2.2
REDUÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO2
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.2-1.

____________________________________________________________________________________________
2

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.
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Quadro 5.3.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: REDUÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Redução altamente significativa dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da infraestrutura
de circulação

5

Redução muito significativa dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da infraestrutura de
circulação

4

Redução medianamente significativa dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da
infraestrutura de circulação

3

Redução pouco significativa dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da infraestrutura de
circulação

2

Redução muito pouco significativa dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da infraestrutura
de circulação

1

Inexistência de redução dos riscos de acidentes de trânsito pela adequação da infraestrutura de
circulação

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

A causas da redução do risco de acidentes de trânsito decorrentes do
componente PARQUE nesta fase de operação do empreendimento estão ligadas
à ativação dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes, além das áreas
de plantio de flores e horta comunitária que passarão a ser utilizados pelo público
em geral. Este equipamento público instalado sobre o platô belvedere
(componente de macrodrenagem) será construído em área liberada por
1.037 famílias que vivem em situação precária e de infraestrutura de circulação
deficitária. Esta alteração de usos e implantação de infraestrutura de circulação
adequada no entorno terá como efeitos específicos a possibilidade de redução de
acidentes de trânsito com pedestres e veículos.
A probabilidade de ocorrência deste impacto é certa e de natureza positiva, visto
que as famílias realocadas serão inseridas em área com infraestruturas
adequadas e a operação do parque adequará o local em que foi implantado.
Nesse sentido, a incidência dos efeitos será direta, afetando a ADA, com reflexos
na circulação de toda a AII. O início dos efeitos deste impacto decorrentes do
componente macrodrenagem será imediato ao início da operação do
empreendimento e terá duração permanente. Os efeitos caracterizam-se ainda
como irreversíveis e de ocorrência imediata.
A magnitude dos efeitos deste impacto será grande, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1, por promover influências
significativas na melhoria da infraestrutura de circulação, por meio da realocação
das famílias que habitavam a área em situação precária em termos habitacionais
e urbanos.
A importância dos efeitos deste impacto frente ao conjunto geral das
interferências decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento será elevada, uma vez que impactará positivamente na
qualidade de vida dos moradores. Os atributos antes especificados para este
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impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 5.3.3.2.2-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: REDUÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO

Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O componente URBANIZAÇÃO na fase de operação do empreendimento referese à utilização pelos moradores e usuários da infraestrutura e serviços urbanos
adequados, das novas unidades habitacionais, das áreas urbanizadas e dos
equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal
Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Neste contexto, as causas do
impacto de redução do risco de acidentes de trânsito nesta fase decorrem da
adequação da infraestrutura de circulação local resultante do reassentamento de
ocupação precária e da urbanização da ocupação consolidada, através de
regularização viária, pavimentação, calçamento, sinalização e iluminação.
Os efeitos específicos verificados para este impacto são a possibilidade de
redução nos acidentes com pedestres e veículos, em função da melhora nas
condições de circulação local. Desta forma, a probabilidade de ocorrência deste
impacto é certa e a natureza positiva, tendo em vista a situação crítica em que a
infraestrutura de circulação se encontrava, apresentando riscos de acidentes de
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trânsito. A incidência dos efeitos deste impacto será direta, sendo a principal área
de influência a ADA e, indiretamente, todo o bairro do Caximba (AII).
Os efeitos deste impacto terão início imediato com a operação do componente de
urbanização e duração permanente, uma vez que as transformações estarão
diretamente relacionadas às ações de urbanização e reassentamento. Seus
efeitos serão irreversíveis e a temporalidade de ocorrência imediata. A magnitude
dos efeitos deste impacto será muito grande por promover influências altamente
significativas na melhoria da infraestrutura de circulação pela adequação do
sistema viário, obras de pavimentação e sinalização que refletirão na redução dos
riscos de acidentes de trânsito. Os critérios de enquadramento estão expostos no
Quadro 5.3.3.2.2-1.
A importância dos efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento será elevada, uma vez que impactará
positivamente de forma muito significativa na segurança e qualidade de vida dos
moradores. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 5.3.3.2.2-3.

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: REDUÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.2.3
MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO3
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.3-1.
Quadro 5.3.3.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Melhoria altamente significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas vias
principais, secundárias e locais, e do número de linhas nas vias principais e secundárias

5

Melhoria muito significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas vias
principais, secundárias e locais, e do número de linhas nas vias principais

4

Melhoria medianamente significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas
vias principais, secundárias e locais

3

Melhoria pouco significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas vias
principais e secundárias

2

Melhoria muito pouco significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas vias
principais

1

Inexistência de melhoria significativa dos serviços de transporte coletivo

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.
Notas:
Hierarquia viária para a ADA definida de forma esquemática no Relatório Parcial 1.

O componente de URBANIZAÇÃO nesta fase de operação corresponde ao
acesso e uso, por parte dos moradores e usuários, da infraestrutura e serviços
urbanos adequados, das novas unidades habitacionais, das áreas urbanizadas e
dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola
Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Nesse contexto, o
impacto de melhoria dos serviços de transporte coletivo para o componente
URBANIZAÇÃO, tem como causas a adequação da infraestrutura de circulação,
através de pavimentação, sinalização e iluminação, além da possibilidade de
estruturação de hierarquia viária, favorecendo a ampliação das linhas e rotas de
ônibus que atendem, sobretudo, a ADA.

____________________________________________________________________________________________
3

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Atualmente a ADA é atendida por três linhas de transporte público (659
Caximba/Olaria, 690 Vila Juliana e 772 Tupy/Vila Juliana), sendo os pontos de
ônibus localizados apenas na Rua Francisca Beralde Paolini (limite norte da ADA)
e na Estrada Delegado Bruno de Almeida (limite leste da ADA). Essa condição é
resultante, em boa parte, da precariedade da infraestrutura de circulação que é
caracterizada por vias estreitas, sem pavimentação ou com pavimentação
rudimentar e sem sinalização, o que exige que os moradores e usuários tenham
que se deslocar por grandes distâncias para ter acesso ao serviço.
Como efeitos específicos da melhoria dos serviços de transporte coletivo, verificase a possibilidade de ampliação de rotas e número de linhas que atendem a área
do empreendimento. Este impacto possui natureza positiva, tendo probabilidade
de ocorrência incerta, uma vez que dependerá de estudos de demanda e
infraestrutura local pelo órgão competente. Sua incidência será direta, já que seus
efeitos seriam sentidos diretamente, sobretudo, na ADA (principal área de
influência) e também em toda a AII.
O início dos efeitos do impacto de melhorias nos serviços de transporte coletivo
será imediato, considerando que em até um ano há a possibilidade de ampliação
das linhas e rotas de transporte coletivo. A duração dos efeitos seria transitória,
dependendo da avaliação constante da demanda existente para que se evite
sobrecargas ao sistema. Serão reversíveis ao se considerar a não ampliação das
linhas e rotas e a temporalidade de ocorrência dos efeitos será imediata.
A magnitude dos efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento é enquadrada como grande, segundo
critérios expostos no Quadro 5.3.3.2.3-1. Esta categoria representa a melhoria
muito significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas
nas vias principais, secundárias e locais, e do número de linhas. Em relação ao
conjunto geral das interferências, a importância dos efeitos deste impacto será
elevada, uma vez que proporcionará aos moradores e usuários o acesso ao
serviço de transporte coletivo, aumentando a qualidade de vida destes. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são ressaltados no
Quadro 5.3.3.2.3-2.
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Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MELHORIA DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.2.4
INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.4-1.
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Quadro 5.3.3.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Infraestrutura completa de saneamento com redes de abastecimento de água e coleta de esgoto
sanitário, coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva de recicláveis, sistemas de
microdrenagem

5

Infraestrutura de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário

4

Coleta de resíduos sólidos domiciliares

3

Sistema de drenagem, galerias, bocas de lobo

2

Coleta seletiva de resíduos sólidos

1

Inexistência de influências significativas em termos de melhoria da infraestrutura de saneamento

0

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018)

Para o componente MACRODRENAGEM, as atividades de desativação do
canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui irão
influenciar positivamente com a infraestrutura de saneamento decorrente do início
da operação destas.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a AIH. O início dos efeitos
deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras
com duração permanente e irreversível. Durante a fase de operação, a
magnitude, em relação a progressão do conhecimento sobre as infraestruturais
locais pode ser considerada muito grande devido ao fato que, contempla por
exemplo o aumento de pessoas atendidas com infraestrutura de saneamento
básico. Os critérios de enquadramento são expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de elevada importância para infraestrutura local. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.4-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA
DE SANEAMENTO

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias 1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias irão influenciar positivamente com a infraestrutura de
saneamento decorrente do início da operação destas. Este impacto possui como
certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta. Tem como classificação
natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AIH.
O início dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do
canteiro de obras com duração permanente e irreversível. Durante a fase de
operação, a magnitude, em relação a progressão do conhecimento sobre as
infraestruturais locais pode ser considerada muito grande devido ao fato que,
contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com infraestrutura de
saneamento básico. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1.
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Este impacto é considerado de elevada importância para infraestrutura local. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são classificados no
Quadro 5.3.3.2.4-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
1
convivência, lazer e
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), irão influenciar positivamente com a
infraestrutura de saneamento decorrente do início da operação destas.
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O início dos efeitos, principalmente na AIH, deste impacto será imediato ao fim
das obras e desmonte do canteiro de obras com duração permanente e
irreversível. Durante a fase de operação, a magnitude, em relação a progressão
do conhecimento sobre as infraestruturais locais pode ser considerada muito
grande devido ao fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas
atendidas com infraestrutura de saneamento básico. Os critérios de
enquadramento são expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1.
Este impacto é considerado de elevada importância para infraestrutura local. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são dispostos no
Quadro 5.3.3.2.4-4.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.2.5
PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA4
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.5-1.
Quadro 5.3.3.2.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Inexistência de pressões significativas sobre sistema de abastecimento de água

0

Pouca demanda por abastecimento de água

-1

Necessidade pouco significativa por abastecimento de água para empresas que venham a se
estabelecer na área

-2

Potencial médio das demandas por abastecimento de água para as obras para os serviços

-3

Potencial de aumento significativo das demandas por abastecimento de água para a população local

-4

Grande necessidade de demandas por abastecimento de água para população a ser recolocada, para
os serviços e empresas que possam se estabelecer na área

-5

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018).

Para o componente PARQUE a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias podem causar o aumento das demandas de água pela
população a ser realocada, bem como serviços e empresas que possam se
instalar na área.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AIU. O início dos
efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de
obras com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, o
aumento da demanda se dará ao longo prazo, tendo em vista o aumento da
população.
Durante a fase de operação, a magnitude, em relação a progressão do
conhecimento sobre as infraestruturais locais pode ser considerada pequena,
devido ao fato que, contempla necessidade de infraestrutura de saneamento
básico para a manutenção do paisagismo e abastecimento de água para atender
os usuários do parque. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1.
____________________________________________________________________________________________
4

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.
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Este impacto é considerado de elevada importância para infraestrutura local. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.3.3.2.5-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Desativação do
canteiro de obras
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água), apropriação das novas unidades
habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos públicos
construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana
Raksa, UBS, CRAS e CMEI), podem causar o aumento das demandas de água
pela população a ser realocada, bem como serviços e empresas que possam se
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instalar na área.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a AIU. O início dos
efeitos será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras com
duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, o aumento da
demanda se dará ao longo prazo, tendo em vista o aumento da população.
Durante a fase de operação, a magnitude, em relação a progressão do
conhecimento sobre as infraestruturais locais pode ser considerada grande devido
ao fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com
infraestrutura de saneamento básico para atender a população local. Os critérios
de enquadramento são expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1. Este impacto é
considerado de elevada importância para infraestrutura local. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de operação do empreendimento são estruturados no Quadro 5.3.3.2.5-3.

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.2.6
PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO5
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.6-1.
Quadro 5.3.3.2.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Inexistência de aumento da geração de efluentes

0

Aumento da geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de esgotos

-1

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar, sem necessidade de pré-tratamento
e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos

-2

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar, com necessidade de pré-tratamento
do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos

-3

Aumento da geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede coletora de
esgotos

-4

Aumento da geração de efluentes de característica não domiciliar e sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019).

Para o componente PARQUE, a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias podem causar o aumento da geração de efluentes pela
população e por serviços instalados na área.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência certa e incidência
direta. Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH.
O início dos efeitos será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de
obras com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade será
de longo prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias.
Durante a fase de operação, a magnitude deste impacto pode ser considerada
muito pequena conforme os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1. É considerado de mediana importância para infraestrutura
local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
relacionados no Quadro 5.3.3.2.6-2.

____________________________________________________________________________________________
5

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Desativação do
canteiro de obras
Espaços públicos de
convivência, lazer e
1
esportes
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (saneamento –esgotamento
sanitário), apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas
urbanizadas, e utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou
reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI),
podem causar o aumento da geração de efluentes pela população e por serviços
instalados na área.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza negativa, abrangendo a ADA, AID e AIH. O
início dos efeitos será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras
com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, as
interferências sobre a estrutura e serviços urbanos, inclusive sobre o sistema
viário e a mobilidade e alterações da paisagem urbana se dará ao longo prazo,
tendo em vista a manutenção das melhorias.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-451

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Durante a fase de operação, a magnitude deste impacto é considerada muito
pequena segundo os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1. É considerado de elevada importância para infraestrutura
local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
ressaltados no Quadro 5.3.3.2.6-3.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PRESSÕES SOBRE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.2.7
MELHORIA DOS SERVIÇOS DE COLETA E
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS6
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.7-1.
____________________________________________________________________________________________
6

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.
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Quadro 5.3.3.2.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MELHORIA DOS SERVIÇOS DE COLETA E APROVEITAMENTO DE
RESÍDUOS
Aumento da coleta resíduos provenientes de manutenção sistemática de elementos vinculados à
operação do empreendimento, independente do volume a ser gerado, com grande reaproveitamento

5

Aumento da coleta resíduos provenientes de manutenção sistemática de elementos vinculados à
operação do empreendimento, independente do volume a ser gerado, com reaproveitamento

4

Aumento da coleta resíduos provenientes de manutenção sistemática de elementos vinculados à
operação do empreendimento, independente do volume a ser gerado

3

Aumento da coleta resíduos provenientes de manutenção sistemática de elementos vinculados à
operação do empreendimento, acima de 600 litros por semana

2

Aumento da coleta resíduos provenientes de manutenção sistemática de elementos vinculados à
operação do empreendimento, com limite de 600 litros por semana

1

Inexistência de melhoria significativa dos serviços de coleta e aproveitamento de resíduos

0

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018).

Para o componente PARQUE, a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias podem melhorar a coleta de resíduos, aumentando a coleta,
incluindo o aproveitamento.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AII. O início
dos efeitos deste impacto será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro
de obras com duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade,
as interferências na coleta e reaproveitamento de resíduos se dará ao longo
prazo, tendo em vista a manutenção das melhorias.
Durante a fase de operação, a magnitude deste impacto será grande devido à
possibilidade de reaproveitamento dos resíduos, principalmente os provenientes
da manutenção do paisagismo e horta. Os critérios de enquadramento são
expostos no Quadro 5.3.3.2.1-1. Este impacto é considerado de elevada
importância para infraestrutura local. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são evidenciados no Quadro 5.3.3.2.7-2.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MELHORIA DOS SERVIÇOS DE COLETA E
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

Desativação do
canteiro de obras
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
1
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário),
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e
utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados
(Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), podem
melhorar a coleta de resíduos, aumentando a coleta, incluindo o aproveitamento.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA, AID e AII. O início
dos efeitos será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras com
duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, as
interferências na coleta e reaproveitamento de resíduos se dará ao longo prazo,
tendo em vista a manutenção das melhorias.
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Durante a fase de operação, a magnitude, em relação a progressão do
conhecimento sobre as infraestruturais locais pode ser considerada muito grande
devido ao fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com
coleta de resíduos. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1. É considerado de elevada importância para infraestrutura
local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.3.3.2.7-3.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MELHORIA DOS SERVIÇOS DE COLETA E
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.2.8
INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES7
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.2.8-1.
____________________________________________________________________________________________
7

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.2.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
INFLUÊNCIAS
NA
INFRAESTRUTURA
DE
ENERGIA
E
COMUNICAÇÕES
Instalação da infraestrutura de energia e comunicações

5

Instalação de rede de distribuição de energia

4

Instalação de rede de telefonia e internet.

3

Instalação da rede de iluminação pública

2

Instalação de rede comunitária de internet

1

Inexistência de influências significativas em termos de melhoria da infraestrutura de energia e
comunicações

0

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018)

Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), a infraestrutura de energia e comunicações
será implantada beneficiando a população da área.
Este impacto possui como certa a probabilidade de ocorrência e incidência direta.
Tem como classificação natureza positiva, abrangendo a ADA. O início dos
efeitos será imediato ao fim das obras e desmonte do canteiro de obras com
duração permanente e irreversível. Com relação a temporalidade, as
interferências sobre a estrutura e serviços urbanos, inclusive sobre de energia e
comunicações se dará ao longo prazo, tendo em vista a manutenção das
melhorias.
Durante a fase de operação, a magnitude, em relação a progressão do
conhecimento sobre as infraestruturais locais pode ser considerada muito grande
devido ao fato que, contempla por exemplo o aumento de pessoas atendidas com
energia elétrica. Os critérios de enquadramento são expostos no
Quadro 5.3.3.2.1-1. É considerado de elevada importância para infraestrutura
local. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
sistematizados no Quadro 5.3.3.2.8-2.
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Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.2.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: INFLUÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA E COMUNICAÇÕES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Os aspectos socioeconômicos estão sujeitos aos efeitos, adiante detalhados, dos
seguintes impactos: diminuição do risco de acidentes de trabalho e de acidentes
com pedestres, melhoria de condições de vida da população, tendência à
estabilidade socioespacial, redução de conflitos de vizinhança, inadequações de
uso das novas unidades habitacionais e comerciais, riscos de processos de
gentrificação, melhoramentos em equipamentos e serviços sociais, aumento de
riscos à saúde por doenças de veiculação hídrica, ordenamento de atividades
produtivas, redução de emprego e renda, transformação do mercado local e
ampliação de valores imobiliários.
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5.3.3.3.1
DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO8
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.1-1.
Quadro 5.3.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Diminuição altamente significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade devido ao
número muito reduzido de pessoas expostas ao risco e à execução de atividades como mapeamento
dos riscos, ações preventivas de saúde e qualidade de vida, campanhas educativas e investimentos

5

Diminuição muito significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade devido ao número
reduzido de pessoas expostas ao risco e à execução de atividades como ações preventivas de saúde e
qualidade de vida, campanhas educativas e investimentos

4

Diminuição medianamente significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade, devido ao
número de pessoas expostas ao risco ser menor e a execuções de atividades como campanhas
educativas e investimentos

3

Diminuição pouco significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade, devido ao número
de pessoas expostas ser grande, prevendo somente campanhas educativas

2

Diminuição muito pouco significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade devido ao
elevado número de funcionários expostos ao risco, ao pouco investimento e praticamente nenhuma
ação específica para evitar tais tipos de acidentes

1

Inexistência de diminuição significativa dos riscos de acidentes de trabalho na comunidade

0

Fonte:
Baseado em BEECORP (2017).

Na fase de operação, a probabilidade de ocorrência deste impacto é incerta
devido à significativa redução de trabalhadores na ADA. No componente
PARQUE, somente a manutenção dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes, o paisagismo e o manejo das hortas poderão gerar algum tipo de risco
de acidentes nesta fase. Dessa maneira, a diminuição daqueles relativos a
trabalho deve ser considerada pelos seus efeitos positivos .

____________________________________________________________________________________________
8

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e
urbanização.
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Tendo em vista a sua incidência quase que exclusiva e direta sobre os
funcionários da manutenção do parque e responsáveis pelas hortas, a sua
abrangência será restrita à ADA. De início imediato, tão logo seja concluída a fase
de implantação (obra), será permanente, pois enquanto o Parque existir, a
manutenção será necessária. Tem caráter de reversibilidade parcial, uma vez que
mesmo aplicadas medidas mitigadoras, ainda poderão acontecer os acidentes.
Todavia esta indefinição justifica as interferências serem enquadradas como de
magnitude muito pequena e importância reduzida. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque, nesta fase
de operação do empreendimento, são classificados no Quadro 5.3.3.3.1-2.

Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES
DE TRABALHO

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.3.2
DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM PEDESTRES9
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.2-1.
Quadro 5.3.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM PEDESTRES
Diminuição altamente significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento pelo
uso correto de faixas e sinalizações para veículos e transeuntes

5

Diminuição muito significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento causado
por veículos leves (carros e motocicletas, por exemplo) de pedestres sem danos a integridade física
das partes envolvidas

4

Diminuição medianamente significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento
de pedestres causado por veículos leves (carros e motocicletas, por exemplo) com danos leves a
integridade física das partes envolvidas

3

Diminuição pouco significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento causado
por veículos leves (carros e motocicletas, por exemplo) de pedestres com danos reversíveis a
integridade física das partes envolvidas

2

Diminuição muito pouco significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento
causado por veículos leves (carros e motocicletas, por exemplo) com danos irreversíveis aos
envolvidos

1

Inexistência de diminuição significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento
causado por veículos leves (carros e motocicletas, por exemplo) de pedestres com óbito

0

Fonte:
Baseado em PMSP (2018).

Para o impacto Diminuição dos Riscos de Acidentes com Pedestres, a fase de
operação se refere ao início das atividades previstas para os componentes
estruturantes parque e urbanização. O projeto específico do parque linear, com
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.
Durante a fase de operação, para o componente PARQUE, suas respectivas
causas são a desativação do canteiro de obras, bem como o início da operação
do parque, onde os espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive
áreas verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e
desenvolvimento das hortas comunitárias terá início. Os efeitos específicos do
componente parque serão a promoção do convívio social e a realização de
atividades de esporte e lazer, sendo assim é esperado um aumento do fluxo de
pedestres na região. Como o projeto prevê sinalização nas dependências do
parque, é prevista a diminuição do número de acidentes com pedestres na fase
de operação no componente parque.
____________________________________________________________________________________________
9

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-460

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

A probabilidade da ocorrência deste impacto é certa, de natureza positiva,
incidência direta e tendo como principal área de influência a ADA, pelos motivos
supracitados. O início dos efeitos será imediato. A duração dos efeitos será
permanente, sem prazo temporal pré-definido, de natureza irreversível,
temporalidade longa, magnitude grande (segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.3.3.3.2-1).
Sua importância será mediana, visto que com o início da operação do parque e
com usos em locais apropriados dos espaços públicos de convivência, lazer e
esportes, haverá diminuição de riscos de acidentes com pedestres. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta
fase de operação do empreendimento estão apresentados no Quadro 5.3.3.3.2-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES
COM PEDESTRES

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência estendida
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No componente URBANIZAÇÃO, as respectivas causas deste impacto são:
desativação do canteiro de obras; aproveitamento da infraestrutura e serviços
urbanos (circulação, sistema viário, saneamento, abastecimento de água,
esgotamento sanitário e micro drenagem, energia incluindo iluminação pública e
comunicações); apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas
urbanizadas; utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou
reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI).
Seus efeitos específicos são a melhoria da qualidade de vida da população e,
consequente, a diminuição dos riscos de acidentes com pedestres, já que ,com a
implementação do novo sistema de circulação, haverá redução do índice de
atropelamentos e demais possíveis acidentes na área urbanizada. A
probabilidade de ocorrência deste impacto é certa, de natureza positiva e de
incidência direta, tendo como sua principal área de influência a região de
aplicação da fase de operação no componente urbanização, ou seja, a ADA.
O início dos efeitos será imediato, com duração permanente, caráter irreversível,
temporalidade longa e magnitude grande (conforme critérios de enquadramento
expostos no Quadro 5.3.3.3.2-1). Sua importância elevada, diante da redução do
índice de atropelamentos e demais possíveis acidentes na área urbanizada.. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrente do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 5.3.3.3.2-3.
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Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES
COM PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.3
MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.3-1.
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Quadro 5.3.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO
Melhoria altamente significativa de condições de vida da população: Aumento de renda, acesso à
serviços de Saúde, Educação e Moradia Adequada para mais de 85,0% da população local

5

Melhoria muito significativa de condições de vida da população: Aumento de renda, acesso à serviços
de Saúde, Educação e Moradia Adequada entre 60,0% e 84,9% da população local

4

Melhoria medianamente significativa de condições de vida da população: Aumento de renda, acesso à
serviços de Saúde, Educação e Moradia Adequada entre 35,0% e 59,9% da população local

3

Melhoria pouco significativa de condições de vida da população: Aumento de renda, acesso à serviços
de Saúde, Educação e Moradia Adequada entre 15,1% e 34,9% da população local

2

Melhoria muito pouco significativa de condições de vida da população: Aumento de renda, acesso à
serviços de Saúde, Educação e Moradia Adequada para menos de 15,0% da população local

1

Inexistência de melhoria significativa de condições de vida da população

0

Fonte: “
Baseado em Pereira, Teixeira e Santos (2012).

Muitas são as abordagens para classificar as condições de vida de uma
população. Devido à subjetividade contida na noção de “qualidade de vida”, não
há consenso científico sobre o melhor índice de acompanhamento de tal impacto
em nível coletivo. Como verificado pela Organização Mundial da Saúde (1998), o
conceito enfatiza a percepção dos indivíduos sobre si mesmos e sobre sua
capacidade de satisfazer suas necessidades, sejam elas primárias ou não, bem
como a possibilidade de alcançar a felicidade e a auto realização,
independentemente de seu estado de saúde físico ou das condições sociais e
econômicas. Ou seja, a qualidade de vida, para além dos impactos imediatos, diz
respeito, também, à relação do indivíduo com a sua realidade material e sua
capacidade de almejar mudanças de vida positivas.
Para a avaliação da magnitude deste impacto sobre a população local, conforme
exposto no Quadro 5.3.3.3.3-1, serão considerados no monitoramento métodos
de entrevistas qualitativas abertas à população, a fim de obter os dados dos
critérios de aqui propostos (renda, educação, saúde e moradia). A implementação
do componente MACRODRENAGEM implica na redução dos riscos de inundação
na região, impactando certa e positivamente a saúde da população e,
consequentemente, as condições de vida da mesma. Seus efeitos incidirão
diretamente na qualidade de vida população da ADA e da AID, onde serão
concentradas as residências das famílias posteriormente reassentadas ou que
passarão pelo processo de regularização fundiária.
Os efeitos deste impacto serão imediatos, permanentes e longos pois implicam no
fim do receio da população com riscos de alagamento. Sendo um impacto
positivo, não há a necessidade de ações de reversibilidade. Gerará média
magnitude, pois se restringe ao critério de melhoria da saúde e depende das
fases subsequentes para maior repercussão na melhoria das condições de vida
da população. Potencialmente, este componente resolverá os problemas dos
riscos de inundação para a população local. Assim, esses efeitos são
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considerados como de importância elevada. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são destacados no Quadro 5.3.3.3.3-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA
DA POPULAÇÃO

Desativação do
canteiro de obras
Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

A implementação do componente PARQUE implicará no acesso aos espaços de
lazer, esporte e cultura e meios de renda para a população local. Nesse sentido,
os efeitos na melhoria das condições de vida da população serão certos, de
natureza positiva e incidência direta.
A implementação do componente PARQUE incidirá diretamente na melhoria da
qualidade de vida da população localizadas na ADA e AID, onde se concentram
as residências das famílias que serão posteriormente reassentadas ou passarão
pelo processo de regularização fundiária. O parque caracteriza-se como
equipamento regional e promoverá o convívio social e a realização de atividades
de esporte e lazer também entre AII, AIU e AIM.
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Os efeitos serão imediatos, permanentes e longos, pois se trata da
implementação de equipamento regional, que promoverá o convívio social, a
realização de atividades de esporte e lazer e possibilitará a produção de flores e
implantação de hortas nas zonas de transição. Sendo um impacto positivo, não há
a necessidade de ações de reversibilidade.
Gerará efeitos de média a alta magnitude no que diz respeito à melhoria das
condições de vida da população, somado ao componente macrodrenagem
atenderá aos critérios de acesso à cultura, esporte e lazer. Por esta razão, este
impacto é considerado como de importância mediana. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta fase
de operação do empreendimento são expostos no Quadro 5.3.3.3.3-3.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA DA
POPULAÇÃO

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e 1
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Levando em consideração os critérios erigidos para definir a melhoria das
condições de vida da população, renda, moradia, saúde e educação, o
componente URBANIZAÇÃO é o que impactará mais significativamente o bairro.
Como já informado, se refere à inserção do bairro ao sistema viário municipal,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações, apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Neste sentido, a urbanização implicará em
grande impacto na melhoria da qualidade de vida da população.
Seus efeitos serão de natureza positiva, de probabilidade certa e incidência direta,
pois estima-se aumento do acesso à educação pública e aos equipamentos de
saúde e serviço social, hoje insuficientes para a demanda local. As principais
áreas de influência impactadas pela urbanização são, primeiramente a ADA e
AID. Em seguida, considerando a adequação de equipamentos públicos, como a
ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, a construção de uma
Unidade Básica de Saúde, os quais extrapolam os limites de atendimento ao
bairro, serão afetadas também a AII e AIU, além da AIM.
Os efeitos serão imediatos, permanentes e longos por se tratar do ordenamento
da vida comunitária local. Sendo um impacto positivo, não há a necessidade de
ações de reversibilidade. Gera efeitos de magnitude muito alta no que diz respeito
à melhoria das condições de vida da população, somado aos demais
componentes atenderá aos critérios favoráveis para aumento renda, saúde,
cultura e moradia. Por esta razão, no que diz respeito a este impacto, será
considerado como de importância elevada. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são determinados no Quadro 5.3.3.3.3-4.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

5-467

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA DA
POPULAÇÃO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.4
TENDÊNCIA À ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.4-1.
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Quadro 5.3.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Tendência altamente significativa à estabilidade socioespacial, pois foi devidamente instalada a
infraestrutura urbana e assegurado o acesso a equipamentos urbanos; pois a população adaptou-se ao
processo de reassentamento, tendo mantido ou reestabelecido laços de vizinhança e redes de apoio;
pois a posse do imóvel foi devidamente assegurada e as atividades geradoras de renda dependentes
do espaço físico da moradia não foram afetadas; pois as obras de melhoria local não geraram
especulação imobiliária e, consequentemente, gentrificação

5

Tendência muito significativa à estabilidade socioespacial, pois foi devidamente instalada a
infraestrutura urbana e equipamentos urbanos; pois a população adaptou-se ao processo de
reassentamento, tendo perdas pouco significativas à estrutura social previamente constituída

4

Tendência medianamente significativa à estabilidade socioespacial pois os anseios de melhoria de
qualidade de vida não foram atendidos, já que a estrutura e serviços urbanos não suportaram a nova
demanda proveniente da implantação do empreendimento

3

Tendência pouco significativa à estabilidade socioespacial, pois os anseios de melhoria de qualidade
de vida não foram atendidos, já que a estrutura e serviços urbanos não suportaram a nova demanda
proveniente da implantação do empreendimento e a população não se apropriou do espaço construído

2

Tendência muito pouco significativa à estabilidade socioespacial pela não apropriação do novo espaço
urbano e das novas moradias pela população, apresentando efeito negativo na renda e atividades
comerciais da população atingida, bem como potencializando desemprego, o risco de marginalização,
a falta de acesso à equipamentos

1

Inexistência de tendência significativa à estabilidade socioespacial por contas de perturbações
permanentes na fase de obras, pela não apropriação do novo espaço urbano pela população e,
principalmente, pelo impacto do fator reassentamento, que apresentou efeito na renda e atividades
comerciais da população atingida, bem como potencializou a perda de propriedade, o desemprego, o
risco de marginalização, a falta de acesso à equipamentos, e doenças de saúde resultantes do
processo

0

Fonte:
Baseado em Cernea (1994; 1997) e em IPPUC (2019).

O componente MACRODRENAGEM na fase operação 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. 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. Será implantado em áreas de risco de inundação, que
somam 785.895 m², viabilizando as funcionalidades das bacias de espraiamento e
contenção de cheias, bem como do canal de macrodrenagem e as
funcionalidades do platô belvedere (dique).
Durante a fase de operação do componente, a tendência à estabilidade
socioespacial está relacionada, primeiramente, ao anseio de melhoria de
qualidade de vida, de infraestrutura básica, de segurança patrimonial, de
valorização imobiliária e de acessibilidade das comunidades, além de alterações
significativas na paisagem urbana. Contudo, o mais importante é a redução dos
riscos de inundação, fator intrínseco à estabilidade socioespacial.
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A probabilidade de estabilização socioespacial é certa, de natureza positiva e
incidência direta para os moradores ADA, bem como para AID e AII. A fase de
operação do componente trará melhoria da qualidade de vida da população
beneficiada, com início imediato após a fase de conclusão das obras. A duração
será permanente, com a temporalidade longa e de caráter irreversível. Pelo grau
de complexidade da obra, bem como pelo número de pessoas afetadas, sua
magnitude será muito grande (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.3.3.3.4-1) e sua importância elevada. Os atributos antes especificados
para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são definidos no Quadro 5.3.3.3.4-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
1
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A operação do componente PARQUE, implantado junto ao platô belvedere,
fornecerá à população espaços de convívio, lazer e esporte, relacionados com a
melhoria das condições e com a estabilidade socioeconômicas da população local
a partir da redução de diversos riscos, da implantação de equipamentos de
esporte e lazer, bem como da criação de alternativas de geração de renda.
Durante a fase de operação, a tendência à estabilidade socioespacial está
relacionada, primeiramente, ao anseio de melhoria de qualidade de vida, de
infraestrutura básica, de segurança patrimonial, de valorização imobiliária e de
acessibilidade das comunidades, além de alterações significativas na paisagem
urbana, além da possibilidade de execução de hortas comunitárias. O projeto
específico do parque linear, com 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.
Tendo em vista as diretrizes e projetos previstos, a probabilidade de estabilização
é certa, de natureza positiva e incidência direta para os moradores ADA, bem
como para AID, AII e AIE, já que o parque, público, será regional. O início dos
efeitos deste impacto será imediato ao início da operação do componente parque.
Frente ao aqui exposto, a duração será permanente, longa e irreversível, de
magnitude muito grande (segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 5.3.3.3.4-1) e importância elevada. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 5.3.3.3.4-3.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
1
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

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 ADA,
fornecendo condições de moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos
adequados, reduzindo, assim, a vulnerabilidade da comunidade.
De maneira geral, a operação pode trazer melhoria nas condições de vida e
saúde da população, valorização imobiliária, alterações da paisagem urbana,
interferência sobre a estrutura e serviços urbanos. Contudo, se medidas
mitigadoras não forem devidamente tomadas, os efeitos poderão ser negativos.
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Para Cernea (1997), podem ser nomeados oito maiores problemas pósreassentamento, principalmente ligados à possibilidade de empobrecimento: a
falta de terra, pois a desapropriação da mesma remove as bases em que os
sistemas produtivos, atividades comerciais e modos de vida das pessoas são
construídos; o desemprego, já que os previamente empregados podem perder
acesso ao trabalho; o desalojamento, uma vez que a perda de um espaço prévio
relaciona-se diretamente com a perda de uma identidade sociocultural dos
indivíduos, resultando na privação de moradias; a marginalização, quando as
famílias perdem poder econômico, ou por falta de investimento em infraestrutura e
serviços; pode aumentar a morbidade e mortalidade ao se relacionar com o stress
social, insegurança, trauma psicológico, além da sujeição à doenças por falta de
saneamento e fornecimento de água; a fome, ocasionada pela falta de recursos
alimentícios; a perda de acesso à propriedade comum, como parques, recursos
naturais, cemitérios ou a falta de acesso à serviços públicos depois do
reassentamento e, por fim, a desarticulação social, já que reassentamentos
involuntários dispersam comunidades, fragmentam organizações sociais e laços
interpessoais, gerando a perda do senso de identidade cultural.
A probabilidade de ocorrência deste impacto no componente urbanização durante
a fase de operação é certa e, se bem manejada, positiva. A incidência é direta
sobre a comunidade, e os benefícios dos processos de urbanização atingem toda
AII, para além da ADA e AID. Os efeitos deste impacto terão início imediato e
serão permanentes e irreversíveis. Pela amplitude do projeto, sua temporalidade
será longa, por mais de 30 anos, com magnitude muito grande (segundo critérios
de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.4-1) e importância elevada. Os
atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são classificados no
Quadro 5.3.3.3.4-4.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À ESTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.5
TENDÊNCIA À REDUÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA10
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.5-1.

____________________________________________________________________________________________
10

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À REDUÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Tendência altamente significativa à redução de conflitos de vizinhança, considerando o fim das obras; o
processo de conscientização da população; a manutenção de relações de vizinhança, parentesco e
dependência mútua; a adaptação à nova habitação; a apropriação do espaço urbano agora
consolidado; o acesso à equipamentos e serviços públicos
Tendência muito significativa à redução de conflitos de vizinhança, considerando o fim das obras; o
processo de conscientização da população; a manutenção de relações de vizinhança, parentesco e
dependência mútua; a adaptação à nova habitação; a apropriação do espaço urbano agora
consolidado; o acesso à equipamentos e serviços públicos
Tendência medianamente significativa à redução de conflitos de vizinhança, relacionados a não
adaptação ou apropriação ao novo imóvel por falta de padronização, o que estigmatiza o sentimento de
injustiça
Tendência pouco significativa à redução de conflitos de vizinhança, relacionados à perda de vínculos
familiares, de vizinhança e redes de apoio mútuo
Tendência muito pouco significativa à redução de conflitos de vizinhança, considerando a falta de
cuidado nos processos da fase de planejamento e implantação; os impactos na geração de trabalho e
renda; a falta de apropriação ou a não adaptação às unidades habitacionais; a não manutenção das
relações de vizinhança, parentesco e suporte mútuo
Inexistência de tendência significativa à redução de conflitos de vizinhança, considerando a falta de
cuidado nos processos da fase de planejamento e implantação, principalmente no que tange ao
trabalho de conscientização acerca de planejamento financeiro, cidadania, segurança alimentar, o
futuro cultivo de produtos na horta comunitária, a geração de trabalho e renda, economia doméstica e
educação ambiental e sanitária; considerando a falta de apropriação ou a não adaptação às unidades
habitacionais; considerando a não manutenção das relações de vizinhança, parentesco e suporte
mútuo; considerando impactos negativos permanentes da fase de obras

5

4

3
2

1

0

Fonte:
Baseado em Cernea (1997), IPPUC (2019).MC (2009; 2013) e Nalin (2013).

Nesta fase de operação do empreendimento, este impacto está previsto para
ocorrer somente para o componente URBANIZAÇÃO, pois nos demais
componentes não haverá residentes. Todo o processo de reassentamento se
reflete diretamente na dinâmica de vida das famílias, podendo inclusive gerar
conflitos de vizinhanças, ocasionada pela convivência e utilização de espaços
comuns. O fato das unidades habitacionais serem construídas na mesma área de
influência aumenta a possibilidade de redução deste impacto, por exemplo, mas a
disposição em blocos de quatro unidades sobrepostas gera maior dificuldade de
convivência.
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Os cuidados nos processos da fase de planejamento e implantação são
essenciais para que este impacto seja mitigado, principalmente no que tange ao
trabalho de conscientização acerca de planejamento financeiro, cidadania,
segurança alimentar, o futuro cultivo de produtos na horta comunitária, a geração
de trabalho e renda, economia doméstica e educação ambiental e sanitária, já
que todo o complexo de subsistência e relações interpessoais das famílias seria
profundamente afetado. Ainda, espera-se que prioridades para o processo de
reassentamento tenham sido respeitadas e efetivas através de acompanhamento
técnico no momento da escolha, tais como: as relações de vizinhanças,
parentesco e dependência, pessoas portadoras de deficiência, famílias com
mulheres sozinhas ou únicas provedoras, com o intuito de preservar os vínculos
entre os moradores e promover uma convivência mais sustentável.
Os cuidados com a adaptação da população deve continuar mesmo depois do
processo de reassentamento, através de monitoramento , entendendo que o
processo depende não somente das mudanças físicas e geográficas, mas
principalmente das que envolvem a implementação de novos hábitos dos
reassentados, que não contam mais com a estrutura social e econômica
desenvolvida em sua prévia comunidade, necessitando, portanto, de
acompanhamento para a criação de um novo processo de socialização e
adequação econômica.
Considerando, assim, o planejamento previsto no PAR, EISA e PESA (IPPUC,
2019), a probabilidade de ocorrência da redução dos conflitos de vizinhança é
incerta, de natureza positiva e incidência direta, uma vez os moradores tendo se
apropriado no novo espaço urbano, das novas habitações e dos equipamentos
implantados. Assim, a principal área de influência deste impacto decorrente do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será a
ADA.
Este impacto terá início imediato, pois, para que as ações tenham o alcance
necessário na redução de conflitos de vizinhança, demandarão a articulação das
diversas políticas públicas e de diferentes setores da sociedade, visando ao
atendimento integral às famílias e a possibilidade de alcance de novos padrões de
moradia e qualidade de vida, assim como de manutenção dessas conquistas,
permanecendo na nova moradia. A duração será permanente e o impacto será
parcialmente reversível, com temporalidade longa e magnitude grande (conforme
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.5-1), com importância
elevada.. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
sumarizados no Quadro 5.3.3.3.5-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA À REDUÇÃO DE CONFLITOS
DE VIZINHANÇA

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.6
TENDÊNCIA A INADEQUAÇÕES DE USO DAS NOVAS UNIDADES
HABITACIONAIS E COMERCIAIS11
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.6-1.

____________________________________________________________________________________________
11

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA A INADEQUAÇÕES DE USO DAS NOVAS UNIDADES
HABITACIONAIS E COMERCIAIS
Inexistência de tendência significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
comerciais, considerando a participação da população no projeto; a adaptação da população
reassentada ao projeto, às tipologias habitacionais e ao espaço urbano modificado; a manutenção dos
laços de vizinhança; os instrumentos inibidores de especulação imobiliária; o acesso a equipamentos
públicos

0

Tendência muito pouco significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
comerciais, relacionados à falta de alcance de redes comerciais locais ou impossibilidade de
consolidação de comércios previamente constituídos

-1

Tendência pouco significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e comerciais,
relacionadas à falta de apropriação do espaço urbano consolidado e acesso a equipamentos; a falta de
alcance de redes comerciais locais e a impossibilidade de consolidação de comércios previamente
constituídos

-2

Tendência medianamente significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
comerciais, relacionadas à perda de redes de apoio e laços de vizinhança

-3

Tendência muito significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e comerciais
acarretando na venda ou abandono das novas unidades habitacionais causadas pelo não atendimento
das tipologias habitacionais às necessidades das famílias realocadas (como a metragem baixa, a não
possibilidade de ampliação, utilização do quintal ou utilização para fins comerciais)

-4

Tendência altamente significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
comerciais, acarretando na venda ou abandono das novas unidades habitacionais causadas pela
gentrificação proveniente das qualificações no espaço urbano; pelo consequente empobrecimento da
população; pela falta de acesso aos equipamentos e serviços públicos

-5

Fonte:
Baseado em Cernea (1997), Nalin (2007) e Carli Neto et al. (2016).

Cessadas as obras de implantação e o processo de remanejamento dos
moradores, alguns impactos poderão surgir durante a fase de operação do
empreendimento para o componente de URBANIZAÇÃO, tais quais o risco de
venda, abandono ou uso inadequado das unidades habitacionais. Essas
circunstâncias podem ocorrer por diversos motivos, mas, principalmente, falta de
adaptação das famílias às tipologias habitacionais e à vizinhança.
Esses efeitos serão incertos, negativos e de incidência direta sobre a ADA. Terão
início em médio prazo, após as famílias realocadas passarem por um processo de
adaptação. Serão permanentes e irreversíveis, afetando a vida das famílias,
podendo ocorrer em curto período de tempo, entre a realocação, o processo de
adaptação e a venda ou abandono das residências.
Portanto, será de média magnitude e elevada importância, e será mitigado a partir
das medidas de reabilitação e desenvolvimento social previstas no Plano de Ação
para Reassentamento (PAR – COHAB, 2019). Os atributos decorrentes do
componente urbanização, para este impacto, nesta fase de operação do
empreendimento, são resumidos no Quadro 5.3.3.3.6-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA A INADEQUAÇÕES DE USO
DAS NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS

Novas unidades
habitacionais

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.7
MELHORAMENTOS EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS12
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.7-1.

____________________________________________________________________________________________
12

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MELHORAMENTOS EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Melhoramentos altamente significativos em equipamentos e serviços sociais, quando a ampliação da
rede de equipamentos públicos da região supre todas as demandas de saúde, educação e assistência
social; bem como o acesso aos equipamentos é facilitado e abrange toda a população
Melhoramentos muito significativos em equipamentos e serviços sociais quando a ampliação da rede
de equipamentos públicos da região supre todas as demandas de saúde, educação e assistência
social; mas a abrangência dos equipamentos pode ser dificultada por questões de acesso ou
transporte
Melhoramentos medianamente significativos em equipamentos e serviços sociais quando a rede de
equipamentos públicos da região é existente, mas não supre as demandas de saúde, educação e
assistência social
Melhoramentos pouco significativos em equipamentos e serviços sociais devido ao
subdimensionamento, falta de pessoal ou até mesmo ausência de equipamentos, contribuindo
negativamente para a vulnerabilidade social do território, piora do quadro de saúde e falta de acesso às
ações de políticas afirmativas
Melhoramentos muito pouco significativos em equipamentos e serviços sociais, devido ao
subdimensionamento, falta de pessoal ou até mesmo a ausência dos equipamentos, contribuindo
negativamente para a vulnerabilidade social do território, piora do quadro de saúde e falta de acesso às
ações de políticas afirmativas; com possível evolução para aumento no consumo de drogas, aumento
de facções organizadas
Inexistência de melhoramentos significativos em equipamentos e serviços sociais devido à falta de
previsão de aumento da abrangência de atendimento da rede e novos equipamentos, contribuindo para
de saúde e falta de acesso às ações de políticas afirmativas; com possível aumento no consumo de
drogas, aumento de facções organizadas, sentimento de desemparo e exclusão

5

4

3

2

1

0

Fonte:
Baseado em Brasil, (2005), CERNEA (1994; 1997), Maricato (1996) e Polli, Lunelli e Gama (2019).

No componente URBANIZAÇÃO, há de se considerar a adequação de
equipamentos públicos para a nova demanda da área e o atendimento social
frente ao processo de reassentamento. Ressalta-se que os equipamentos
suscetíveis a pressão causada pelos processos de implantação são o Colégio
Estadual Professora Maria Gai Grendel, a Escola Ensino Fundamental Professora
Joana Raksa, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba, a UBS
Caximba e o CRAS Caximba.
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
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, em 517 m²; a
construção de nova 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
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) para CMEI, em 858 m².); e
acompanhamento das famílias pós-reassentamento e reabilitação. Dessa forma,
verifica-se, nessa etapa, a melhoria das condições de habitabilidade da ADA,
fornecendo condições de moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos
adequados, reduzindo, assim, a vulnerabilidade da comunidade.
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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 ADA. A probabilidade de
melhoramentos em equipamentos e serviços sociais é certa e prevista em projeto.
Para o componente Urbanização, na fase de operação, a natureza do impacto é
positiva e de incidência direta nos moradores da região, tanto da ADA, quanto da
AID, que receberá as adequações de equipamentos públicos e da AII, que poderá
usufruir dos serviços. A melhoria em equipamentos e serviços sociais terá início
imediato e duração permanente, uma vez feitas as ampliações e adaptações nas
instituições públicas. O impacto será irreversível e de temporalidade curta (ou até
que se identifique novo aumento na demanda por serviços).
Considerando as melhorias na infraestrutura e a ampliação dos serviços
prestados, a magnitude deste impacto será muito grande (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.7-1) e de importância mediana, tendo
em visto os esforços a serem demandados pelo poder público para atendimento à
necessidade da comunidade. Os atributos antes especificados para este impacto
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são estruturados no Quadro 5.3.3.3.7-2.

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MELHORAMENTOS EM EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS

Urbanização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.3.8
AUMENTO DE RISCOS À SAÚDE POR DOENÇAS DE
VEICULAÇÃO HÍDRICA13
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.8-1.
5.3.3.3.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS:
AUMENTO DE RISCOS À SAÚDE POR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA
Inexistência de aumento significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e
alimentos de importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas
(DDA), Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida
(DOED), Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida),
sem a presença de nenhum corpo hídrico com potencial de contaminação por efluentes. Com nenhuma
possibilidade de possuir áreas com água parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes
aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika

0

Aumento muito pouco significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e alimentos
de importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas (DDA),
Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida (DOED),
Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida), devido a
presença de corpos hídricos como rios e canais na AII, que recebem contribuição pluvial de outras regiões.
Podendo esta água estar contaminada com efluentes. Com muito pouca possibilidade de possuir áreas com
água parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças
como a dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika

-1

Aumento pouco significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e alimentos de
importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas (DDA),
Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida (DOED),
Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida), devido a
presença de corpos hídricos como rios e canais na ADA, que recebem contribuição pluvial de outras regiões. -2
Podendo esta água estar contaminada com efluentes. Com pouca possibilidade de possuir áreas com água
parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a
dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika
Aumento medianamente significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e
alimentos de importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas
(DDA), Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida
(DOED), Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida),
devido a presença de lançamentos de esgoto em corpos hídricos na AII. Com possibilidade de possuir áreas
com água parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir
doenças como a dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika

-3

Aumento muito significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e alimentos de
importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas (DDA),
Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida (DOED),
Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida), devido a
presença de lançamentos de esgoto em corpos hídricos na ADA. Com mediana possibilidade de possuir
áreas com água parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir
doenças como a dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika

-4

Aumento altamente significativo de riscos à saúde por doenças/agravos transmitidos por água e alimentos
de importância para a saúde pública, tais como o Botulismo, Cólera, Doenças Diarreicas Agudas (DDA),
Doenças transmitidas por Alimentos/Água (DTAs), Doença Ocular de Etiologia Desconhecida (DOED),
Esquistossomose, Febre Tifóide, Rotavírus e Toxoplasmose (Gestacional, Congênita e Adquirida), devido a
presença de lançamentos de esgoto a céu aberto (vias e valetas). Com grandes possibilidades de possuir
áreas com água parada e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir
doenças como a dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika.

-5

Fonte:
____________________________________________________________________________________________
13

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.
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Baseado em ICICT-FIOCRUZ (2010).

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 significativo se comparado aos
bairros centrais, nos quais esse valor varia entre 423 a 1.371 casos em 100.000
habitantes. A operação do componente MACRODRENAGEM na região terá
grande influência na redução de doenças de veiculação hídrica causadas pelo
contato com água contaminada pelos agentes infecciosos, visto que haverá
diminuição das ocorrências de inundações na ADA após as obras .
As principais causas para o componente MACRODRENAGEM incluem a
desativação do canteiro de obras por conta da finalização das etapas de
implantação do componente Macrodrenagem e, por consequência, o início da
operacionalização das funcionalidades propostas tais como a viabilização das
funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias e a
viabilidade das funcionalidades do canal de macrodrenagem.
Os efeitos específicos decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase
serão a redução sensível das doenças de veiculação hídrica, tais como redução
do número de casos de doenças causadas por água contaminada, as quais
podem ser: cólera; diarreia, esquistossomose (ou barriga d’água), visto que a
ADA não sofrerá com enchentes e cheias após o início da fase de operação do
componente macrodrenagem. A probabilidade de ocorrência deste impacto é
incerta e de incidência indireta, pois é esperada redução e não aumento de riscos
de doenças por veiculação hídrica.
A natureza deste impacto será negativa pois, apesar de a redução enchentes ser
positiva, a implantação do canal de drenagem e demais obras como as bacias de
contenção/lagos ainda podem gerar riscos de transmissão de doenças. Isso
decorre do fato de a contribuição das águas abranger área muito extensa.
Ou seja, as estruturas da macrodrenagem poderão ser receptoras de recursos
hídricos potencialmente poluídos com efluentes de parte da bacia hidrográfica a
montante daquele ponto do Rio Barigui, além de parcela das estruturas das
lagoas ser possível acumuladora de água parada e criadouros do mosquito Aedes
aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre amarela, chikungunya
e zika.
A principal área de influência deste impacto será a ADA. O início dos efeitos será
em curto prazo, pois, assim que a fase for iniciada, haverá redução gradativa da
incidência de doenças de veiculação hídrica e daquelas causadas por água
contaminada. Terá duração transitória e passível de reversibilidade dos efeitos,
caso haja alterações no componente macrodrenagem que causem possível
aumento de riscos à saúde. Seus efeitos podem ser considerados como de
temporalidade longa e de magnitude média, de acordo com critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.8-1.
A importância dos efeitos deste impacto (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
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operação do empreendimento, em relação ao conjunto das interferências, pode
ser considerada reduzida, visto que a diminuição de doenças de veiculação
hídrica será positiva, mas existirão os efeitos negativos citados acima. Os
atributos para este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento são organizados no Quadro 5.3.3.3.8-2.

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONOMICOS: AUMENTO DE RISCOS À SAÚDE
POR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A operação do componente PARQUE na região terá grande influência na redução
de doenças de veiculação hídrica causadas pelo contato com água contaminada
pelos agentes infecciosos, visto que haverá redução nas ocorrências de
inundações na ADA após as obras . Suas principais causas incluem a
desativação do canteiro de obras por conta da finalização da etapa de
implantação e o início da operacionalização das funcionalidades propostas tais
como os espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento
das hortas comunitárias. Seus efeitos específicos serão a redução da ocorrência
de doenças de veiculação hídrica causadas por água contaminada, visto que a
ADA não sofrerá com enchentes e cheias após o início da operação do
componente parque.
Entretanto, a implantação do canal de drenagem e demais obras, como as bacias
de contenção e lagos ainda poderão gerar riscos de transmissão de doenças por
serem receptoras de águas potencialmente poluídas com efluentes de parte da
bacia hidrográfica a montante daquele ponto do Rio Barigui, além de parcela das
estruturas das lagoas serem potenciais acumuladores de água parada e
criadouros do mosquito Aedes aegypti. Portanto, a probabilidade de ocorrência
deste impacto é incerta, associada à sua natureza negativa e incidência indireta,
apesar da redução das enchentes, devido a presença do canal de
macrodrenagem e do rio Barigui na ADA, considera-se a probabilidade de
aumento dos riscos à saúde por doenças de veiculação hídrica.
A principal área de influência deste impacto será a ADA. O início dos seus efeitos
será em curto prazo, pois, assim que a fase for iniciada, haverá redução gradativa
da incidência de doenças de veiculação hídrica e de outras causadas por água
contaminada, com duração transitória e passível de reversibilidade caso haja
alterações no componente parque que causem um possível aumento de riscos à
saúde. Quanto à duração, pode ser considerada como longa e de magnitude
média, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.8-3.
A importância dos efeitos deste impacto (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento pode ser considerada reduzida, visto que a diminuição de
doenças de veiculação hídrica será positiva, mas existirão os efeitos negativos
citados acima. Os atributos para este impacto decorrentes do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são ressaltados no
Quadro 5.3.3.3.8-3.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.8-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONOMICOS: AUMENTO DE RISCOS À SAÚDE POR
DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

Desativação do
canteiro de obras
Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.9
ORDENAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS14
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.9-1.

____________________________________________________________________________________________
14

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.9-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ORDENAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Ordenamento altamente significativo de atividades produtivas: urbanização de área comercial (edifícios
mistos).

5

Ordenamento muito significativo de atividades produtivas: reassentamento de famílias

4

Ordenamento medianamente significativo de atividades produtivas: redução de riscos de alagamentos

3

Ordenamento pouco significativo de atividades produtivas: desativação de criação de animais

2

Ordenamento muito pouco significativo de atividades produtivas: plantio de flores

1

Inexistência de ordenamento significativo de atividades produtivas

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019)

A implantação dos componentes macrodrenagem e parque têm como benefícios
a prevenção de novas ocupações irregulares em áreas inundáveis, melhorando
as condições de escoamento das águas pluviais e proporcionando melhores
condições de vida para a população. O componente URBANIZAÇÃO impacta
diretamente no ordenamento de atividades produtivas da região, em se tratando
de sistema viário, saneamento básico, abastecimento de água, iluminação
pública, reassentamento das famílias e estabelecimentos comerciais mistos.
Os efeitos deste impacto serão vinculados à organização da vida social e à
adequação do bairro às normas ambientais. A probabilidade é certa, de natureza
positiva, incidindo na retomada produtiva do bairro, impactando o orçamento
familiar com incidência direta e influenciará principalmente a ADA.
Os efeitos serão de início imediato, com duração permanente, caráter irreversível
e de longa temporalidade. Em se tratando da estruturação do bairro em si,
considera-se o componente urbanização de magnitude muito grande (em
conformidade com critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.9-1) e
importância elevada. Os atributos para este impacto, decorrentes do componente
urbanização, nesta fase de operação do empreendimento, são sintetizados no
Quadro 5.3.3.3.9-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.9-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ORDENAMENTO DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.10
REDUÇÃO DE EMPREGO E RENDA15
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.10-1.

____________________________________________________________________________________________
15

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.10-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONOMICOS: REDUÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Inexistência de redução significativa de emprego e renda

0

Redução muito pouco significativa de emprego e renda: aumento do número de desempregados até
2,0%

-1

Redução pouco significativa de emprego e renda: aumento do número de desempregados entre 2,1% e
-2
5,0%
Redução medianamente significativa de emprego e renda: aumento do número de desempregados
entre 5,1% e 10,0%

-3

Redução muito significativa de emprego e renda: aumento do número de desempregados entre 10,1%
e 15,0%

-4

Redução altamente significativa de emprego e renda: aumento superior a 15,0% do número de
desempregados

-5

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019) e Cohab (2019)

De acordo com relatório da Cohab (2019), 44,5% dos atuais moradores da Vila 29
de Outubro não estão inseridos no mercado de trabalho formal, distribuídos entre
desempregados, trabalhadores sem vínculo empregatício, empregados sem
registro em carteira de trabalho e trabalhadores autônomos. Entre os moradores
com trabalho formal, destacam-se as ocupações na construção civil (pedreiros),
empregadas domésticas e catadores de materiais recicláveis. Trata-se, como se
sabe, de uma população vulnerável em termos de empregabilidade e renda,
caracterizada pela baixa escolaridade e formação profissional.
O componente URBANIZAÇÃO impactará diretamente o emprego e renda, de
imediato com o fim das obras, e também em relação aos catadores de materiais
recicláveis, realizadas atualmente, principalmente no terreno de suas respectivas
casas. O empreendimento não prevê a retomada destas atividades ao final das
obras. De acordo com estudo realizado pela Cohab (2019), 62 pessoas da
localidade se autodeclararam catadores de materiais recicláveis e contam com
esta atividade como principal fonte de renda. Uma vez paralisadas as atividades,
estas famílias sofrerão o impacto orçamentário direto.
Por isto, este impacto é considerado negativo, direto e de probabilidade certa. A
ADA será a principal área de influência. Os efeitos deste impacto serão sentidos
imediatamente, tão logo iniciado o processo de remanejamento das famílias,
necessário para as obras. Outra questão a ser levada em consideração é de que
as novas condições urbanísticas não permitirão estas atividades nas residências,
impedindo a continuidade das atividades de catação utilizando a residência como
base da acúmulo dos recicláveis.
Este impacto será permanente e reversível por meio de políticas de capacitação e
inserção no mercado de trabalho formal e também mediante a possibilidade de
implementação de uma cooperativa de catadores, conforme prevê o projeto
municipal EcoCidadão, mencionado no Plano de Ação para Reassentamento
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(PAR – COHAB, 2019). Devido ao impacto orçamentário, oriundo da paralisação
das atividades, este impacto é considerado de importância elevada. Diante dos
atuais altos níveis de desemprego na região e baixa renda, o encerramento da
atividade de reciclagem implica em efeitos de magnitude grande (segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.10-1). Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de operação do empreendimento são apresentados no Quadro 5.3.3.3.10-2.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
Positiva
Negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
Elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.10-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONOMICOS: REDUÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.11
TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO LOCAL16
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.11-1.
Quadro 5.3.3.3.11-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
____________________________________________________________________________________________
16

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO
SOCIOECONOMICOS: TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO LOCAL

–

ASPECTOS

Inexistência de transformação significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

0

Transformação muito pouco significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

-1

Transformação pouco significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

-2

Transformação medianamente significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

-3

Transformação muito significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

-4

Transformação altamente significativa do mercado local por desaquecimento pós-obras

-5

Fonte:
Baseado em Cohab (2019) e IPPUC (2019).

Em termos de interferências sobre o mercado local, consideram-se dois dos
principais segmentos que movimentam a economia local: os estabelecimentos
comerciais, localizados majoritariamente à Rua do Comércio, e os catadores de
materiais recicláveis. O componente URBANIZAÇÃO impactará diretamente as
atividades dos catadores de materiais recicláveis, realizadas atualmente no
terreno de suas respectivas casas, situadas nas regiões que receberão a
macrodrenagem. O empreendimento não prevê a retomada destas atividades ao
final das obras.
De acordo com estudo realizado pela Cohab (2019), 62 pessoas da localidade se
autodeclararam catadores de materiais recicláveis e contam com esta atividade
como principal fonte de renda. Uma vez paralisadas as atividades, estas famílias
sofrerão o impacto orçamentário direto. Por isto, este impacto é considerado
negativo, direto e de probabilidade certa. A ADA será a principal área de
influência.
Com a conclusão das obras de urbanização, espera-se o reaquecimento do
mercado local, agora com o ordenamento e formalização dos estabelecimentos
comerciais, paralisados durante as obras. Há o risco do endividamento por parte
dos proprietários ou comerciantes que pagam aluguel. Os efeitos deste impacto
serão sentidos imediatamente, tão logo iniciado o processo de remanejamento
das famílias, necessário para as obras de macrodrenagem, parque e a própria
urbanização.
Este impacto será permanente e reversível por meio de políticas de capacitação e
inserção no mercado de trabalho formal e também mediante a possibilidade de
implementação de uma cooperativa de catadores, conforme prevê o projeto
municipal EcoCidadão, mencionado no Plano de Ação para Reassentamento
(PAR – COHAB, 2019) da Vila 29 de Outubro. Devido ao impacto orçamentário,
oriundo da paralisação das atividades, este impacto é considerado de importância
elevada e magnitude muito grande (segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 5.3.3.3.11-1). Os atributos antes especificados para este impacto
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decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são classificados no Quadro 5.3.3.3.11-2.

CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.11-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO LOCAL

Desativação do
canteiro de obras
Novas unidades
habitacionais
Urbanização

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.12
TENDÊNCIA A RISCOS DE PROCESSOS DE GENTRIFICAÇÃO17
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.12-1.

____________________________________________________________________________________________
17

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.12-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONOMICOS: TENDÊNCIA A RISCOS DE PROCESSOS DE GENTRIFICAÇÃO
Inexistência de tendência significativa a riscos de processos de gentrificação

0

Tendência muito pouco significativa a riscos de processos de gentrificação: Valorização imobiliária
apenas na AII

-1

Tendência pouco significativa a riscos de processos de gentrificação: Valorização imobiliária apenas na
AII; “Enobrecimento de visitação”

-2

Tendência medianamente significativa a riscos de processos de gentrificação: Valorização imobiliária
nas ADA e AID e consequente aumento dos aluguéis comerciais e residenciais.

-3

Tendência muito significativa a riscos de processos de gentrificação: Valorização imobiliária nas ADA e
AID e consequente aumento dos aluguéis comerciais e residenciais. “enobrecimento de visitação”

-4

Tendência altamente significativa a riscos de processos de gentrificação: “Enobrecimento de visitação”,
Valorização imobiliária nas Áreas Diretamente Afetada e de Influência Direta e consequente aumento
dos aluguéis comerciais e residenciais. Aumento do custo de vida advinda da regularização fundiária
por meios de impostos antes omissos como IPTU, luz, água e telefone

-5

Fonte:
Baseado em Ribeiro (2018).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
IPTU = imposto predial e territorial urbano

O componente URBANIZAÇÃO abrangerá a regularização fundiária e o
reassentamento das famílias, além da operação dos sistemas de esgotamento
sanitário, abastecimento de água, rede de distribuição urbana e sistema viário,
dentre outros ordenamentos territoriais, incluindo a adequação de equipamentos
públicos para a nova demanda. Também se deve considerar nesta análise que as
obras previstas para a macrodrenagem e para o parque resultarão em valorização
imobiliária e no desenvolvimento urbano na comunidade. Concomitante à
valorização da região, despontarão os riscos de gentrificação, processo
acarretado pelo aumento da especulação imobiliária e possível expulsão dos
moradores para áreas menos valorizadas.
Com base nos estudos realizados até o momento (diagnóstico deste produto
RAP, PAR da Vila 29 de Outubro – COHAB, 2019, EISA – IPPUC, 2019, e PGSA
– IPPUC, 2019) do projeto, nesta fase, a probabilidade de surgimento de
processos de gentrificação na região é mediana e certa. O surgimento da
gentrificação na região caracteriza-se como um impacto de natureza negativa,
consequência do possível aumento de aluguéis residenciais e comerciais. Há,
neste cenário, o risco dos atuais moradores e comerciantes da Vila 29 de
Outubro, público alvo beneficiado pelo projeto, não conseguirem arcar com as
despesas mensais (energia, água-esgoto, IPTU, parcelas entre outros),
implicando no descumprimento do objetivo deste projeto, a saber, garantir a
melhoria de vida da população local por meio da urbanização do bairro,
adequação ambiental e acesso à moradia.
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As principais áreas de influência deste impacto decorrente do componente nesta
fase de operação do empreendimento serão a ADA e a AID, onde estarão
localizadas também diversas atividades comerciais. Cabe considerar, também, o
impacto que pode haver na AII, pois, devido à proximidade com o novo bairro,
moradores da região podem ocupar o Novo Caximba, gerando “enobrecimento de
visitação” (RIBEIRO, 2018), fenômeno que sugere um processo de gentrificação
baseado no papel do turismo e no foco comercial das edificações da área afetada.
Neste caso, não se percebe de forma significativa uma substituição de
moradores, mas sim de frequentadores, que passam a ser predominantemente
pertencentes a grupos de maior poderio econômico, contribuindo decisivamente
para o rompimento do tecido social estabelecido anteriormente na região.
De início imediato, os efeitos da gentrificação poderão ser permanentes, por se
tratar de um fenômeno urbano recorrente e característico a empreendimentos
desta natureza, o qual depende do acompanhamento contínuo por parte da
administração pública para ser evitado e/ou revertido, e, portanto, deve ser
considerado de longa temporalidade.
Em se tratando do início da valorização territorial, na fase urbanização, o impacto
da gentrificação é considerado de magnitude muito grande (segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.12-1), pois, como já exposto, ao
tratar os componentes de parque e macrodrenagem, além do risco do aumento da
especulação imobiliária e do enobrecimento de visitação, acrescenta-se o risco de
os moradores não conseguirem, a curto e longo prazo, arcarem com as novas
responsabilidades financeiras advindas da regularização fundiária. Despesas
como água, luz, internet, telefone e IPTU, hoje inexistentes, serão acrescentadas
ao orçamento de uma população há muito tempo vulnerável. A impossibilidade de
arcar com a manutenção da vida no local acarretará na expulsão dos atuais
moradores para áreas menos valorizadas e, mais uma vez, precárias, sem
condições adequadas de vida.
Nesta fase, a gentrificação é um impacto considerado reversível, se observado
em sua gênese. Por esta razão, é caracterizado como de importância elevada.
Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são arrolados no
Quadro 5.3.3.3.12-2.
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CAUSA(S)

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.12-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: TENDÊNCIA A RISCOS DE PROCESSOS
DE GENTRIFICAÇÃO

Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

5.3.3.3.13
AMPLIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS18
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.3.13-1.

____________________________________________________________________________________________
18

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
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Quadro 5.3.3.3.13-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS
Ampliação altamente significativa de valores imobiliários

5

Ampliação muito significativa de ampliação de valores imobiliários

4

Ampliação medianamente significativa de ampliação de valores imobiliários

3

Ampliação pouco significativa de ampliação de valores imobiliários

2

Ampliação muito pouco significativa de ampliação de valores imobiliários

1

Inexistência de ampliação significativa de ampliação de valores imobiliários

0

Fonte:
Baseado em IPPUC (2019)

O componente de URBANIZAÇÃO na fase de operação corresponde ao acesso e
uso, por parte dos moradores e usuários, da infraestrutura e serviços urbanos
adequados, das novas unidades habitacionais, das áreas urbanizadas e dos
equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal
Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Nesse contexto, as causas do
impacto de ampliação dos valores imobiliários referem-se à qualificação urbana
obtida através da implantação dos componentes do projeto PRGC Bairro Novo da
Caximba, principalmente, do componente urbanização.
Com a implantação e operação do projeto, a ADA sofrerá significativa
transformação nas condições urbanas e de habitabilidade, através da qualificação
e adequação da infraestrutura urbana (circulação, saneamento básico, energia e
comunicações); das condições habitacionais; do tratamento paisagístico e dos
equipamentos públicos.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
5-496

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Como efeitos específicos deste impacto decorrentes do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento prevê-se a dinamização do mercado
imobiliário local, resultando na valorização dos imóveis. O impacto possui
natureza positiva, pois beneficiará os proprietários da área, e incidência será
direta. A principal área de influência será a ADA, que registrará maior ampliação
dos valores imobiliários, mas terá reflexos na AID e em toda a AII.
O início dos efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de operação do empreendimento será imediato, com duração permanente e
irreversíveis. A temporalidade será média, entre 15 e 30 anos. A magnitude dos
efeitos deste impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento também será média, de acordo com critérios de
enquadramento expostos no Quadro 5.3.3.3.13-1.
A importância será mediana, em relação ao conjunto geral das interferências
decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento em relação ao conjunto das interferências. Os atributos antes
especificados para este impacto decorrentes do componente urbanização nesta
fase de operação do empreendimento são individualizados no Quadro 5.3.3.3.132.

Novas unidades
habitacionais
Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.3.13-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: AMPLIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
Esses aspectos são vinculados, nesta fase, aos efeitos da proteção de eventuais
bens patrimoniais, adiante descritos.

5.3.3.4.1
PROTEÇÃO DE EVENTUAIS BENS PATRIMONIAIS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.4.1-1.
Quadro 5.3.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
PROTEÇÃO DE EVENTUAIS BENS PATRIMONIAIS
Execução de cercamento, sinalização e ações educativas sistemáticas a respeito dos bens
arqueológicos

5

Execução de cercamento, sinalização e ação educativa pontual a respeito dos bens arqueológicos

4

Cercamento e sinalização dos bens arqueológicos

3

Cercamento dos bens arqueológicos

2

Sinalização dos bens arqueológicos

1

Nenhuma das ações elencadas

0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.

Para o componente MACRODRENAGEM, o planejamento e execução de ações
de proteção dos bens arqueológicos que porventura sejam encontrados, devem
seguir parâmetros mínimos que garantam a integridade destes bens, tais como a
instalação de cercas e placas de sinalização/identificação dos sítios, as quais,
além de proteger o patrimônio, comunicam sua existência e importância.
Tal ação possui efeito imediato e tem em sua natureza o objetivo de garantir a
preservação dos bens arqueológicos e, ao mesmo tempo, chamar atenção para
sua existência e sua importância. Uma vez que, até o momento, não foram
identificados sítios arqueológicos na área do empreendimento, a probabilidade de
ocorrência deste impacto é incerta.
Em se tratando de sua natureza, pode-se atestar que será positiva, visto que atua
de forma expressiva na preservação e comunicação do bem arqueológico. Os
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efeitos deste impacto possuem incidência indireta sobre o componente, pois não
influenciam diretamente nos seus aspectos técnicos e na sua concepção geral.
Por fim, este impacto tem como principal área de influência a ADA, uma vez que
esta é a área de interesse dos estudos que poderão identificar sítios
arqueológicos. Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária,
onde estudos amostrais e não sistemáticos serão aplicados. O início dos efeitos
das atividades de proteção dos bens será imediato, já que inibe possíveis ações
de depredação dos sítios e, ao mesmo tempo, informa sobre sua importância e
sobre os dispositivos legais que protegem o patrimônio arqueológico. Por este
motivo, sua duração deve ser permanente, irreversível e sua temporalidade longa.
Mesmo que não afete aspectos técnicos do componente, a magnitude dos efeitos
deste impacto será muito grande, visto que garante a preservação do patrimônio
e, por isso, tem importância elevada. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são estruturados no Quadro 5.3.3.4.1-2.

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROTEÇÃO DE EVENTUAIS BENS
PATRIMONIAIS

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, sua operação tem remotas possibilidades de exigir
ações de proteção dos bens arqueológicos que porventura sejam encontrados.
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Estas ações devem seguir parâmetros mínimos que garantam a integridade
destes bens, tais como a instalação de cercas e placas de
sinalização/identificação dos sítios, as quais, além de proteger o patrimônio,
comunicam sua existência e importância.
Tal ação possui efeito imediato e tem em sua natureza o objetivo de garantir a
preservação dos bens arqueológicos e, ao mesmo tempo, chamar atenção para
sua existência e sua importância. Uma vez que, até o momento, não foram
identificados sítios arqueológicos na área do empreendimento, a probabilidade de
ocorrência deste impacto é incerta.
Em se tratando de sua natureza, pode-se atestar que será positiva, visto que atua
de forma expressiva na preservação e comunicação do bem arqueológico. Os
efeitos deste impacto possuem incidência indireta sobre o componente, uma vez
que não influenciam diretamente nos seus aspectos técnicos e na sua concepção
geral.
Por fim, este impacto tem como principal área de influência a ADA, uma vez que
esta é a área de interesse dos estudos que podem vir a identificar sítios
arqueológicos. Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária,
onde estudos amostrais e não sistemáticos serão aplicados. O início dos efeitos
das atividades de proteção dos bens será imediato, posto que inibe possíveis
ações de depredação dos sítios e, ao mesmo tempo, informa sobre sua
importância e sobre os dispositivos legais que protegem o patrimônio
arqueológico. Por este motivo, sua duração deve ser permanente, irreversível e
sua temporalidade longa.
Mesmo que não afete aspectos técnicos do componente, a magnitude dos efeitos
deste impacto será muito grande visto que garante a preservação do patrimônio e,
por isso, tem importância elevada. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são ressaltados no Quadro 5.3.3.4.1-3.
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Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROTEÇÃO DE EVENTUAIS BENS
PATRIMONIAIS

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, da mesma forma que nos anteriores, a sua
operação tem remotas possibilidades de exigir o planejamento e execução de
ações de proteção dos bens arqueológicos que porventura sejam encontrados.
Estas ações devem seguir parâmetros mínimos que garantam a integridade
destes bens, tais como a instalação de cercas e placas de
sinalização/identificação dos sítios, as quais, além de proteger o patrimônio,
comunicam sua existência e importância.
Tal ação possui efeito imediato e tem em sua natureza o objetivo de garantir a
preservação dos bens arqueológicos e, ao mesmo tempo, chamar atenção para
sua existência e sua importância. Uma vez que, até o momento, não foram
identificados sítios arqueológicos na área do empreendimento, a probabilidade de
ocorrência deste impacto é incerta.
Em se tratando de sua natureza, pode-se atestar que será positiva, visto que atua
de forma expressiva na preservação e comunicação do bem arqueológico. Os
efeitos deste impacto possuem incidência indireta sobre o componente, uma vez
que não influenciam diretamente nos seus aspectos técnicos e na sua concepção
geral.
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Por fim, este impacto tem como principal área de influência a ADA, uma vez que
esta é a área de interesse dos estudos que podem vir a identificar sítios
arqueológicos. Por outro lado, a AID corresponde à área de influência secundária,
onde estudos amostrais e não sistemáticos serão aplicados. O início dos efeitos
das atividades de proteção dos bens será imediato, uma vez que inibe possíveis
ações de depredação dos sítios e, ao mesmo tempo, informa sobre sua
importância e sobre os dispositivos legais que protegem o patrimônio
arqueológico. Por este motivo, sua duração deve ser permanente, irreversível e
sua temporalidade longa.
Mesmo que não afete aspectos técnicos do componente, a magnitude dos efeitos
deste impacto será muito grande visto que garante a preservação do patrimônio e,
por isso, tem importância elevada. Os atributos antes especificados para este
impacto decorrentes do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são evidenciados no Quadro 5.3.3.4.1-4.

Novas unidades
habitacionais
Urbanização

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: PROTEÇÃO DE EVENTUAIS BENS
PATRIMONIAIS

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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5.3.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
A tendência à permanência das relações interinstitucionais e comunitárias
constitui o principal impacto em relação a esses aspectos, sendo abaixo
analisado.

5.3.3.5.1
TENDÊNCIA À PERMANÊNCIA DAS RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Em termos gerais, o enquadramento dos efeitos deste impacto é subordinado às
classes expostas no Quadro 5.3.3.5.1-1.
Quadro 5.3.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS EFEITOS DE IMPACTO DA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: TENDÊNCIA À PERMANÊNCIA DAS RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Muito elevada relação institucional, com canais de comunicação constantemente abertos entre os
envolvidos, revertendo na apropriação da comunidade por parte das infraestruturas disponíveis, tanto
no uso quanto na conservação dos espaços.
Elevada relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com espaços de
discussão implantados e utilizados, resultando em grande apropriação da comunidade por parte das
infraestruturas disponíveis
Média relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com espaços de discussão
razoavelmente utilizados, resultando em alguma apropriação da comunidade por parte das
infraestruturas disponíveis
Baixa relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com espaços de discussão
pouco utilizados, resultando em pouca apropriação da comunidade por parte das infraestruturas
disponíveis
Muito baixa relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com espaços
ineficientes de discussão coletiva, resultando em muito pouca apropriação da comunidade por parte
das infraestruturas disponíveis.
Nenhuma relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, sem espaços de
discussão coletiva, resultando em falta de apropriação da comunidade por parte das infraestruturas
disponíveis.

5
4
3
2
1
0

Fonte:
Baseado nas seções 2 – Caracterização do empreendimento – e 3 – Diagnóstico ambiental.
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Para o componente MACRODRENAGEM, as causas deste impacto relacionamse com a permanência das relações institucionais, principalmente entre aquelas
do poder público e da sociedade civil organizada, na fase posterior ao
planejamento e implantação do empreendimento. Tendo em vista uma tendência
da mobilização interinstitucional se dissolver com a conclusão das obras, a
manutenção destas afinidades no longo prazo tende a ser de natureza positiva.
Sua probabilidade é incerta, já que depende de ações do poder público para
manutenção dos laços estabelecidos. Sua incidência será direta, impactando
diretamente a ADA do empreendimento.
Os efeitos deste impacto devem ocorrer em curto prazo, assim que a fase de
implantação se concluir e a necessidade de manutenção nas relações inicie. Se
devidamente aplicado, tendem a durar permanentemente, por longa
temporalidade e de caráter irreversível. Portanto, são considerados de muito
grande magnitude, e elevada importância. Os atributos antes especificados para
este impacto decorrentes do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 5.3.3.5.1-2.

Bacias de
espraiamento e
contenção de cheias
Platô belvedere
(dique)
Canal de
macrodrenagem
Corredor ecológico

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: TENDÊNCIA À
PERMANÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-1 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, de modo semelhante aos anteriores, as causas
estão relacionadas com a manutenção das relações institucionais, principalmente
no tocante à conservação da área verde criada e disponibilizada à comunidade,
que idealmente também deve se responsabilizar pela perpetuidade da qualidade
do espaço público criado. Ainda que de probabilidade incerta, já que depende da
vontade institucional para que se materialize, sua natureza será positiva e de
incidência direta sobre a ADA.
Espera-se que seus efeitos sejam de início em curto prazo, com a conclusão da
fase de implantação. São, também, de duração permanente e de longa
temporalidade, com característica de irreversibilidade, fazendo com que sejam
considerados de muito grande magnitude, e elevada importância. Os atributos
antes especificados para este impacto decorrentes do componente parque nesta
fase de operação do empreendimento são sumarizados no Quadro 5.3.3.5.1-3.

Áreas verdes
Belvedere
Espaços públicos de
convivência, lazer e
esportes
Ciclovia
Plantio de flores
Desenvolvimento de
hortas comunitárias

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: TENDÊNCIA À
PERMANÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-2 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Semelhante aos componentes anteriores, para a URBANIZAÇÃO, os efeitosse
relacionam com a continuidade das relações entre as instituições envolvidas no
empreendimento, neste caso especificamente relacionadas com a estrutura
urbana disponibilizada para a população localizada na ADA, que deve ser
conservada tanto pelo poder público quanto pelos moradores da área, com efeitos
de probabilidade incerta e natureza positiva.
Os efeitos deste impacto devem ocorrer em curto prazo, assim que a fase de
implantação se concluir e a necessidade de manutenção nas relações inicie.
Tendem a durar permanentemente, por longa temporalidade e de caráter
irreversível. Portanto, são considerados de muito grande magnitude, e elevada
importância. Os atributos antes especificados para este impacto decorrentes do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
resumidos no Quadro 5.3.3.5.1-4.

Urbanização
Equipamentos
públicos

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL ÁREA
DE INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

CAUSA(S)

PROBABILIDADE

Quadro 5.3.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: TENDÊNCIA À
PERMANÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise do impacto.
Notas:
Ver rebatimento territorial das causas deste impacto na Figura 5.3-3 desta seção).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Esta seção, desenvolvida por meio de técnicas sintético-relacionais e analíticas1,
corresponde à síntese do conteúdo do capítulo anterior de análise de impactos,
considerando as mesmas fases, meios e respectivos fatores ambientais, bem
como os componentes estruturantes do empreendimento (Quadro 6-1):
macrodrenagem, parque e urbanização2.
Figura 6-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 6 – SÍNTESE MATRICIAL DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

6

SÍNTESE MATRICIAL
DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

6.1

COMPONENTE MACRODRENAGEM

6.2

COMPONENTE PARQUE

6.3

COMPONENTE URBANIZAÇÃO

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

Os principais elementos deste capítulo correspondem a matrizes de síntese da
identificação, quantificação e interpretação dos impactos, fundamentada nos
critérios de classificação dos seus atributos e respectivo sistema de valoração3.
Vale lembrar que essas informações são justificadas na seção anterior e que sua
finalidade precípua é o estabelecimento de medidas ambientais4 para
embasamento dos programas de acompanhamento5.

____________________________________________________________________________________________
1

Como explicado na seção 1 – Introdução, essas técnicas se referem tanto à construção de
matrizes de síntese, nesta seção e nas subsequentes, quanto ao seu relacionamento com
outras estruturas matriciais e entre fatores ambientais dos meios físico, biológico e
antrópico, com foco nos componentes estruturantes do empreendimento. A análise visa,
então, à organização dos resultados (GIL, 2017[1987]), com identificação dos aspectos mais
significativos dos impactos diagnosticados.

2

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório, na qual consta a
sistematização desses componentes estruturantes.

3

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

4

Ver seções 7 – Proposição de medidas ambientais, 8 – Síntese matricial das medidas
ambientais – e 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.

5

Ver seções 10 – Acompanhamento dos impactos e das medidas ambientais – e 11 –
Síntese matricial dos programas de acompanhamento – deste documento.
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6.1
COMPONENTE MACRODRENAGEM
Para a fase de planejamento (Figura 6.1-1) deste componente, a probabilidade
de ocorrência dos impactos determinados na seção anterior é classificada como
certa em sua totalidade (100,0%), sendo positiva a natureza da maioria dos
efeitos (75,0%), com o mesmo percentual em relação à incidência direta dos
resultados. Como principal área de influência, cabe destaque a Área Diretamente
Afetada (ADA – 43,8%) e a Área de Influência Direta (AID – 37,5%).
Os efeitos têm início imediato (93,8%), com duração majoritariamente permanente
(68,8%). Constata-se a dominância da sua irreversibilidade (62,8%), com a
mesma proporção para a ocorrência em longo prazo. Quanto à magnitude, há
certo equilíbrio entre muito grande (37,5%) e muito pequena (25,0%), com
prevalência, porém, nas classes acima da média (56,3%). Sua importância
também é relativamente distribuída entre elevada (43,8%) e reduzida (37,5%).
Na fase de implantação do componente macrodrenagem (Figura 6.1-2), as
interferências deverão acontecer com probabilidade certa em 77,3% dos casos,
com 88,6% da natureza essencialmente negativa, ou seja, o mesmo percentual
para sua incidência direta. A principal área de influência será a ADA (43,2%),
seguida da AID (36,4%).
O início dos efeitos aparecerá de imediato para 86,4% dos impactos, com
duração especialmente transitória (72,7%), sendo 59,1% considerados
reversíveis. Na sua maioria, as interferências serão temporárias (63,6%), com
magnitudes distribuídas em todas as classes, com maiores percentuais na média
(27,3%) e na muito grande (22,7%). O grau de importância deverá se posicionar
sobretudo como elevado (51,2%).
O componente macrodrenagem, na sua fase de operação (Figura 6.1-3), terá
83,3% dos casos enquadrados como probabilidade certa, com natureza
amplamente positiva (95,8%) e com incidência direta em 91,7%. As principais
áreas de influência serão a ADA (37,5%), a Área de Influência Hidrológica (AIH –
29,2%) e a AID (25,0%), com apenas 8,3% para AII.
O início dos seus efeitos será predominantemente imediato (50,0%) e em curto
prazo (37,5%), com duração permanente equivalente a significativos 83,3%.
Destaque-se, também, a sua irreversibilidade (66,7%) e sua temporalidade longa
(70,8%), ou seja, mais de 30 anos após a implantação do empreendimento. Sua
magnitude será distribuída entre grande (37,5%), muito grande (29,2%) e média
(25,0%), com dominância nesses estratos em quase 92%. Por sua vez, a
importância é interpretada como elevada para 75,0% das interferências. O
Quadro 6.1-1, adiante exposto, sintetiza o conjunto de atributos identificados por
impacto originado pelo componente macrodrenagem.
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Figura 6.1-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
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62,5

MAGNITUDE

muito pequena

25,0

pequena
média
grande

12,5
6,3
18,8

muito grande

37,5

reduzida

37,5

mediana

100,0

75,0

negativa

AI H

90,0

100,0

imediato

IMPORTÂNCIA

80,0

0,0

ADA

ATRIBUTOS

50,0

certa

18,8

elevada

43,8

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos6.
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Figura 6.1-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BILIDADE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

PRINCIPAL
ÁREA DE INFLUÊNCIA

60,0

70,0

80,0

incerta

11,4

negativa

88,6

direta

88,6

indireta

11,4
43,2
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36,4

AI H

18,2

AII

0,0

AI U

0,0

AI M

2,3
0,0

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

imediato

86,4

curto prazo

13,6

médio prazo

0,0

longo prazo

0,0

permanente

27,3

transitório
recorrente

72,7
0,0

irreversível

20,5

parcial

20,5

reversível

59,1

TEMPORALIDADE

temporária

15,9

curta

longa
muito pequena

MAGNITUDE

63,6

imediata

média

pequena

9,1
0,0
11,4
18,2
15,9

média
grande
muito grande

27,3
15,9
22,7

reduzida
mediana

100,0

22,7

positiva

AIE

IMPORTÂNCIA

90,0

77,3

ADA

ATRIBUTOS

50,0

certa

27,3
22,7

elevada

50,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos7.
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Figura 6.1-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BILIDADE

0,0
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30,0

INÍCIO
DURAÇÃO
REVERSIBILIDADE
TEMPORALIDADE

80,0

90,0
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positiva
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4,2

direta
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indireta

8,3
37,5

AID

25,0

AIH

29,2

AI I

8,3

AIU

0,0

AIM

0,0

AIE

0,0
50,0

curto prazo
médio prazo

37,5
0,0
12,5

permanente

83,3

transitório

12,5

recorrente

4,2

irreversível

66,7

parcial

12,5

reversível

20,8

temporária

4,2

imediata

20,8

curta
média

4,2
0,0

longa
muito pequena

MAGNITUDE

70,0

83,3

longo prazo

pequena

70,8
0,0
8,3

média

25,0

grande

37,5

muito grande

IMPORTÂNCIA

60,0

16,7

imediato

ATRIBUTOS

50,0

certa
incerta

ADA

PRINCIPAL
ÁREA DE INFLUÊNCIA

40,0

29,2

reduzida
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mediana

12,5
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%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos8.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

Quadro 6.1-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.1.1.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições climáticas
e atmosféricas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÁGUA
5.1.1.2.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
hidrológicas locais

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.1.1.3.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
geotécnicas locais

1

1 1

1

1

1

1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.1.2.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições florísticas
locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.1.2.2.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
faunísticas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.1.3.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições territoriais
locais

1

1

5.1.3.1.2
Alterações de
regulamentação de
uso e ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.1.3.2.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
infraestruturais
locais
5.1.3.2.2
Contenção de
eventuais melhorias
em infraestrutura

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
5.1.3.3.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
socioeconômicas
locais
5.1.3.3.2
Geração de
expectativas de
1
melhoria
socioeconômica
5.1.3.3.3
Aumento de
insegurança por
1
desconhecimento de
procedimentos

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.1.3.3.4
Produção de
processos
especulativos

1

1

5.1.3.3.5
Geração de conflitos 1
de vizinhança

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.1.3.4.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
patrimoniais locais

1

1 1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
5.1.3.5.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
institucionais locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.2.1.1.1
Aumento de
materiais
particulados em
suspensão na
atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.2
Incremento da
emissão de gases
para a atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.3
Acentuação dos
níveis de pressão
sonora

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1
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TEMPORALIDADE
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INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

ÁGUA
5.2.1.2.1
Aumento de
1
interferências na
dinâmica de
drenagem superficial

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.2.2
Incremento do
assoreamento de
corpos d’água

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.2.3
Deterioração da
qualidade hídrica
superficial

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.2.1.3.1
Evolução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1 1

1

1

5.2.1.3.2
Alterações de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1 1

1

1

5.2.1.3.3
Contaminação do
solo e subsolo

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.1.3.4
Interferências no
nível de águas
subterrâneas

1

1

1

1

1

1 1

5.2.1.3.5
Deterioração da
qualidade hídrica
subterrânea

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.2.2.1.1
Redução de
cobertura vegetal

1

1 1

1

1

1

5.2.2.1.2
1
Mudanças na
composição florística

1 1

1

1

1

1

5.2.2.1.3
Aumento do
isolamento de áreas
de vegetação

1

1 1

1

1

1

1

5.2.2.1.4
Alteração de
1
aspectos de
conservação da flora

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.2.2.2.1
Afetação de hábitats 1
e hábitos da fauna

1 1

5.2.2.2.2
Agravamento de
condições da fauna
aquática

1 1

1

5.2.2.2.3
Aumento da
ocorrência de
sinantropismo
5.2.2.2.4
Alteração de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.2.3.1.1
Modificações de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1 1

5.2.3.1.2
Interferências em
1
áreas protegidas por
lei

1

5.2.3.1.3
Detração da
qualidade visual da
paisagem

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.2.3.2.1
Transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.2
Aumento dos riscos
de acidentes de
trânsito

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.3
Ampliação de
demandas por
transporte coletivo

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.4
Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

1

1 1

1

1

1 1

5.2.3.2.5
Aumento de
demandas por
abastecimento de
água

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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INÍCIO
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ÁREA DE
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.2.6
Aumento da geração 1
de efluentes

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.7
Aumento da geração
1
de resíduos pela
construção civil e
demolições

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.8
Transtornos na
infraestrutura de
energia e
comunicações

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.2.3.3.1
Aumento dos riscos
de acidentes de
trabalho

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.2
Aumento dos riscos
de acidentes com
pedestres

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.3
Perturbações no
1
cotidiano individual e
coletivo

1 1

1

1

1

5.2.3.3.4
Crescimento da
instabilidade
socioespacial

1

1 1

1

1

1

5.2.3.3.5
Ampliação dos
conflitos de
vizinhança

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.3.6
Transtornos em
unidades
habitacionais e
comerciais

1

1 1

5.2.3.3.7
Transtornos em
equipamentos e
serviços sociais

1

1

5.2.3.3.8
Perturbações
ocasionais à saúde
pública

1

1 1

5.2.3.3.9
1
Interferências em
atividades produtivas

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.10
Geração de emprego
e renda

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.11
Aquecimento do
mercado local e
regional

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.12
Aumento de
processos
especulativos

1

1

1

5.2.3.3.13
Mudanças de
valorização
imobiliária

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA
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NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.2.3.4.1
Interferências em
eventuais bens
patrimoniais

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.2.3.5.1
Ampliação das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.3.1.1.1
Redução de materiais
particulados em
1
suspensão na
atmosfera

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.1.2
Variações na
emissão de gases
para a atmosfera

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.1.1.3
Modificações nos
níveis de pressão
sonora

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

ÁGUA
5.3.1.2.1
Mudanças na
1
dinâmica de
drenagem superficial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.2.2
Diminuição do
assoreamento de
corpos d’água

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.1.2.3
Alterações
qualiquantitativas
das águas
superficiais

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.3.1.3.1
Redução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1

1

5.3.1.3.2
Tendência à
estabilidade de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1

1

1

5.3.1.3.3
Redução da
contaminação do
solo e subsolo

1

1 1

1

5.3.1.3.4
Alteração no nível de 1
águas subterrâneas

1

1

1

5.3.1.3.5
Alterações
qualiquantitativas
das águas
subterrâneas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.3.2.1.1
Restabelecimento de 1
cobertura vegetal

1

1

5.3.2.1.2
Redução das
1
mudanças de
composição florística

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.2.1.3
Redução do
isolamento de áreas
de vegetação

1

1

1

5.3.2.1.4
Otimização de
1
aspectos de
conservação da flora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.3.2.2.1
Adaptação de
condições da fauna

1

1

1

1

5.3.2.2.2
Adaptação de
condições da fauna
aquática

1

1

1

1

5.3.2.2.3
Redução da
ocorrência de
sinantropismo

1

1

1

1

5.3.2.2.4
Otimização de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.3.3.1.1
Ordenamento de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1

1

1

5.3.3.1.2
Consolidação de
1
áreas protegidas por
lei

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.1.3
Promoção da
qualidade visual da
paisagem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.3.3.2.1
Influências na
infraestrutura de
circulação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.2
Redução dos riscos
de acidentes de
trânsito

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.3
Melhoria dos
serviços de
transporte coletivo

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.4
Influências na
infraestrutura de
saneamento

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.2.5
Pressões sobre
sistema de
abastecimento de
água

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.6
Pressões sobre
sistema de
esgotamento
sanitário

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.7
Melhoria dos
serviços de coleta e
aproveitamento de
resíduos

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1
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NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.2.8
Influências na
infraestrutura de
energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.3.3.3.1
Diminuição dos
riscos de acidentes
de trabalho

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.2
Diminuição dos
riscos de acidentes
com pedestres

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.3
Melhoria de
1
condições de vida da
população

1

1

5.3.3.3.4
Tendência à
estabilidade
socioespacial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.5
Tendência à redução
de conflitos de
vizinhança

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.6
Tendência a
inadequações de uso
das novas unidades
habitacionais e
comerciais

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.7
Melhoramentos em
equipamentos e
serviços sociais

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1
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5.3.3.3.8
Aumento de riscos à
saúde por doenças
de veiculação hídrica

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

1

1 1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.9
Ordenamento de
atividades produtivas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.10
Redução de emprego
e renda

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.11
Transformação do
mercado local

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.12
Tendência a riscos
de processos de
gentrificação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.13
Ampliação de valores
imobiliários

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.3.3.4.1
Proteção de
eventuais bens
patrimoniais

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1
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DURAÇÃO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

INÍCIO
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.3.3.5.1
Tendência à
permanência das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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6.2
COMPONENTE PARQUE
Com referência à fase de planejamento (Figura 6.2-1) neste componente, há
probabilidade de ocorrência certa em 100,0% dos seus impactos, com natureza
positiva em 75,0% e incidência direta com mesmo percentual. A principal área de
influência corresponde a ADA (50,0%), seguida da AID (37,5%).
Tem início em até um ano (imediato) na totalidade dos casos (100,0%), com
duração permanente em 68,8% deles. Sua temporalidade mais significativa é em
longo prazo (entre 15 e 30 anos após sua implantação) para 68,8% das
interferências, com magnitude majoritariamente grande (31,3%), mas também
distribuídas entre muito pequena e muito grande, com 25,0% em cada classe.
Sua importância não tem ampla primazia em apenas uma classe, sendo
considerada elevada em 50,0% das situações e reduzida em 37,5%.
Na fase de implantação (Figura 6.2-2) deste componente, as ações impactantes
terão 75,0% de probabilidade certa. Sua natureza negativa (90,0%) incidirá
diretamente em 87,5% das ocasiões. A principal área de incidência será a ADA
(57,5%), prevendo-se que 95,0% dos impactos terão início em até um ano.
A duração dos seus efeitos deverá ser preponderantemente transitória (70,0%),
além de reversível (55,0%). Esses resultados serão produzidos somente durante
o interstício da própria implantação (até 5 anos); portanto, serão temporários, com
magnitude distribuída em todas as classes, mas com pequena dominância
medianamente negativa (classe média, equivalente a 30,0%) e com seus estratos
inferiores somando 37,5%. Sua importância em relação ao conjunto de
interferências deverá estar predominantemente enquadrada na categoria elevada
(42,5%).
O componente parque, na sua fase de operação (Figura 6.2-3), deverá ter 75,0%
de probabilidade certa de ocorrência dos impactos, com natureza negativa em
89,3% das interferências. Incidirá diretamente (92,9%) sobre a ADA (50,0%) e
AIH (21,4%), com início em até um ano (imediato) com 75,0% dos casos,
perdurando prioritariamente na classe permanente (85,7%).
Seus efeitos deverão ser dominantemente irreversíveis (71,4%), com
estabelecimento em período superior a 30 anos desde a implantação o
empreendimento terá caráter prevalentemente de longa temporalidade (82,1%).
Sua magnitude, ou seja, no âmbito do próprio fator ambiental, será mais
expressiva na categoria grande (36,7%), com importância relativamente elevada
(60,7%). O Quadro 6.2-4, apresentado na sequência, sumariza o conjunto de
prováveis atributos por impacto diagnosticado para o componente parque.
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Figura 6.2-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BILIDADE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

incert a

60,0

70,0

positiva

25,0

diret a

75,0

indireta

25,0
50,0

AID

37,5
0,0

AI I

6,3

AIU

6,3

AIM

0,0

AI E

0,0

INÍCIO
DURAÇÃO
REVERSIBI LIDADE
TEMPORALIDADE

100,0

curto prazo

0,0

médio prazo

0,0

longo prazo

0,0

permanente

68,8

transitório
recorrente

31,3
0,0

irreversível

56,3

parcial

6,3

reversível

37,5

temporária

18,8

imediata

12,5

curta

0,0

média

0,0

longa

68,8

MAGNITUDE

muito pequena

25,0

pequena
média

12,5
6,3

grande

31,3

IMPORTÂNCIA

muito grande

25,0

reduzida
mediana

100,0

75,0

negativa

AIH

90,0

100,0

imediato

ATRIBUTOS

80,0

0,0

ADA

PRINCIPAL
ÁREA DE I NFLUÊNCI A

50,0

certa

37,5
12,5

elevada

50,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos9.
____________________________________________________________________________________________
9

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Figura 6.2-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BILIDADE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

70,0

90,0

diret a

87,5

indireta

12,5
57,5

AID

25,0

AIH

15,0

AI I

0,0

AIU

0,0
2,5
0,0

INÍCIO
DURAÇÃO
TEMPORALIDADE

REVERSIBI LIDADE

ATRIBUTOS

imediato

95,0

curto prazo

5,0

médio prazo

0,0

longo prazo

0,0

permanente

30,0

transitório
recorrente

70,0
0,0

irreversível

22,5

parcial

22,5

reversível

55,0

temporária

65,0

imediata

7,5

curta
média

10,0
0,0

longa

17,5

MAGNITUDE

muito pequena

17,5

média

muito grande

IMPORTÂNCIA

20,0

pequena

grande

30,0
12,5
20,0

reduzida
mediana

100,0

10,0

negativa

AI E

90,0

25,0

positiva

AIM

80,0
75,0

incert a

ADA

PRINCIPAL
ÁREA DE I NFLUÊNCI A

60,0

certa

35,0
22,5

elevada

42,5

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos10.
____________________________________________________________________________________________
10

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Figura 6.1-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
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Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos11.

____________________________________________________________________________________________
11

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

Quadro 6.2-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
PARQUE NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.1.1.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições climáticas
e atmosféricas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÁGUA
5.1.1.2.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
hidrológicas locais

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.1.1.3.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
geotécnicas locais

1

1 1

1

1

1

1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.1.2.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições florísticas
locais

1

1 1

1

1

1

1 1

1

FAUNA
5.1.2.2.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
faunísticas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.1.3.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições territoriais
locais

1

1

5.1.3.1.2
Alterações de
regulamentação de
uso e ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.1.3.2.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
infraestruturais
locais
5.1.3.2.2
Contenção de
eventuais melhorias
em infraestrutura

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
5.1.3.3.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
socioeconômicas
locais
5.1.3.3.2
Geração de
expectativas de
1
melhoria
socioeconômica
5.1.3.3.3
Aumento de
insegurança por
1
desconhecimento de
procedimentos

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.1.3.3.4
Produção de
processos
especulativos

1

1

5.1.3.3.5
Geração de conflitos 1
de vizinhança

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.1.3.4.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
patrimoniais locais

1

1 1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
5.1.3.5.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
institucionais locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.2.1.1.1
Aumento de
materiais
particulados em
suspensão na
atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.2
Incremento da
emissão de gases
para a atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.3
Acentuação dos
níveis de pressão
sonora

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

ÁGUA
5.2.1.2.1
Aumento de
1
interferências na
dinâmica de
drenagem superficial

1 1

5.2.1.2.2
Incremento do
assoreamento de
corpos d’água

1

1 1

5.2.1.2.3
Deterioração da
qualidade hídrica
superficial

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.2.1.3.1
Evolução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1 1

1

1

5.2.1.3.2
Alterações de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1 1

1

1

1

1

5.2.1.3.3
Contaminação do
solo e subsolo

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.1.3.4
Interferências no
nível de águas
subterrâneas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.1.3.5
Deterioração da
qualidade hídrica
subterrânea

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.2.2.1.1
Redução de
cobertura vegetal

1

1 1

5.2.2.1.2
Mudanças na
1
composição florística

1 1

5.2.2.1.3
Aumento do
isolamento de áreas
de vegetação

1 1

1

5.2.2.1.4
Alteração de
aspectos de
conservação da flora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

FAUNA
5.2.2.2.1
Afetação de hábitats 1
e hábitos da fauna

1 1

5.2.2.2.2
Agravamento de
condições da fauna
aquática

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.2.2.3
Aumento da
ocorrência de
sinantropismo
5.2.2.2.4
Alteração de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.2.3.1.1
Modificações de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1 1

1

1

5.2.3.1.2
Interferências em
1
áreas protegidas por
lei

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.1.3
Detração da
qualidade visual da
paisagem

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.2.3.2.1
Transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.3.2.2
Aumento dos riscos
de acidentes de
trânsito

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.3.2.3
Ampliação de
demandas por
transporte coletivo

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.4
Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

1

1 1

1

1

1 1

5.2.3.2.5
Aumento de
demandas por
abastecimento de
água

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.2.6
Aumento da geração 1
de efluentes

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.7
Aumento da geração
1
de resíduos pela
construção civil e
demolições

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.8
Transtornos na
infraestrutura de
energia e
comunicações

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.2.3.3.1
Aumento dos riscos
de acidentes de
trabalho

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.2
Aumento dos riscos
de acidentes com
pedestres

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.3
Perturbações no
1
cotidiano individual e
coletivo

1 1

1

1

1

5.2.3.3.4
Crescimento da
instabilidade
socioespacial

c

1 1

1

1

1

5.2.3.3.5
Ampliação dos
conflitos de
vizinhança

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
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direta
indireta
ADA
AID
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AII
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AIM
AIE
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médio prazo
longo prazo
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curta
média
longa
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grande
muito grande
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mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.3.6
Transtornos em
unidades
habitacionais e
comerciais

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.3.7
Transtornos em
equipamentos e
serviços sociais

1

1

1

1

1

1

1 1

5.2.3.3.8
Perturbações
ocasionais à saúde
pública

1

1

1

1

1

1

1 1

5.2.3.3.9
1
Interferências em
atividades produtivas

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.10
Geração de emprego
e renda

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.11
Aquecimento do
mercado local e
regional

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.3.12
Aumento de
processos
especulativos

1

1

1

5.2.3.3.13
Mudanças de
valorização
imobiliária

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.2.3.4.1
Interferências em
eventuais bens
patrimoniais

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.2.3.5.1
Ampliação das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.3.1.1.1
Redução de materiais
particulados em
1
suspensão na
atmosfera

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.1.2
Variações na
emissão de gases
para a atmosfera

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.1.1.3
Modificações nos
níveis de pressão
sonora

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

1

ÁGUA
5.3.1.2.1
Mudanças na
1
dinâmica de
drenagem superficial

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.2.2
Diminuição do
assoreamento de
corpos d’água

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.1.2.3
Alterações
qualiquantitativas
das águas
superficiais

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.3.1.3.1
Redução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.3.2
Tendência à
estabilidade de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.3.3
Redução da
contaminação do
solo e subsolo

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.3.1.3.4
Alteração no nível de
águas subterrâneas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.1.3.5
Alterações
qualiquantitativas
das águas
subterrâneas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.3.2.1.1
Restabelecimento de 1
cobertura vegetal

1

1

5.3.2.1.2
Redução das
1
mudanças de
composição florística

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.2.1.3
Redução do
isolamento de áreas
de vegetação

1

1

1

5.3.2.1.4
Otimização de
1
aspectos de
conservação da flora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.3.2.2.1
Adaptação de
condições da fauna

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.2.2.2
Adaptação de
condições da fauna
aquática

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.2.2.3
Redução da
ocorrência de
sinantropismo

1

1

1

5.3.2.2.4
Otimização de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.3.3.1.1
Ordenamento de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1

1

1

5.3.3.1.2
Consolidação de
1
áreas protegidas por
lei

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.1.3
Promoção da
qualidade visual da
paisagem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.3.3.2.1
Influências na
infraestrutura de
circulação

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.2.2
Redução dos riscos
de acidentes de
trânsito

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.2.3
Melhoria dos
serviços de
transporte coletivo

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.2.4
Influências na
infraestrutura de
saneamento

1

5.3.3.2.5
Pressões sobre
sistema de
abastecimento de
água

1

5.3.3.2.6
Pressões sobre
sistema de
esgotamento
sanitário

1

1

1

5.3.3.2.7
Melhoria dos
serviços de coleta e
aproveitamento de
resíduos

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.2.8
Influências na
infraestrutura de
energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.3.3.3.1
Diminuição dos
riscos de acidentes
de trabalho

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.3
Melhoria de
1
condições de vida da
população

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.4
Tendência à
estabilidade
socioespacial

1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.2
Diminuição dos
riscos de acidentes
com pedestres

1

1

1

1

1 1

5.3.3.3.5
Tendência à redução
de conflitos de
vizinhança

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.6
Tendência a
inadequações de uso
das novas unidades
habitacionais e
comerciais

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.7
Melhoramentos em
equipamentos e
serviços sociais

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

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

relatório ambiental prévio | volume 2

6-39

5.3.3.3.8
Aumento de riscos à
saúde por doenças
de veiculação hídrica

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

1

1 1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.9
Ordenamento de
atividades produtivas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.10
Redução de emprego
e renda

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.11
Transformação do
mercado local

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.12
Tendência a riscos
de processos de
gentrificação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.13
Ampliação de valores
imobiliários

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.3.3.4.1
Proteção de
eventuais bens
patrimoniais

1

1 1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

INÍCIO
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.3.3.5.1
Tendência à
permanência das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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6.3
COMPONENTE URBANIZAÇÃO
Assim como para os componentes anteriores, na fase de planejamento da
urbanização (Figura 6.3-1), há probabilidade de 100,0% de ocorrência das
interferências citadas. Sua natureza é positiva em 75,0% das situações, com
mesma proporção para a sua incidência direta. A influência será estabelecida
principalmente sobre a ADA (50,0%) e a AID (37,5%).
O início de seus efeitos é imediato (93,8%), com duração permanente (68,8%) e
condição transitória (31,3%). Suas reversibilidades são mais presentes na
categoria irreversível (56,3%), com temporalidade dos efeitos sobremaneira em
longo prazo (68,8%), ou seja, por mais de 30 anos após a implantação. Têm
magnitude marcadamente grande e muito grande, com 31,3% em cada uma
dessas classes, e elevada importância (68,8%) em relação ao conjunto dos
resultados constatados.
A fase de implantação do componente urbanização (Figura 6.3-2), terá
probabilidade certa em 64,1% dos casos. Durante esse período, deverá ter efeitos
negativos em 89,7% das situações, com incidência direta em 82,1% delas. A
principal área de influência será a ADA (53,8%), com 89,7% de início em até um
ano e duração preponderantemente transitória (76,9%).
Os efeitos serão reversíveis em 66,7% dos eventos, devendo ser efetivados
temporariamente, ou seja, durante a fase de implantação, em 74,4% das
ocorrências. Sua magnitude deverá ficar concentrada nos estratos inferiores,
entre média (28,2%) e pequena (23,1%), havendo razoável distribuição de seus
graus de importância em relação ao conjunto de interferências, com leve domínio
da classe elevada (41,0%).
Por sua vez, a fase de operação deste componente (Figura 6.3-3) produzirá
importantes influências sobre a comunidade local, com probabilidade certa em
82,1% das situações e natureza positiva em cerca de 76,9% delas, com
incidência direta da quase totalidade dos efeitos (97,4%). As principais áreas de
influência se situarão entre a ADA (41,0%) e a AID (33,3%), representando 74,3%
dos espaços de alcance dos resultados previstos.
As ações impactantes terão a prevalência de início imediato (76,9%) e de duração
permanente (87,2%), com efeitos irreversíveis para 64,1% delas. Ocorrerão
majoritariamente (71,8%) em longo prazo (mais de 30 anos após a implantação
do empreendimento), com magnitude de seus efeitos mais concentrada na
categoria muito grande (51,3%), que somada à grande, perfaz o total de 66,7%. A
importância será elevada em 71,8% dos casos. O Quadro 6.3-1, exibido a seguir,
resume o conjunto de atributos previstos por impacto oriundo do componente
urbanização.
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Figura 6.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BI LIDADE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

incert a

60,0

70,0

positiva

INÍCIO
DURAÇÃO
REVERSIBI LIDADE
TEMPORALIDADE
MAGNITUDE

100,0

75,0

negativa

25,0

diret a

75,0

indireta

25,0
50,0

AID
AIH

37,5
0,0

AI I

6,3

AIU

6,3

AIM

0,0

AI E

0,0
93,8

curto prazo

6,3

médio prazo

0,0

longo prazo

0,0

permanente

68,8

transitório
recorrente

31,3
0,0

irreversível

56,3

parcial

6,3

reversível

37,5

temporária

18,8

imediata

12,5

curta

0,0

média

0,0

longa

68,8

muito pequena

12,5

pequena

12,5

média

12,5

grande

31,3

muito grande

IMPORTÂNCIA

90,0

100,0

imediato

ATRIBUTOS

80,0

0,0

ADA

PRINCIPAL
ÁREA DE I NFLUÊNCIA

50,0

certa

31,3

reduzida
mediana

25,0
6,3

elevada

68,8

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos12.
____________________________________________________________________________________________
12

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Figura 6.3-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

INCIDÊNCIA

NATU- PROBAREZA BI LIDADE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

70,0

80,0

positiva

10,3

negativa

89,7

direta

82,1

indireta

17,9
53,8

AI D

33,3

AI H

10,3

AII

0,0

AI U

0,0

AIM
AIE

2,6
0,0

INÍCIO
DURAÇÃO
REVERSIBI LIDADE
TEMPORALIDADE

curto prazo

MAGNITUDE

10,3
0,0

longo prazo

0,0

permanente

23,1

transitório

76,9
0,0

irreversível

17,9

parcial

15,4

reversível

66,7

temporária

74,4

imediata

10,3

curta
média
longa
muito pequena

7,7
0,0
7,7
12,8

pequena

23,1

média
grande
muito grande

IMPORTÂNCIA

89,7

médio prazo

recorrente

reduzida
mediana

100,0

35,9

imediato

ATRIBUTOS

90,0

64,1

incerta

ADA

PRINCIPAL
ÁREA DE I NFLUÊNCIA

60,0

certa

28,2
15,4
20,5
30,8
28,2

elevada

41,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos13.
____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Figura 6.3-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

PROBAINCINATU- BILIDAD
DÊNCIA REZA
E

0,0
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20,0
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PRINCIPAL
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76,9
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23,1

diret a
indireta
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2,6
41,0

AID

33,3

AIH

12,8

AI I
AIU

10,3
2,6

AIM

0,0

AI E

0,0

INÍCIO

76,9

curto prazo
médio prazo

15,4
2,6

DURAÇÃO

irreversível

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

longo prazo
permanente

87,2
7,7

recorrente

5,1
64,1

parcial

7,7

reversível

28,2

temporária

5,1

imediata

17,9

curta

5,1
0,0

longa
muito pequena

MAGNITUDE

5,1

transitório

média

pequena

71,8
7,7
5,1

média

20,5

grande

15,4

muito grande
reduzida
mediana

100,0

17,9

imediato

IMPORTÂNCI
A

90,0
82,1

incert a

ADA

ATRIBUTOS

50,0

certa

51,3
10,3
17,9

elevada

71,8

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de análise dos impactos14.
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Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

DURAÇÃO

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

Quadro 6.3-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DOS EFEITOS DE IMPACTOS DO COMPONENTE ESTRUTURANTE
URBANIZAÇÃO NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.1.1.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições climáticas
e atmosféricas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÁGUA
5.1.1.1.2
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
hidrológicas locais

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.1.1.1.3
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
geotécnicas locais

1

1 1

1

1

1

1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.1.2.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições florísticas
locais

1

1

1

1

1

1

1 1

1

FAUNA
5.1.2.2.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
faunísticas locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE
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INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.1.3.1.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições territoriais
locais

1

1

5.1.3.1.2
Alterações de
regulamentação de
uso e ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.1.3.2.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
infraestruturais
locais
5.1.3.2.2
Contenção de
eventuais melhorias
em infraestrutura

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
5.1.3.3.1
Progressão do
conhecimento sobre
1
condições
socioeconômicas
locais
5.1.3.3.2
Geração de
expectativas de
1
melhoria
socioeconômica
5.1.3.3.3
Aumento de
insegurança por
1
desconhecimento de
procedimentos

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.1.3.3.4
Produção de
processos
especulativos

1

1

5.1.3.3.5
Geração de conflitos 1
de vizinhança

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.1.3.4.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
patrimoniais locais

1

1 1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
5.1.3.5.1
Progressão do
conhecimento sobre 1
condições
institucionais locais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.2.1.1.1
Aumento de
materiais
particulados em
suspensão na
atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.2
Incremento da
emissão de gases
para a atmosfera

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.1.3
Acentuação dos
níveis de pressão
sonora

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

ÁGUA
5.2.1.2.1
Aumento de
interferências na
dinâmica de
drenagem superficial

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.2.2
Incremento do
assoreamento de
corpos d’água

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

5.2.1.2.3
Deterioração da
qualidade hídrica
superficial

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.2.1.3.1
Evolução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1 1

1

1

5.2.1.3.2
Alterações de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1 1

1

1

5.2.1.3.3
Contaminação do
solo e subsolo

1

1

1

5.2.1.3.4
Interferências no
nível de águas
subterrâneas
5.2.1.3.5
Deterioração da
qualidade hídrica
subterrânea

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.2.2.1.1
Redução de
cobertura vegetal

1

1 1

1

1

1

1

1

1

5.2.2.1.2
Mudanças na
composição florística

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.2.1.3
Aumento do
isolamento de áreas
de vegetação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.2.1.4
Alteração de
1
aspectos de
conservação da flora

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.2.2.2.1
Afetação de hábitats
e hábitos da fauna

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.2.2.2
Agravamento de
condições da fauna
aquática

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.2.2.2.3
Aumento da
ocorrência de
sinantropismo
5.2.2.2.4
Alteração de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.2.3.1.1
Modificações de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1 1

1

1

5.2.3.1.2
Interferências em
1
áreas protegidas por
lei

1 1

1

1

1

5.2.3.1.3
Detração da
qualidade visual da
paisagem

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.2.3.2.1
Transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.2
Aumento dos riscos
de acidentes de
trânsito

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.3
Ampliação de
demandas por
transporte coletivo

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

5.2.3.2.4
Transtornos na
infraestrutura de
saneamento
5.2.3.2.5
Aumento de
demandas por
abastecimento de
água

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.2.6
Aumento da geração
de efluentes

1

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.7
Aumento da geração
1
de resíduos pela
construção civil e
demolições

1 1

1

1

1

1 1

5.2.3.2.8
Transtornos na
infraestrutura de
energia e
comunicações

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.2.3.3.1
Aumento dos riscos
de acidentes de
trabalho

1

5.2.3.3.2
Aumento dos riscos
de acidentes com
pedestres

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

5.2.3.3.3
Perturbações no
1
cotidiano individual e
coletivo

1 1

1

1

1

5.2.3.3.4
Crescimento da
instabilidade
socioespacial

1

1 1

1

1

1

5.2.3.3.5
Ampliação dos
conflitos de
vizinhança

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.2.3.3.6
Transtornos em
unidades
habitacionais e
comerciais

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.3.3.7
Transtornos em
equipamentos e
serviços sociais

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.3.3.8
Perturbações
ocasionais à saúde
pública

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

5.2.3.3.9
1
Interferências em
atividades produtivas

1

1

1

1

1

5.2.3.3.10
Geração de emprego
e renda

1 1

1

1

1

1

5.2.3.3.11
Aquecimento do
mercado local e
regional

1

1

1 1

5.2.3.3.12
Aumento de
processos
especulativos

1

1

1 1

1

1

1

5.2.3.3.13
Mudanças de
valorização
imobiliária

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.2.3.4.1
Interferências em
eventuais bens
patrimoniais

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.2.3.5.1
Ampliação das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
5.3.1.1.1
Redução de materiais
particulados em
1
suspensão na
atmosfera

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.1.2
Variações na
emissão de gases
para a atmosfera

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

5.3.1.1.3
Modificações nos
níveis de pressão
sonora

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

ÁGUA
5.3.1.2.1
Mudanças na
1
dinâmica de
drenagem superficial
5.3.1.2.2
Diminuição do
assoreamento de
corpos d’água

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

NATUREZA
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.3.1.2.3
Alterações
qualiquantitativas
das águas
superficiais

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
5.3.1.3.1
Redução de
1
processos erosivos e
de lixiviação edáfica

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.3.2
Tendência à
estabilidade de
condições
geotécnicas do solo
e subsolo

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.1.3.3
Redução da
contaminação do
solo e subsolo

1

1 1

5.3.1.3.4
Alteração no nível de
águas subterrâneas
5.3.1.3.5
Alterações
qualiquantitativas
das águas
subterrâneas

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
5.3.2.1.1
Restabelecimento de 1
cobertura vegetal

1

1

5.3.2.1.2
Redução das
1
mudanças de
composição florística

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

NATUREZA
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.3.2.1.3
Redução do
isolamento de áreas
de vegetação

1

1

1

5.3.2.1.4
Otimização de
1
aspectos de
conservação da flora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FAUNA
5.3.2.2.1
Adaptação de
condições da fauna

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.2.2.2
Adaptação de
condições da fauna
aquática

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.2.2.3
Redução da
ocorrência de
sinantropismo

1

1

1

5.3.2.2.4
Otimização de
aspectos de
conservação da
fauna

1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
5.3.3.1.1
Ordenamento de
usos e formas de
ocupação do solo

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.1.2
Consolidação de
1
áreas protegidas por
lei

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.1.3
Promoção da
qualidade visual da
paisagem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
5.3.3.2.1
Influências na
infraestrutura de
circulação

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.3.2.2
Redução dos riscos
de acidentes de
trânsito

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

5.3.3.2.3
Melhoria dos
serviços de
transporte coletivo
5.3.3.2.4
Influências na
infraestrutura de
saneamento

1

5.3.3.2.5
Pressões sobre
sistema de
abastecimento de
água

1

1 1

5.3.3.2.6
Pressões sobre
sistema de
esgotamento
sanitário

1

1 1

5.3.3.2.7
Melhoria dos
serviços de coleta e
aproveitamento de
resíduos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1
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IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

INÍCIO

PRINCIPAL
ÁREA DE
INFLUÊNCIA

INCIDÊNCIA

certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada
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IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.3.3.2.8
Influências na
infraestrutura de
energia e
comunicações

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
5.3.3.3.1
Diminuição dos
riscos de acidentes
de trabalho
5.3.3.3.2
Diminuição dos
riscos de acidentes
com pedestres

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

5.3.3.3.3
Melhoria de
1
condições de vida da
população

1

1

5.3.3.3.4
Tendência à
estabilidade
socioespacial

1

1

5.3.3.3.5
Tendência à redução
de conflitos de
vizinhança

1 1

1

5.3.3.3.6
Tendência a
inadequações de uso
das novas unidades
habitacionais e
comerciais

1

5.3.3.3.7
Melhoramentos em
equipamentos e
serviços sociais

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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certa
incerta
positiva
negativa
direta
indireta
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
imediato
curto prazo
médio prazo
longo prazo
permanente
transitório
recorrente
irreversível
parcial
reversível
temporária
imediata
curta
média
longa
muito pequena
pequena
média
grande
muito grande
reduzida
mediana
elevada

IMPACTOS

PROBABILIDADE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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5.3.3.3.8
Aumento de riscos à
saúde por doenças
de veiculação hídrica

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

5.3.3.3.9
1
Ordenamento de
atividades produtivas

1

1

1

1

5.3.3.3.10
Redução de emprego 1
e renda

1 1

1

1

1

1

5.3.3.3.11
Transformação do
mercado local

1

1 1

1

1

1

1

5.3.3.3.12
Tendência a riscos
de processos de
gentrificação

1

1 1

1

1

1

1

1

5.3.3.3.13
Ampliação de valores 1
imobiliários

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
5.3.3.4.1
Proteção de
eventuais bens
patrimoniais

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
5.3.3.5.1
Tendência à
permanência das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Esta seção é novamente estruturada de acordo com as fases características do
empreendimento e com os fatores ambientais dos meios físico, biológico e
antrópico (Quadro 7-1).
Figura 7-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 7 – PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS
AMBIENTAIS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

7.1

7

PROPOSIÇÃO DE
MEDIDAS AMBIENTAIS

7.2

7.3

FASE DE
PLANEJAMENTO

FASE DE
IMPLANTAÇÃO

FASE DE
OPERAÇÃO

7.1.1

MEIO FÍSICO

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

CLIMA E AR
ÁGUA
SOLO E SUBSOLO

7.1.2

MEIO BIOLÓGICO

5.1.2.1
5.1.2.2

FLORA
FAUNA

7.1.3

MEIO ANTRÓPICO

5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5

ASPECTOS TERRITORIAIS
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
ASPECTOS PATRIMONIAIS
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS

7.2.1

MEIO FÍSICO

7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3

CLIMA E AR
ÁGUA
SOLO E SUBSOLO

7.2.2

MEIO BIOLÓGICO

7.2.2.1
7.2.2.2

FLORA
FAUNA

7.2.3

MEIO ANTRÓPICO

7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.3.3
7.2.3.4
7.2.3.5

ASPECTOS TERRITORIAIS
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
ASPECTOS PATRIMONIAIS
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS

7.3.1

MEIO FÍSICO

7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3

CLIMA E AR
ÁGUA
SOLO E SUBSOLO

7.3.2

MEIO BIOLÓGICO

7.3.2.1
7.3.2.2

FLORA
FAUNA

MEIO ANTRÓPICO

7.3.3.1
7.3.3.2
7.3.3.3
7.3.3.4
7.3.3.5

ASPECTOS TERRITORIAIS
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
ASPECTOS PATRIMONIAIS
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS

7.3.3

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

Definidos no Decreto Municipal N° 362, de 11 de abril de 2018 (CURITIBA, 2018,
Artigo 5°), os objetos de estudo desta seção correspondem aos seguintes tipos:
I–

Medidas preventivas: são aquelas que compreendem as ações e
atividades propostas cujo fim é prevenir a ocorrência de impactos
negativos;

II – Medidas mitigadoras: compreendem as ações e atividades
propostas pelo empreendedor e acatadas ou definidas pela
autoridade licenciadora com o objetivo de atenuar ou corrigir ou a
reduzir aqueles impactos urbanos e ambientais que não podem ser
evitados, as quais poderão ser da seguinte natureza:
a)

atenuantes: são aquelas ações ou atividades precedidas de
planejamento, que se desenvolvem concomitantemente ao
início do impacto ambiental, com o objetivo de assegurar o
menor nível de impacto;
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corretivas: são aquelas ações tomadas após a ocorrência do
impacto, podendo não ter cessado, com o objetivo de controlar
e reverter o impacto produzido a níveis mais baixos;

III – Medidas compensatórias: compreendem a retribuição por
compensar os impactos ambientais não mitigáveis (parcial ou
totalmente) ou a utilização de recursos ambientais;
IV – Medidas potencializadoras: são aquelas que maximizam os
impactos positivos do empreendimento.

Frente aos impactos analisados1, decorrentes das citadas fases do
empreendimento2, considerando, inclusive seus alinhamentos à legislação
federal, estadual e municipal3, e em conformidade com os procedimentos de
detalhamento de compensações4, a proposição de medidas ambientais do Projeto
Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo do Caximba compreende a sua
identificação, interpretação e valoração a partir dos critérios expostos no
Quadro 7-1.
Na seção seguinte, de síntese matricial das medidas ambientais, as mesmas são
apresentadas junto aos respectivos impactos. Para as interferências adversas que
não puderem ser mitigadas, é prevista, sempre que possível, a citada
compensação ambiental.
Para avaliação da eficiência das medidas, recorre-se mais uma vez à quantidade
de cinco classes determinada para outras etapas deste relatório. Vale destacar,
ainda, a possibilidade de posicionamentos intermediários às categorias
receberem valores interescalares.
As medidas também são avaliadas individualmente para os três componentes
principais do empreendimento: macrodrenagem, parque e urbanização5.
Quando pertinente, também são espacializadas em mapas, a partir dos mesmos
procedimentos de cartografia e geoprocessamento expostos no capítulo
introdutório deste relatório6.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

2

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório. , na qual consta a
sistematização dos cinco componentes previstos no Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e no Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019), correspondentes
ao macrozoneamento e recuperação ambiental, à infraestrutura urbana (sistema viário e
habitação), à infraestrutura social (equipamentos públicos), projetos executivos e estudos, e
gerenciamento nos três ora considerados (macrodrenagem, parque e urbanização), em
função da espacialização dos seus rebatimentos territoriais e da sua maior adequabilidade à
análise de impactos.

3

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

4

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.

5

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.

6

Ver seção 1 – Introdução – deste relatório
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O projeto submetido à Agence Française de Développement (AFD – Agência
Francesa de Desenvolvimento), incluindo o Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e o Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019)7, propõe
algumas medidas, adiante contempladas e complementadas pelas indicadas no
termo de referência (TR) deste trabalho (PMC, 2018) e pelas análises realizadas
especificamente neste relatório.
Quadro 7-1:
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS PARA PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS
AMBIENTAIS PARA O EMPREENDIMENTO
ATRIBUTOS

IDENTIFICAÇÃO
e caráter

principal
ÁREA DE ALCANCE1

APLICAÇÃO
em relação aos efeitos do
impacto correspondente
DURAÇÃO

EFICIÊNCIA
em relação aos efeitos do
impacto correspondente
EFICÁCIA
em relação ao conjunto das
interferências
RESPONSABILIDADE
individual ou compartilhada

CLASSES
prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)
Área de Influência Hidrológica (AIH)
Área de Influência Indireta (AII)
Área de Influência Urbana (AIU)
Área de Influência Metropolitana (AIM)
Área de Influência Estendida (AIE)
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
reduzida
mediana
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ões) pública(s)
outro(s) agente(s)

Fonte:
Baseado em Curitiba (2018), PMC (2018) e SMMA (2018).
1
= conforme seção 1 – Introdução – deste relatório

____________________________________________________________________________________________
7

Ver seção 1 – Introdução – e Apêndice 1-A: Síntese do Projeto Gestão de Risco Climático
(PGRC) Bairro Novo do Caximba – Curitiba – PR: Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) – deste relatório.
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7.1
FASE DE PLANEJAMENTO
Nesta fase do empreendimento, há predomínio (68,6%) de medidas de
potencialização frente à prevalência também constatada de impactos com efeitos
positivos para os diversos meios analisados. Na sequência, as soluções são
pormenorizadas em relação direta com as ações impactantes de origem.

7.1.1
MEIO FÍSICO
Para os fatores físicos, a totalidade (100,0%) das medidas ambientais tem caráter
potencializador, principalmente referentes à divulgação de acervo sobre
informações locais.

7.1.1.1
CLIMA E AR
Detalhada na sequência, a medida para este fator ambiental na fase de
planejamento diz respeito à divulgação de acervo sobre informações locais: clima
e ar.
7.1.1.1.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
CLIMA E AR
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto de progressão do
conhecimento sobre condições climáticas e atmosféricas locais8. Para o
componente MACRODRENAGEM, considerando a fase de planejamento, haverá
um aumento do conhecimento técnico-cientifico sobre as condições climáticas e
atmosféricas locais, tendo em vista a identificação de tendências e ameaças
climáticas passadas e presentes, relacionadas especialmente ao regime de
chuvas e demais condições meteorológicas.

____________________________________________________________________________________________
8

Ver tópico 5.1.1.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Esses dados são essenciais à produção e avaliação de estudos relacionados aos
potenciais impactos provenientes das mudanças climáticas, assim como para a
elaboração de estudos ambientais e dos projetos executivos de obras civis
relacionados às bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem de do platô belvedere, assim como para a concepção de
soluções de recuperação ambiental da área de preservação permanente do Rio
Barigui. Ademais, também haverá o levantamento de informações acerca da
qualidade do ar e dos níveis de pressão sonora local, a fim de mapear as
possíveis interferências das ações programadas sobre tais parâmetros
ambientais.
Portanto, a medida de divulgação do acervo de informações locais sobre as
condições climáticas e atmosféricas potencializará os efeitos deste impacto, visto
que contribuirá com informações para a comunidade técnico-cientifica, que
poderá usar como base para acompanhamento de possíveis variações dos
parâmetros levantados e também para o desenvolvimento de outros estudos na
região, assim como para a própria comunidade local, que terá conhecimento
acerca das condições climáticas e de qualidade do ar na área em que habita.
O alcance desta medida contempla, de maneira geral, toda a AIU, e de forma
complementar a ADA, AID, AIH e AII, visto que os levantamentos de condições
climáticas e atmosféricas são realizados com base, principalmente, em dados
mais abrangentes referentes ao município de Curitiba.
Quanto à aplicação, pode-se afirmar que os aspectos relacionados à divulgação
de acervo sobre informações locais referentes ao clima e ao ar, ocorrerão
posteriormente à fase de planejamento do PGRC, após o levantamento, análise e
publicação dos dados nos estudos previstos.
A duração desta medida será permanente, com eficiência alta tendo em vista os
efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.1.1.1-1. Ainda, pode-se dizer, com base nas informações a serem
geradas e obtidas nesta fase do projeto, que está fase possui eficácia elevada.
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Quadro 7.1.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
CLIMA E AR
Produção de novas informações referentes a condições climáticas, qualidade do ar e níveis de
pressão sonora na AIU, AII, AIH, AID e ADA

5

média Produção de novas informações referentes a condições climáticas, qualidade do ar e níveis de
alta pressão sonora na AIU, sem especificação da AII, AIH, AID e ADA

4

Produção de novas informações referentes a condições climáticas, qualidade do ar e níveis de
pressão sonora na AIM, sem especificação da AIU, AII, AIH, AID e ADA

3

alta

média

média Produção de novas informações referentes a condições climáticas, sem a produção de
baixa informações referentes à qualidade do ar e níveis de pressão sonora
baixa

Produção de novas informações referentes à qualidade do ar e níveis de pressão sonora, sem
a produção de informações referentes a condições climáticas

2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana

Quanto à responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações locais
acerca das condições climáticas e atmosféricas, o empreendedor deverá contratar
profissionais especializados para a o desenvolvimento de estudos técnicocientíficos referentes ao tema, que possam corroborar para o atendimento a
possíveis enquadramentos legais e também para a informação da população em
geral quanto às condições ambientais da região onde habitam. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são
apresentados no Quadro 7.1.1.1.1-2.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições climáticas e
atmosféricas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: CLIMA E AR

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, também haverá o aumento do conhecimento
técnico-cientifico sobre as condições climáticas e atmosféricas locais, tendo em
vista o levantamento de informações para subsidiar os estudos de vulnerabilidade
ambiental e socioeconômica às mudanças climáticas da área do projeto, o estudo
da evolução da macrodrenagem de Curitiba e os estudos de impactos sociais e
ambientais. Ademais, tais conhecimentos podem vir a ser úteis à elaboração dos
projetos executivos de obras civis de espaços públicos e de tratamento
paisagístico, e no desenvolvimento de ações preliminares junto à comunidade.
Assim, a partir da consolidação e divulgação destas informações que contemplam
o clima e ar, esta medida potencializará os efeitos deste impacto, visto que
contribuirá com informações para a comunidade técnico-cientifica e para a própria
comunidade local. O alcance desta medida contempla, de maneira geral, toda
AIU, e de forma complementar a ADA, AID, AIH e AII, visto que os levantamentos
de condições climáticas e atmosféricas são realizados com base, principalmente,
em dados mais abrangentes referentes ao município de Curitiba.
Quanto à aplicação, pode-se afirmar que os aspectos relacionados à divulgação
de acervo sobre informações locais referentes ao clima e ao ar, ocorrerão
posteriormente à fase de planejamento do PGRC, após o levantamento, análise e
publicação dos dados nos estudos previstos.
A duração desta medida será permanente, com eficiência alta tendo em vista os
efeitos do impacto do componente parque nesta fase de planejamento do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.1.1.1-1. Ainda, pode-se dizer, com base nas informações a serem
geradas e obtidas nesta fase do projeto, que está fase possui eficácia elevada.
Quanto à responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações locais
acerca das condições climáticas e atmosféricas, o empreendedor deverá contratar
profissionais especializados para a o desenvolvimento de estudos técnicocientíficos referentes ao tema, que possam corroborar para o atendimento a
possíveis enquadramentos legais e também para a informação da população em
geral quanto às condições ambientais da região onde habitam.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
sumarizados no Quadro 7.1.1.1.1-3.
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Progressão do conhecimento
sobre condições climáticas e
atmosféricas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: CLIMA E AR

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, a divulgação de acervo sobre
informações locais referentes às condições climáticas e atmosféricas
potencializará os efeitos do impacto de progressão de conhecimentos sobre o
tema. Assim como para os demais componentes do PGRC, o alcance desta
medida contempla, de maneira geral, toda a AIU, e de forma complementar a
ADA, AID, AIH e AII, visto que os levantamentos de condições climáticas e
atmosféricas são realizados com base, principalmente, em dados mais
abrangentes referentes ao município de Curitiba.
Quanto à aplicação, pode-se afirmar que os aspectos relacionados à divulgação
de acervo sobre informações locais referentes ao clima e ao ar, ocorrerão
posteriormente à fase de planejamento do projeto, após o levantamento, análise e
publicação dos dados nos estudos previstos.
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A duração desta medida será permanente, com eficiência alta tendo em vista os
efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de planejamento do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.1.1.1-1. Ainda, pode-se dizer, com base nas informações a serem
geradas e obtidas nesta fase do projeto, que está fase possui eficácia elevada.
Quanto à responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações locais
acerca das condições climáticas e atmosféricas, o empreendedor deverá contratar
profissionais especializados para o desenvolvimento de estudos técnicocientíficos referentes ao tema, que possam corroborar para o atendimento a
possíveis enquadramentos legais e também para a informação da população em
geral quanto às condições ambientais da região onde habitam.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
arrolados no Quadro 7.1.1.1.1-4.

Progressão do conhecimento
sobre condições climáticas e
atmosféricas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: CLIMA E AR

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.1.1.2
ÁGUA
Neste fator, é prevista, para a fase de planejamento do empreendimento, a
medida de divulgação de acervo sobre informações locais: água, a seguir
discriminada.

7.1.1.2.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ÁGUA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre
condições
hidrológicas
locais9.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, considerando a fase de planejamento, esta medida possui
caráter de potencialização, tendo em vista o aumento do conhecimento técnicocientífico sobre as condições hidrológicas locais, a partir da identificação de
fatores hídricos relacionados às transformações antrópicas previstas. Isso
permitirá uma integração com dados do regime de chuvas, na produção e
avaliação de estudos dos potenciais impactos relacionados aos projetos
executivos de obras civis relacionadas às bacias de espraiamento e contenção de
cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere, assim como, para a
concepção de soluções de recuperação ambiental da área de preservação
permanente (APP) do Rio Barigui (corredor ecológico previsto.
Portanto, a medida de divulgação do acervo de informações locais sobre as
condições hidrológicas servirá de base para o acompanhamento de possíveis
variações dos parâmetros levantados e também para o desenvolvimento de
demais estudos, bem como para a própria comunidade local que se instruirá
sobre as condições hidrológicas na região que habita.
O alcance da medida contempla, de forma geral, a ADA, AID e AIH, as quais
possuem detalhamento de suas características hidrológicas, e a AII e AIE de
forma complementar, visto que os dados de menor escala se concentram nas
informações disponibilizadas no banco de dados de do extinto Instituto das Águas
do Paraná, obtidos pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA).
Com relação a sua aplicação, pode-se afirmar que a divulgação do acervo sobre
informações locais referentes às condições hidrológicas, ocorrerá posteriormente
à fase de planejamento após o levantamento, análise e publicação dos dados. A
duração desta medida será permanente, com eficiência alta tendo em vista os
efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.1.2.1-1. Adicionalmente, baseando-se nas informações a serem
geradas e obtidas nesta fase de projeto, a eficácia será elevada.
____________________________________________________________________________________________
9

Ver tópico 5.1.1.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ÁGUA
Produção de novas informações altamente significativas sobre as condições hidrológicas
alta locais relacionadas à identificação e delimitação correta das sub-bacias hidrográficas, além da
consolidação das nascentes e linhas de drenagem atuais na AIH, AID e ADA

5

Produção de novas informações significativas sobre condições hidrológicas locais
média
relacionadas ao contexto da área aterrada na ADA e sua influência nas condições de
alta
inundação na AIH, AID e ADA contemplando estudos prévios

4

Produção de novas informações sobre condições hidrológicas locais relacionadas ao
média aterramento de cavas, considerando os registros das mesmas em estudos anteriores e nas
ocorrências atuais na AIH, AID e ADA

3

média Consolidação contemplando estudos já existentes sobre condições hidrológicas, com
baixa possibilidade de obtenção de novas informações hidrológicas locais

2

baixa

Consolidação de informações sobre as condições hidrológicas locais, a partir dos dados do
PGRC (ADA, AID e AIH) com pouca possibilidade de obtenção de novas informações

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
AIH
= Área de Influência Hidrológica
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático

A medida possui como principal responsável o empreendedor, que deverá
contratar profissionais especializados para o desenvolvimento de estudos técnicocientíficos referentes ao tema, que possam corroborar para o atendimento a
possíveis enquadramentos legais e também para a disponibilização de
informações à população em geral quanto às características hidrológicas da
região em que habitam. Ressalta-se, contudo, que a medida poderá ser
compartilhada com as instituições públicas, tais como o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e a Companhia de Habitação Popular
de Curitiba (Cohab). Os atributos antes especificados para esta medida vinculada
a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.1.1.2.1-2.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-14

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Progressão do conhecimento
sobre condições
hidrológicas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO
SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ÁGUA

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, também haverá incremento do conhecimento
técnico-científico sobre as condições hidrológicas locais, com caráter
potencializador devido ao levantamento das informações subsidiadas pelos
estudos de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica das mudanças climáticas
na área, e também com o estudo da evolução da macrodrenagem de Curitiba e
dos impactos sociais e ambientais. Esses conhecimentos serão úteis na
elaboração dos projetos executivos de obras civis de espaços públicos e de
tratamento paisagístico, hortas comunitárias, além do desenvolvimento de ações
junto à comunidade.
Essa medida contemplará, principalmente, a ADA e AID, visto que o levantamento
detalhado das informações hidrológicas se situa nas mesmas e, como alcance
secundário, a AIH e AII, tendo em vista as informações do banco de dados da
dinâmica hidrológica. Sua aplicação, conforme os aspectos relacionados à
divulgação de informações referentes as condições hidrológicas, será posterior a
fase de planejamento do PGRC, após o levantamento, análise e publicação dos
dados nos estudos previstos. A duração da medida será permanente, e pode-se
considerar de alta eficiência, devido aos efeitos do impacto sobre o componente
parque, nesta fase de planejamento do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.1.1.2.1-1. E ainda, com base nas
informações a serem obtidas nessa fase, a eficácia da medida será elevada em
relação ao conjunto das interferências.
Quanto à responsabilidade da divulgação do acervo das condições hidrológicas,
cabe ao empreendedor a contratação de profissionais especializados para a o
desenvolvimento de estudos técnico-científicos referentes ao tema, que possam
contribuir para o atendimento a possíveis enquadramentos legais e também para
a informação da população quanto às condições ambientais da região. Ressaltase que a responsabilidade poderá ser compartilhada com as instituições públicas,
tais como o IPPUC e a Cohab. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque, nesta fase de
planejamento do empreendimento, são expostos no Quadro 7.1.1.2.1-3.
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Progressão do conhecimento
sobre condições
hidrológicas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO
SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ÁGUA

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, assim como para os demais, a divulgação
do acervo sobre as informações e dados hidrológicos obtidos durante a fase de
planejamento potencializará os efeitos do impacto da progressão do
conhecimento sobre o tema. Também contribuirá com os projetos executivos de
obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário,
de saneamento – abastecimento de água e microdrenagem).
O alcance da medida contempla, de maneira geral, toda a ADA e AID, visto o
levantamento detalhado das características hidrológicas e, de forma
complementar, a AIH e AIU em relação as bases mais abrangentes.
Quanto à aplicação, afirma-se que os aspectos da divulgação do acervo sobre
informações hidrológicas ocorrerão posteriormente à fase de planejamento do
projeto, após levantamento, análise e publicação dos estudos. Possuirá duração
permanente, com eficiência alta, tendo em vista os efeitos do impacto do
componente urbanização, nesta fase de planejamento do empreendimento,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.1.2.1-1. Ademais,
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baseando-se no conjunto geral das interferências com relação aos impactos do
componente urbanização, a eficácia será elevada.
Quanto à responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações locais
acerca das condições hidrológicas, o empreendedor deverá contratar profissionais
especializados para o desenvolvimento de estudos técnico-científicos referentes
ao tema, que possam corroborar no atendimento a possíveis enquadramentos
legais e também para a disponibilização de informações à população quanto às
condições hidrológicas da região. Adicionalmente, a responsabilidade poderá ser
compartilhada com as instituições públicas, tais como o IPPUC e a Cohab. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
evidenciados no Quadro 7.1.1.2.1-4.

Progressão do
conhecimento sobre
condições hidrológicas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO
SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ÁGUA

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.1.1.3
SOLO E SUBSOLO
Abaixo analisada, a medida de divulgação de acervo sobre informações locais:
solo e subsolo é aquela selecionada para este fator nesta fase de planejamento
do empreendimento.

7.1.1.3.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
SOLO E SUBSOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre
condições
geotécnicas
locais10.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, na fase de planejamento, haverá um aumento do
conhecimento técnico com a progressão do conhecimento sobre as condições
Geotécnicas locais, considerando os projetos e as sondagens do Lote 1 que são
relacionadas, além das informações do EISA e PGSA (IPPUC, 2019). Também
devem ser consideradas as 17 sondagens executadas na ADA (SUDERSHA,
2004), realizadas como parte integrante do projeto executivo de recuperação
ambiental do sistema de recuperação da várzea do Rio Barigui. Dessa forma, a
medida potencializará os efeitos deste impacto, permitindo avanço das previsões
sobre seu comportamento geotécnico diante o empreendimento, em relação aos
projetos executivos de obras civis relacionados às bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere, assim
como para a concepção de soluções de recuperação ambiental da APP daquele
curso d’água.
O alcance desta medida contempla, de maneira geral, a ADA e, de maneira
secundária, a AID e AII. Em relação à divulgação do acervo de informações
geotécnicas locais, a mesma ocorrerá de forma simultânea com o
desenvolvimento do planejamento do componente da macrodrenagem.
Seus efeitos serão permanentes, uma vez que serão agregados aos
conhecimentos desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia.
Entretanto, sua eficácia deverá ser mediana em relação à contribuição dada pelas
sondagens realizadas por SUDERHSA (2004). A divulgação posterior das
sondagens do Lote 1 não terá efeito relativo sobre o planejamento, pois estão
sendo executadas praticamente em momento prévio à conclusão dos projetos
executivos, subsidiando os mesmos e, portanto, com média eficiência, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.1.3.1-1.

____________________________________________________________________________________________
10

Ver tópico 5.1.1.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO
Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
público com caráter técnico-científico

5

Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
média
público com caráter técnico-científico para uso em outros projetos no mesmo contexto da
alta
várzea do rio Barigui, tanto na AII, como em áreas a montante nesse contexto

4

Resgate, organização e divulgação das sondagens anteriores para a qualificação geotécnica
na ADA, ampliando o conhecimento para a fase de planejamento

3

média Resgate, organização e divulgação das sondagens anteriores para a qualificação geotécnica
baixa na ADA, ampliando o conhecimento para a conclusão de projetos executivos

2

Divulgação das sondagens realizadas do Lote 1 em simultâneo à conclusão dos projetos
baixa executivos, contribuindo para ajustes nos mesmos, com baixa eficiência no planejamento
relativo à definições previas mais amplas dos respectivos projetos executivos

1

alta

média

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AII
= Área de Influência Indireta

A responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações geotécnicas locais
será compartilhada. O empreendedor deverá contratar empresas, empreiteiras e
profissionais especializados, devidamente registrados em seus conselhos de
classe, que possam repassar de forma organizada as informações das sondagens
e demais elementos relativos à progressão do acervo de conhecimento
geotécnico. Cabe ao IPPUC organizar esses dados a fim de permitir não só uma
análise integrada e simultânea com outros técnicos, como também garantir a
guarda dessas informações, que podem ser usadas em projetos futuros ou
mesmo alimentar um banco de dados de uso público com caráter técnicocientífico. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos
de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento são classificados no Quadro 7.1.1.3.1-2.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições geotécnicas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: DIVULGAÇÃO
DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO

1 1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, na fase de planejamento, haverá aumento do
conhecimento técnico com a progressão do conhecimento sobre as condições
geotécnicas locais, considerando tanto os estudos do Lote 2 e sondagens
relacionadas, como as informações do EISA e PGSA. Também serão
consideradas as 17 sondagens executadas na ADA (SUDERHSA, 2004), citadas
no RAP, que foram realizadas como parte integrante de um projeto executivo de
recuperação ambiental do sistema de Recuperação da Várzea do Rio Barigui.
Dessa forma, depois da compilação, análise e divulgação das informações
obtidas, esta medida potencializará os efeitos deste impacto, permitindo avanço
das previsões sobre seu comportamento geotécnico com base no futuro
empreendimento. O alcance desta medida contempla de maneira geral a ADA e,
de maneira secundária, a AID e AII.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-21

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

No que diz respeito à aplicação da divulgação relativa ao acervo de informações
geotécnicas locais, relacionada às sondagens do Lote 2, ocorrerá de forma
simultânea com o desenvolvimento do planejamento do componente parque e
seus efeitos serão permanentes, uma vez que serão agregados aos
conhecimentos desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia,
portanto com baixa eficiência, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.1.3.1-3, e eficácia reduzidas em relação ao planejamento.
Quadro 7.1.1.3.1-3:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO
Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
público com caráter técnico-científico

5

Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
média
público com caráter técnico-científico para uso em outros projetos no mesmo contexto da
alta
várzea do rio Barigui, tanto na AII, como em outras áreas a montante

4

Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
restrito

3

alta

média

média
Divulgação do acervo sem a guarda das informações geotécnicas obtidas
baixa

2

Divulgação das sondagens realizadas do Lote 2 em simultâneo a conclusão dos projetos
baixa executivos, contribuindo para ajustes nos mesmos, com reduzida interferência no
planejamento relativo a definições prévias mais amplas dos respectivos projetos executivos

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
AII = Área de Influência Indireta

A responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações geotécnicas locais
será compartilhada. O empreendedor deverá contratar empresas, empreiteiras e
profissionais especializados, devidamente registrados em seus conselhos de
classe, que possam repassar de forma organizada as informações relativas às
sondagens e demais elementos relativos à progressão do acervo de
conhecimento geotécnico. Cabe ao IPPUC organizar esses dados a fim de
permitir não só uma análise integrada e simultânea com outros técnicos, como
também garantir a guarda dessas informações, que podem ser usadas em
projetos futuros ou mesmo alimentar um banco de dados de uso público com
caráter técnico-científico. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
planejamento do empreendimento são ressaltados no Quadro 7.1.1.3.1-4.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições geotécnicas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: DIVULGAÇÃO
DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO

1 1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, na fase de planejamento, haverá aumento
do conhecimento técnico com a progressão do conhecimento sobre as condições
geotécnicas locais. Dessa forma, após a compilação, análise e divulgação das
informações obtidas, esta medida potencializará os efeitos deste impacto,
permitindo avanço das previsões sobre seu comportamento geotécnico com base
no futuro empreendimento, no que diz respeito aos projetos executivos de obras
civis relacionadas ao PGRC. O alcance desta medida contempla de maneira geral
a ADA e, de maneira secundária, a AID e AII.
No que diz respeito à aplicação da divulgação relativa ao acervo de informações
geotécnicas locais, temos que ela ocorrerá de forma prévia com o
desenvolvimento do planejamento do componente urbanização e seus efeitos
serão permanentes uma vez que serão agregados aos conhecimentos
desenvolvidos especificamente para os trabalhos de geotecnia. Sua eficiência
deverá ser média alta, segundo critérios expostos no Quadro 7.1.1.3.1-5, e sua
eficácia mediana.
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Quadro 7.1.1.3.1-5:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E
SUBSOLO: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO
Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
público com caráter técnico-científico

5

Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
média público com caráter técnico-científico para uso em outros projetos no mesmo contexto da
alta várzea do Rio Barigui, bem como do componente urbanização, uma vez que a divulgação
desse acervo ocorrerá previamente ao planejamento do mesmo

4

Organização e guarda das informações geotécnicas obtidas, em um banco de dados de uso
restrito

3

alta

média

média Divulgação das informações do acervo geotécnico em simultâneo ao desenvolvimento dos
baixa projetos no componente urbanização

2

baixa Divulgação do acervo sem a guarda das informações geotécnicas obtidas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade da divulgação do acervo sobre informações geotécnicas locais
será compartilhada. O empreendedor deverá contratar empresas, empreiteiras e
profissionais especializados, devidamente registrados em seus conselhos de
classe, que possam repassar de forma organizada as informações relativas às
sondagens e demais elementos relativos à progressão do acervo de
conhecimento geotécnico. Cabe ao IPPUC organizar esses dados a fim de
permitir uma análise integrada e prévia com outros técnicos não só para os
projetos no componente urbanização como também para garantir a guarda
dessas informações, que podem ser usadas em projetos futuros ou mesmo
alimentar um banco de dados de uso público com caráter técnico-científico. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são destacados no Quadro 7.1.1.3.1-6.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições geotécnicas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.1.3.1-6:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: DIVULGAÇÃO
DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: SOLO E SUBSOLO

1 1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.2
MEIO BIOLÓGICO
Também para os fatores biológicos, a totalidade (100,0%) das medidas
ambientais tem característica de potencialização, sendo igualmente referentes à
divulgação de acervo sobre informações locais.
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7.1.2.1
FLORA
Para este fator ambiental e esta fase do empreendimento, é detalhada na
sequência a medida de divulgação de acervo sobre informações locais: flora.

7.1.2.1.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
FLORA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre condições florísticas locais11. Para o componente MACRODRENAGEM,
como já comentado, o conhecimento sobre as condições florísticas locais é
fundamental uma vez que oportuniza o entendimento, na fase de planejamento,
das dinâmicas atuais e do universo vegetacional encontrado na área.
Portanto, a divulgação das informações relativas à flora, poderá auxiliar no
entendimento adequado da tipologia vegetacional anteriormente e atualmente
existente, aspectos estes importantes nas tomadas de decisão em processos de
recuperação que são pré-requisitos ao planejamento adequado do
empreendimento do ponto de vista de correção, atenuação e compensação dos
impactos.
Essa medida terá influências sobre a ADA, AID, AIH e AII, haja vista a
possibilidade da cobertura vegetal recuperada poderá indiretamente contribui para
a qualidade hídrica desta região. A divulgação das informações relacionadas à
flora deverá ocorrer após planejamento, a partir da identificação adequada das
tipologias presentes, bem como de eventuais monitoramentos a serem
implementados que poderão indicar a evolução da área de estudo. A duração
desta medida será permanente, com eficiência média tendo em vista os efeitos do
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.2.2.1-1. Com base em todo o conjunto de informações a serem
obtidas desde a fase de planejamento, em relação aos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem, esta medida possui eficácia elevada.

____________________________________________________________________________________________
11

Ver tópico 5.1.2.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FLORA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
FLORA
Obtenção de novas informações sobre a flora local, como identificação e
alta classificação de espécies ameaçadas, potencial de regeneração e subsídios a novos

5

processos de recuperação, em especial para a ADA e AID
média Obtenção de novas informações sobre a evolução da flora local que possa contribuir
alta para a análise de processos de proteção e recuperação

4

Geração de novas informações sobre a flora local, no que se refere a espécies,
potencial de regeneração e subsídios a novos processos de recuperação

3

média

Produção de novas informações sobre as condições da flora local, como o registro

média
da ocorrência de espécies de relevante interesse ecológico e listas consolidadas da
baixa

2

flora com potencial ocorrência para a região

Consolidação de informações sobre a cobertura vegetal relacionada aos dados
baixa obtidos para as áreas de influência do PGRC, com baixa possibilidade de obtenção

1

de novas informações sobre a flora local
Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático

Quanto à responsabilidade pela divulgação das informações relacionadas à flora,
cabe ao empreendedor a contratação de profissionais especializados para a
realização de estudos, quer relacionados à investigação de informações pretéritas
que permitam a melhor caracterização da vegetação local, e de embasamento à
melhor estratégia e programa a ser implementado, prevendo atividades
monitoramento da flora local. Este trabalho também poderá ser realizado por meio
de parcerias com entidades de pesquisa ou universitárias, como a Universidade
Federal do Paraná (UFPR), e ainda com escolas estaduais e municipais do ponto
de vista de produção do conhecimento no que se refere à educação ambiental e
ações de conservação para a população do entorno do empreendimento e região
de influência. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento são estruturados no Quadro 7.1.2.1.1-2.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições florísticas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FLORA

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, deverá ocorrer aumento do conhecimento da flora
local e regional, tanto baseado na melhoria das condições no ambiente e também
no adensamento das áreas verdes previstas para no PGRC nesta etapa.
Portanto, a ampliação do conhecimento e consolidação das informações
relacionadas à Flora local e regional e sua posterior divulgação irá contribuir para
a potencialização dos impactos positivos sobre o conhecimento local, pesquisa e
principalmente a contribuição para a conscientização sobre a conservação do
ambiente, no que tange a população direta e indiretamente afetada.
O alcance desta medida contempla principalmente a ADA e AID, e, de forma
secundária, a AIH e AII. Em relação a aplicação, para o componente parque, os
aspectos relacionados à divulgação das informações sobre à flora, ocorrerão
principalmente após a etapa de planejamento, a partir da identificação das
espécies e tipologias presentes, bem como, monitoramentos a serem realizados,
incrementando assim estudos anteriores na área. A duração desta medida será
permanente, com eficiência média alta tendo em vista os efeitos do impacto do
componente parque nesta fase do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.1.2.2.1-1. Com base em todo o conjunto
de informações a serem obtidas desde a fase de planejamento, em relação aos
efeitos do impacto do componente parque, esta medida possui uma eficácia
elevada.
A responsabilidade pela divulgação será do empreendedor, que poderá realizar a
partir da contratação de serviços ou profissionais especializados para o
desenvolvimento das atividades de caracterização e/ou monitoramento da flora,
ou ainda por meio de parcerias com entidades de pesquisa e desenvolvimento
como universidades, centros de investigação, a exemplo da UFPR, além de
atividades de educação ambiental, que poderá ser desenvolvida por parcerias
com secretarias de educação (estaduais ou municipais), promovendo a
disseminação do conhecimento quer formal ou até mesmo de movimentos que
envolvam a população local e da região de entorno do parque. Os atributos ora
apresentados para esta medida vinculada a efeitos de impacto na fase de
planejamento são apresentados no Quadro 7.1.2.1.1-3.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições florísticas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FLORA

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Com relação ao componente URBANIZAÇÃO, a divulgação das informações
acervadas sobre a flora local a partir dos estudos realizados junto da comunidade
potencializará os efeitos positivos deste impacto. O alcance desta medida
contempla principalmente a ADA e AID. A duração desta medida será
permanente, de aplicação posterior, com eficiência média tendo em vista os
efeitos do impacto deste componente na fase de planejamento do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.2.2.1-1. Em relação aos efeitos do impacto do componente
urbanização, esta medida possui eficácia elevada.
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A responsabilidade pela divulgação será do empreendedor, que poderá realizar
por meio da contratação de serviços ou profissionais especializados para o
desenvolvimento das atividades de caracterização e/ou monitoramento da flora,
ou ainda por intermédio de parcerias com entidades de pesquisa e
desenvolvimento como universidades, centros de investigação, a exemplo da
UFPR, além de atividades de educação ambiental, que poderá ser desenvolvida
com base em parcerias com secretarias de educação (estadual ou municipal),
promovendo a disseminação do conhecimento quer formal ou até mesmo de
movimentos que envolvam a população local e da região. Os atributos ora
apresentados para esta medida vinculada a efeitos de impacto na fase de
planejamento são mostrados no Quadro 7.1.2.1.1-4.

Progressão do
conhecimento sobre
condições florísticas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FLORA

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.1.2.2
FAUNA
A divulgação de acervo sobre informações locais: fauna, abaixo apresentada,
corresponde à principal medida para este fator na fase de planejamento do
empreendimento.

7.1.2.2.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
FAUNA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas locais12. Já na etapa de planejamento, para o
componente MACRODRENAGEM, ocorrerá um importante aumento do
conhecimento sobre a fauna local, tendo em vista os levantamentos a serem
realizados contemplando a herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna e
mastofauna propriamente ditas, bem como todos os ambientes disponíveis e suas
relações entre a flora e fauna. Dessa forma, quando da compilação, análise e
divulgação das informações obtidas, esta medida potencializará os efeitos deste
impacto, tanto no que diz respeito a comunidade científica, que poderá
incrementar acervos museológicos e estudos na região, como para a própria
comunidade local.
O alcance desta medida contempla, principalmente, a ADA e AID e, de maneira
secundária, tendo em vista a distribuição e hábitos de alguns grupos, também
poderá abranger a AIH. No que diz respeito à aplicação, os aspectos relacionados
à divulgação das informações relativas à fauna, ocorrerão principalmente após a
etapa de planejamento, a partir da identificação das espécies e tipologias
presentes, bem como monitoramentos a serem realizados, incrementando assim
levantamentos pretéritos da área de estudo. A duração desta medida será
permanente, com eficiência média alta tendo em vista os efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.2.2.1-1. Frente ao
conjunto de informações a serem obtidas desde a fase de planejamento, em
relação aos efeitos do impacto do componente macrodrenagem, esta medida
possui uma eficácia elevada.

____________________________________________________________________________________________
12

Ver tópico 5.1.2.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
FAUNA
Produção de novas informações altamente significativas sobre as condições faunísticas locais,
relacionadas à identificação e/ou registro de novas espécies; e também a ocorrência
confirmada de espécies com maior risco de extinção (criticamente em perigo, em perigo ou
vulnerável), com ênfase para a ADA e AID
Produção de novas informações sobre as condições faunísticas locais relacionadas com a
média
identificação e/ou registro de novas espécies, e a ocorrência confirmada de espécies sob
alta
qualquer risco de extinção
alta

5

4

Produção de novas informações sobre as condições faunísticas locais, como o registro da
média ocorrência de espécies de relevante interesse ecológico e listas consolidadas de cada um dos
grupos faunísticos de potencial ocorrência para a região

3

Produção e consolidação contemplando os estudos pretéritos existentes na região, com a
média
possibilidade de obtenção de novas informações sobre as condições faunísticas locais, bem
baixa
como levantamentos realizados para o PGRC

2

Consolidação de informações sobre as condições faunísticas locais, contemplando a
baixa coletânea de dados para todas as áreas de influência do PGRC, com pouca possibilidade de
obtenção de novas informações sobre as condições faunísticas locais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório) e no item
3.2.2.6 da seção 3 – Diagnóstico ambiental.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático

Em relação a responsabilidade pela divulgação de acervo sobre as informações
relativas a fauna, o empreendedor deverá contratar profissionais especializados
para o desenvolvimento das atividades de avaliação e monitoramento faunístico
e, posteriormente poderá estabelecer parcerias dentro da própria Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e Museu de História Natural Capão da
Imbuia (instituição esta, que possui um dos maiores acervos faunísticos atuais do
país), para que possam produzir materiais técnicos, científicos e também,
alinhado com as ações de educação ambiental, de maneira simplificada e até
mesmo lúdica para que estas informações alcancem a todos os públicos
possíveis. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento
do empreendimento são dispostos no Quadro 7.1.2.2.1-2.
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Progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FAUNA

1

1

1 1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, também haverá um incremento no conhecimento
faunístico da região para todas as classes estudadas, tendo em vista o
planejamento para as futuras áreas verdes previstas no PGRC, já nesta etapa.
Assim, a partir da consolidação destas informações que contemplam a fauna e
seus ambientes (flora) e divulgação destas, esta medida potencializará os efeitos
deste impacto, tanto no que diz respeito a comunidade científica, podendo
incrementar acervos museológicos e estudos na região, como para a própria
comunidade local.
O alcance desta medida contempla principalmente a ADA e AID e, de maneira
secundária, tendo em vista a distribuição e hábitos de alguns grupos, também
poderá abranger a AIH. Em relação a aplicação, para o componente parque, os
aspectos relacionados à divulgação das informações sobre à fauna, ocorrerão
principalmente após a etapa de planejamento, a partir da identificação das
espécies e tipologias presentes, bem como monitoramentos a serem realizados,
incrementando assim estudos anteriores na área. A duração desta medida será
permanente, com eficiência média alta tendo em vista os efeitos do impacto do
componente parque nesta fase do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.1.2.2.1-1. Com base em todo o conjunto
de informações a serem obtidas desde a fase de planejamento, em relação aos
efeitos do impacto do componente parque, esta medida possui uma eficácia
elevada.
A responsabilidade pela divulgação de acervo sobre as informações relativas a
fauna será do empreendedor, que deverá contratar profissionais especializados
para o desenvolvimento das atividades de avaliação e monitoramento faunístico
e, então poderá estabelecer parcerias dentro da própria Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Museu de História Natural Capão da Imbuia (instituição esta,
que possui um dos maiores acervos faunísticos atuais do país), para a produção
de materiais técnicos, científicos e também, alinhado com as ações de educação
ambiental, de maneira simplificada e até mesmo lúdica para que estas
informações alcancem a todos os públicos possíveis. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento são arrolados no
Quadro 7.1.2.2.1-3.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições faunísticas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FAUNA

1

1

1 1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Com relação ao componente URBANIZAÇÃO, a divulgação das informações
acervadas sobre a fauna local a partir dos estudos realizados junto da
comunidade potencializará os efeitos deste impacto. O alcance desta medida
contempla principalmente a ADA e AID.
Os aspectos relacionados à divulgação das informações relativas à fauna,
ocorrerão principalmente após a etapa de planejamento, a partir da identificação
das espécies e informações obtidas junto à comunidade, além dos
monitoramentos a serem realizados na área. A duração desta medida será
permanente, com eficiência média alta tendo em vista os efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.2.2.1-1. Diante do
conjunto de informações a serem obtidas desde a fase de planejamento, em
relação aos efeitos do impacto do componente urbanização, esta medida possui
uma eficácia elevada.
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A responsabilidade pela divulgação de acervo sobre as informações relativas a
fauna será do empreendedor, que deverá contratar profissionais especializados
para o desenvolvimento das atividades de avaliação e monitoramento faunístico
e, então poderá estabelecer parcerias dentro da própria SMMA e do Museu de
História Natural Capão da Imbuia (instituição esta, que possui um dos maiores
acervos faunísticos atuais do país), para a produção de materiais técnicos,
científicos e também, alinhado com as ações de educação ambiental, de maneira
simplificada e até mesmo lúdica para que estas informações alcancem a todos os
públicos possíveis. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de planejamento do
empreendimento são classificados no Quadro 7.1.2.2.1-4.

Progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.2.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: FAUNA

1

1

1 1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.1.3
MEIO ANTRÓPICO
De maneira semelhante aos meios anteriores, neste, para a fase do
empreendimento, também há preponderância de medidas de potencialização,
mas em menores proporções (54,5%) em virtude da diversidade de impactos,
com efeitos diferenciados para os diversos fatores interpretados. Adiante, essas
soluções são caracterizadas com vinculação direta com a respectiva ação
impactante.
7.1.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
A divulgação de acervo sobre informações locais: aspectos territoriais, e a
observação da regulamentação do uso e ocupação do solo, a seguir
especificadas, são as medidas pertinentes a questões referentes ao território
nesta fase de planejamento do empreendimento.
7.1.3.1.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS TERRITORIAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre condições territoriais locais13. Para o componente MACRODRENAGEM,
esta medida possui caráter de potencialização, tendo em vista o incremento do
conhecimento sobre os aspectos territoriais locais, face aos levantamentos a
serem realizados in loco para averiguação da configuração atual dos usos e
formas de ocupação do solo existente na Área de Risco, e para validação das
informações e análises publicadas em outros documentos e estudos técnicos
obtidos. Ressalta-se que estas informações poderão servir para embasamento na
elaboração de projetos executivos das obras civis e estudos de concepção para a
recuperação ambiental da Área de Preservação Ambiental – APP do Rio Barigui
(corredor ecológico).
Esta medida possui como área de alcance principal a ADA e AID e, de maneira
secundária, a AII e AIU, tendo em vista a dinâmica de ocupação socioespacial e
os instrumentos legais abarcarem essas áreas. Em relação à sua aplicação,
ocorrerá posterior à etapa de planejamento, tendo duração permanente, com
eficiência alta tendo em vista os efeitos do impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.1.1-1. No tocante à sua
eficácia possuirá grau elevado, face ao conjunto de informações a serem obtidas.
____________________________________________________________________________________________
13

Ver tópico 5.1.3.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE
INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS TERRITORIAIS
Produção de novas informações altamente significativas sobre as condições territoriais locais,
alta relacionadas à identificação e caracterização dos usos do solo e suas formas de ocupação,
em especial à ADA e AID com validação em campo

5

média Produção e consolidação de informações, a partir de estudos e levantamentos realizados para
alta o PGRC, com obtenção de novas informações sobre as condições territoriais locais

4

média

Produção de novas informações sobre as condições territoriais locais, relacionadas à
identificação das tipologias de usos e ocupação do solo, sem especificação da ADA e AID

média Consolidação de informações, a partir de estudos pretéritos existentes na região, com
baixa obtenção de novas informações acerca das condições territoriais locais
baixa

Consolidação de informações sobre os aspectos territoriais locais, a partir de coletânea de
dados para as áreas de influência do PGRC, com pouca obtenção de novas informações

3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
PGRC = Projeto Gestão de Risco Climático

Tal medida possui como responsável principal o empreendedor, o qual deverá
contratar profissionais especializados para o desenvolvimento de estudos
técnicos referentes ao tema, que possam contribuir para o atendimento a
possíveis enquadramentos legais e disponibilização de informações à população
em geral quanto às condições do território. Ressalta-se, contudo, que poderá ser
compartilhada com as instituições públicas, tais como o IPPUC e a Cohab.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são expostos no Quadro 7.1.3.1.1-2.
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Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS TERRITORIAIS

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, a divulgação de acervo e consequentemente
aumento no conhecimento sobre os aspectos territoriais para este componente,
potencializará os efeitos de impacto de Progressão do Conhecimento sobre
Condições Territoriais Locais, principalmente para o entendimento adequado das
alterações potenciais nas formas de usos e ocupação do solo e destinação de
áreas verdes.
O alcance desta medida compreenderá principalmente a ADA e AID e, de
maneira secundária, a AII e AIU, tendo em vista a dinâmica de uso e ocupação do
solo e os instrumentos legais abarcarem essas áreas. A aplicação desta medida
para o componente parque, relacionados à divulgação de acervo dos aspectos
territoriais, acorrerá posteriormente ao levantamento, análise dos dados,
incrementando assim, estudos anteriores da área. A duração desta medida será
permanente, e pode-se considerar de eficiência alta, tendo em vista os efeitos do
impacto do componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.1.1-1. Ainda com
base em todas as informações obtidas e geradas sobre os aspectos territoriais da
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região nesta fase de planejamento, pode-se afirmar sua eficácia elevada. Quanto
à responsabilidade de divulgação de acervo sobre as informações relativas aos
aspectos territoriais, será do empreendedor, o qual deverá contratar profissionais
especializados para o desenvolvimento de novos estudos técnicos referentes ao
tema, que possam contribuir para o atendimento a possíveis enquadramentos
legais e disponibilização de informações à população em geral quanto às
condições do território. Ressalta-se, contudo, que poderá ser compartilhada com
as instituições públicas, tais como o IPPUC e a Cohab. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento são abordados no
Quadro 7.1.3.1.1-3.

Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS TERRITORIAIS

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, assim como nos demais, a divulgação de
informações e dados obtidos durante a fase de planejamento, potencializará os
efeitos do impacto da Progressão do Conhecimento sobre Condições Territoriais
Locais, podendo contribuir também na elaboração dos projetos executivos das
obras civis voltadas à urbanização e construção de novas moradias.
O alcance desta medida compreende principalmente a ADA e AID, tendo em vista
o levantamento detalhado dos usos e formas de ocupação do solo nessas áreas,
e, de forma complementar, a AII e AIU pela disponibilidade de informações,
regramentos legais e estudos técnicos voltados para essas áreas de abrangência.
Assim como para os demais componentes, a aplicação desta medida referente à
divulgação das informações obtidas será posterior à esta fase de planejamento, a
partir do levantamento e análises das tipologias de uso e formas de ocupação do
solo e seu ordenamento no espaço, das infraestruturas urbanas, tipologias
construtivas das habitações, entre outros fatores que influenciam na dinâmica de
ocupação do território, incrementando assim, outros estudos técnicos já
realizados compreendendo a área. Possuirá duração permanente, com eficiência
alta, tendo em vista o incremento no conhecimento a partir das informações
obtidas em relação a esse tema, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.1.3.1.1-1.
Por fim, baseado no conjunto geral das interferências em relação aos efeitos do
impacto do componente urbanização, apresenta uma eficácia elevada. A
responsabilidade de divulgação de acervo sobre as informações relativas aos
aspectos territoriais será do empreendedor, o qual deverá contratar profissionais
especializados para o desenvolvimento de estudos técnicos referentes ao tema,
que possam contribuir para o atendimento a possíveis enquadramentos legais e
disponibilização de informações à população em geral quanto às condições do
território. Poderá ser compartilhada com as instituições públicas, tais como o
IPPUC e a Cohab. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de planejamento do
empreendimento são resumidos no Quadro 7.1.3.1.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.1.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS TERRITORIAIS

Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.1.2
OBSERVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alterações de regulamentação
de uso e ocupação do solo14. Para o componente MACRODRENAGEM, esta
medida possui caráter de potencialização, tendo em vista as adequações
realizadas nas regulamentações de uso e ocupação do solo para a viabilização do
projeto em questão, tornando aquela condição mais restritiva nas proximidades do
Rio Barigui (Área de Risco – ver seção 2 – Caracterização do empreendimento),
onde está previsto o corredor ecológico, e a possibilidade de urbanização em
áreas potenciais para tal.
____________________________________________________________________________________________
14

Ver tópico 5.1.3.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Atividades de acompanhamento e monitoramento para constatação quanto ao
atendimento das normas e legislações urbanística e ambiental vigentes, bem
como de demais recomendações feitas pelos órgãos licenciadores competentes,
é imprescindível para o êxito do empreendimento, desde a sua elaboração (fase
de projeto) e respectiva aprovação nos órgãos pertinentes, como na sua
operação. O alcance desta medida compreenderá a ADA, tendo em vista a
alteração de regulamentação do uso e ocupação do solo ocorrida, de acordo o
Decreto Municipal N° 430/2018, relativo à Área de Proteção Ambiental do Iguaçu
(CURITIBA, 2018).
A aplicação desta medida será posterior, tendo em vista a obrigatoriedade do
empreendedor quanto ao cumprimento dos instrumentos legais para a aprovação
e implementação do projeto, e terá duração permanente. Segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.1.2-1, pode ser considerada de alta
eficiência, uma vez que é imprescindível o conhecimento e cumprimento para a
implantação do projeto, contudo sua eficácia será mediana no conjunto das
interferências nesta fase de planejamento.
Quadro 7.1.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: OBSERVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
alta

Cumprimento total (100%) das regulamentações de uso e ocupação do solo, especificamente
as que tiveram alteração para permitir a viabilidade do projeto

média Cumprimento quase total (80%) das regulamentações de uso e ocupação do solo,
alta especificamente as que tiveram alteração para permitir a viabilidade do projeto
média

Cumprimento parcial (50%) das regulamentações de uso e ocupação do solo, especificamente
as que tiveram alteração para permitir a viabilidade do projeto

5
4
3

média Conhecimento das regulamentações de uso e ocupação do solo; não cumprimento da
baixa regulamentação do uso e ocupação do solo

2

baixa Desconhecimento da totalidade das alterações da regulamentação do uso e ocupação do solo

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Sob responsabilidade do empreendedor, o qual deverá contratar profissionais
especializados para o desenvolvimento dos projetos em cumprimento aos
instrumentos urbanísticos e ambientais vigentes. Poderá ser compartilhada com
as instituições públicas, tais como o IPPUC e a Cohab. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são sintetizados
no Quadro 7.1.3.1.2-2.
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Alterações de regulamentação
de uso e ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida também pode ser
considerado de potencialização, pelo fato de que a alteração ocorrida no
zoneamento da APA Municipal do Iguaçu, na porção compreendida pelo
componente parque, propiciou a adequação nos parâmetros de uso e ocupação
do solo e consequentemente a viabilidade do projeto. Desse modo, as
observações da legislação urbanística e ambiental devem se fazer presente
desde a fase de elaboração dos projetos, para seu respectivo cumprimento
quanto aos aspectos legais, bem como nas fases posteriores de implantação e
operação.
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Assim como para o componente anterior, o alcance desta medida incidirá
permanentemente sobre a ADA, tendo em vista as alterações pontuais do
zoneamento da APA do Iguaçu (CURITIBA, 2018). No tocante à sua eficiência,
pode ser considerada alta, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.3.1.2-1, pois é indispensável o conhecimento e acompanhamento das
alterações de regulamentação do uso e ocupação do solo para o êxito do
empreendimento. Com base no conjunto das interferências pode ser considerada
de eficácia mediana, tem como responsável o empreendedor, o qual deverá
contratar profissionais especializados para o desenvolvimento dos projetos em
cumprimento aos instrumentos urbanísticos e ambientais vigentes. Poderá ser
compartilhada com as instituições públicas, tais como o IPPUC e a Cohab. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
arrolados no Quadro 7.1.3.1.2-3.

Alterações de regulamentação
de uso e ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida terá caráter de potencialização,
uma vez que as alterações realizadas por meio do Decreto Municipal N° 430/2018
(CURITIBA, 2018) e Decreto Municipal N° 688/2018 (CURITIBA, 2018) permitiram
a viabilização do projeto. Assim, atividades de monitoramento e acompanhamento
quanto ao cumprimento legal dos parâmetros regulamentados pelos diplomas
legais se fazem necessários, desde a elaboração dos projetos das obras civis até
a execução do empreendimento, bem como nos processos de regularização
fundiária e reassentamento das famílias na área. A medida terá como alcance a
ADA, tendo em vista as alterações pontuais do zoneamento da APA do Iguaçu
(CURITIBA, 2018) sobre essas áreas, nesta fase de planejamento do
empreendimento. Sua aplicação será posterior e duração permanente, devido ao
cumprimento das alterações feitas nos regramentos legais de regulação dos usos
e formas de ocupação do solo na área da APA do Iguaçu, em específico para a
área do empreendimento, desde a fase de elaboração dos projetos, quanto nas
demais.
Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.1.2-1, pode ser
considerada de alta eficiência, pois é indispensável o conhecimento e
acompanhamento das alterações de regulamentação do uso e ocupação do solo,
bem como sua aplicabilidade, para o êxito do empreendimento. De acordo com o
conjunto das interferências pode ser considerada de eficácia mediana e tem como
responsável o empreendedor, o qual deverá contratar profissionais especializados
para o desenvolvimento dos projetos em cumprimento aos instrumentos
urbanísticos e ambientais vigentes. Poderá ser compartilhada com as instituições
públicas, tais como o IPPUC e a Cohab. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de planejamento do empreendimento são disponibilizados no
Quadro 7.1.3.1.2-4.
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Alterações de regulamentação
de uso e ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Para esses temas no período de planejamento do empreendimento, são
propostas as medidas de divulgação de acervo sobre informações locais:
aspectos infraestruturais, e de esclarecimentos à população: melhorias em
infraestrutura.
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7.1.3.2.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre condições infraestruturais locais15. A medida de divulgação de acervo
sobre informações locais relacionadas aos aspectos infraestruturais para o
componente MACRODRENAGEM tem caráter de potencialização do impacto
positivo vinculado. A fase de planejamento deste componente está relacionada à
produção de conhecimento e informações detalhadas sobre a infraestrutura,
sobretudo, de saneamento na área em que se inserirá o empreendimento,
visando subsidiar a elaboração do projeto executivo do componente de
macrodrenagem.
Dessa forma, a divulgação da produção de conhecimento possibilita a
caracterização da área em questão, no âmbito da infraestrutura, possibilitando a
compreensão de processos locais, assim como, o registro histórico das condições
anteriores à implantação do empreendimento. Permitirá, assim, o
acompanhamento das condições da área e abrirá oportunidade para novos
estudos e projetos. A principal área de alcance desta medida em relação ao
impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do
empreendimento será a ADA, área foco dos estudos, uma vez que receberá a
implantação do empreendimento. Os reflexos desta medida têm como área de
alcance secundário a AID e a AII.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente macrodrenagem será posterior, uma vez que a divulgação ocorrerá
após a compilação dos dados obtidos na fase de planejamento. Sua duração será
permanente, pois após a publicação dos materiais por meios digitais ficará à
disposição para consulta.
No âmbito do próprio fator ambiental, a eficiência desta medida será alta, já que,
conforme enquadramento do Quadro 7.1.3.2.1-1, serão divulgadas informações
produzidas sobre aspectos infraestruturais locais, através de levantamentos sobre
o atendimento da população da ADA para circulação viária, saneamento, energia
e comunicações. A eficácia desta medida em relação aos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
será reduzida, frente ao conjunto geral das interferências.

____________________________________________________________________________________________
15

Ver tópico 5.1.3.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE
INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Divulgação das informações produzidas sobre aspectos infraestruturais locais, com o
alta levantamento da população atendida com infraestrutura de circulação viária, abastecimento de
água, coleta de esgoto sanitário e coleta de resíduos sólidos na ADA

5

Divulgação das informações produzidas sobre aspectos infraestruturais locais, com o
média
levantamento da situação dos equipamentos do sistema de drenagem (pavimentação, meiosalta
fios, bocas de lobo) e do atendimento da população da ADA com energia elétrica

4

Divulgação das informações produzidas sobre pontos de alagamentos e mancha de inundação
média na ADA e levantamento das estruturas de abastecimento de água (captação, ETA, rede de
abastecimento) e coleta de esgoto sanitário (ETE) na ADA, AID, AAH, AII e AIU

3

média Divulgação das informações produzidas sobre o atendimento a rede de comunicação
baixa (internet), com possibilidade de obtenção de novas informações

2

baixa Divulgação da consolidação das informações da infraestrutura local

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
ETA = estação de tratamento de água
ETE = estação de tratamento de esgoto

A responsabilidade pela divulgação do acervo de informações locais será da
instituição pública, na figura do IPPUC, que coordena os trabalhos do PGRC. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são sistematizados no Quadro 7.1.3.2.1-2.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS

Progressão do conhecimento
sobre condições
infraestruturais locais

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como para macrodrenagem, nesta fase de
planejamento haverá produção de conhecimento sobre as condições da
infraestrutura local que subsidiará os estudos e projeto executivo do componente.
Nesse sentido, serão realizadas coletas de dados, análises e projeções para
aspectos relacionados à circulação, saneamento, energia e comunicações. A
presente medida tem caráter de potencialização do impacto mencionado,
possibilitando a ampla divulgação dos materiais e o desenvolvimento de novos
projetos e estudos para a área.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento será a ADA,
que receberá a implantação do empreendimento. Os reflexos desta medida têm
como área de alcance secundário a AID e a AII.
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A divulgação de acervo sobre informações locais deverá ocorrer após a
progressão do conhecimento e organização do acervo, portanto, tem princípio da
aplicação posterior. A duração será permanente, pois após a publicação dos
materiais por meios digitais ficará à disposição para consulta.
No âmbito do próprio fator ambiental, a eficiência desta medida em relação aos
efeitos do impacto do componente parque nesta fase de planejamento do
empreendimento será alta, conforme Quadro 7.1.3.2.1-1 apresentado
anteriormente, e a eficácia reduzida, frente ao conjunto geral das interferências. A
responsabilidade pela divulgação do acervo de informações locais será da
instituição pública, na figura do IPPUC, que coordena os trabalhos do PGRC. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
resumidos no Quadro 7.1.3.2.1-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS

Progressão do conhecimento
sobre condições
infraestruturais locais

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente URBANIZAÇÃO nesta fase de planejamento do empreendimento,
como descrito para os demais componentes, relaciona-se à progressão de
conhecimentos dos aspectos infraestruturais da ADA e à medida vinculada de
divulgação do acervo produzido. Esta medida tem caráter de potencialização do
impacto positivo citado, já que promoverá a difusão dos estudos realizados
possibilitando a compreensão da realidade local, assim como, o desenvolvimento
de novos estudos e projetos.
Ressalta-se que para o presente componente a coleta e produção de dados
permitirá o desenvolvimento dos projetos executivos relacionados à construção de
novas unidades habitacionais para famílias reassentadas, à reurbanização da
ocupação consolidada da Vila 29 de Outubro e adjacências (sistema viário e
iluminação, saneamento, energia e comunicações) e à adequação de
equipamentos públicos. Nesse sentido, a principal área de alcance desta medida
em relação ao impacto sobre o componente urbanização nesta fase de
planejamento será a ADA, onde ocorrerá a implantação do empreendimento.
Como áreas de alcance (influência) secundário citam-se a AID e a AII.
A divulgação desse acervo ocorrerá somente após a realização dos estudos e
projetos executivos, portanto, o princípio da aplicação desta medida em relação
aos efeitos do impacto sobre o componente urbanização nesta fase de
planejamento do empreendimento será posterior, tendo duração permanente. A
eficiência desta medida, no âmbito do próprio fator ambiental, será alta, segundo
enquadramento exposto no Quadro 7.1.3.2.1-1 e sua eficácia reduzida em relação
ao conjunto geral das interferências. A responsabilidade pela divulgação do
acervo de informações locais será da instituição pública, na figura do IPPUC, que
coordena os trabalhos do PGRC. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
planejamento do empreendimento são organizados no Quadro 7.1.3.2.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.1.3.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS

Progressão do conhecimento
sobre condições
infraestruturais locais

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.2.2
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura16. O componente MACRODRENAGEM na fase de
implantação do empreendimento se relaciona à possível interrupção de projetos
em andamento. Vincula-se a esse impacto a presente medida, que prevê
esclarecimentos à população a respeito das melhorias em infraestrutura, com
caráter de atenuação dos reflexos negativos do impacto.

____________________________________________________________________________________________
16

Ver tópico 5.1.3.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A principal área de alcance desta medida nesta fase de planejamento será a ADA,
que receberá diretamente as intervenções do empreendimento. O princípio da
aplicação será prévio, uma vez que os esclarecimentos à população sobre os
projetos em infraestrutura devem ocorrer anteriormente à sua interrupção, e com
duração temporária.
No âmbito do próprio fator ambiental, a eficiência desta medida será alta, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.2.2-1. Sua eficácia em
relação ao conjunto geral das interferências será mediana para o componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento.
Quadro 7.1.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
Esclarecimentos quanto a contenção de melhorias na circulação, saneamento (rede de
alta abastecimento de água, coleta de esgoto e resíduos sólidos, sistemas de drenagem), redes de
energia e comunicação
média
Esclarecimentos quanto a contenção nas melhorias em obras de reservação de água
alta
média

Esclarecimentos quanto a contenção de melhorias em instalação de caixas d’água
comunitárias

média
Esclarecimentos quanto a contenção de melhorias na coleta de resíduos sólidos
baixa
baixa

Esclarecimentos quanto a contenção na instalação de infraestrutura de energia elétrica e
comunicações

5

4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelos esclarecimentos à população será da instituição pública,
na figura do IPPUC, que coordena os trabalhos do PGRC. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento são expostos no
Quadro 7.1.3.2.2-2.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
EM
INFRAESTRUTURA

Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente de PARQUE, o impacto também se relaciona com a possível
interrupção de projetos em andamento. Assim, a presente medida prevê
esclarecimentos à população a respeito das melhorias em infraestrutura, com
caráter de atenuação dos reflexos negativos do impacto.
A principal área de alcance desta medida nesta fase de planejamento será a ADA,
que receberá diretamente as intervenções do empreendimento. O princípio da
aplicação desta medida será prévio, uma vez que os esclarecimentos à população
sobre os projetos em infraestrutura devem ocorrer anteriormente à sua
interrupção, e com duração temporária.
No âmbito do próprio fator ambiental, a eficiência desta medida será alta, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.2.2-1. Sua eficácia em
relação ao conjunto geral das interferências será mediana para o componente
parque nesta fase de planejamento do empreendimento.
A responsabilidade pelos esclarecimentos à população será da instituição pública,
na figura do IPPUC, que coordena os trabalhos do PGRC. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
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parque nesta fase de planejamento do empreendimento são sistematizados no
Quadro 7.1.3.2.2-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
EM
INFRAESTRUTURA

Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

No componente URBANIZAÇÃO nesta fase de implantação do empreendimento,
é relevante à contenção de eventuais melhorias à infraestrutura, a partir da
possível interrupção de projetos em andamento. Vincula-se a esse impacto a
presente medida, que prevê esclarecimentos à população a respeito das
melhorias em infraestrutura, com caráter de atenuação dos reflexos negativos do
impacto.
A principal área de alcance desta medida nesta fase de planejamento será a ADA,
que receberá diretamente as intervenções do empreendimento. O princípio da
aplicação desta medida será prévio, uma vez que os esclarecimentos à população
sobre os projetos em infraestrutura devem ocorrer anteriormente à sua
interrupção, e com duração temporária. No âmbito do próprio fator ambiental, a
eficiência desta medida será alta, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.1.3.2.2-1. Sua eficácia em relação ao conjunto geral das
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interferências será mediana para o componente urbanização nesta fase de
planejamento do empreendimento.
A responsabilidade pelos esclarecimentos à população será da instituição pública,
na figura do IPPUC, que coordena os trabalhos do PGRC. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são determinados
no Quadro 7.1.3.2.2-4.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
EM
INFRAESTRUTURA

Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Tanto a divulgação de acervo sobre informações locais: aspectos
socioeconômicos, e os esclarecimentos à população: melhorias socioeconômicas
e procedimentos, quanto a moderação de processos especulativos e de conflitos
de vizinhança, compreendem o conjunto de medidas relacionadas ao âmbito
socioeconômico nesta fase, as quais são abordadas na sequência.
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7.1.3.3.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre
condições
socioeconômicas
locais17.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, prevê-se que a medida seja voltada à potencialização do
acompanhamento sistemático à comunidade, mantendo-a informada sobre o
processo, dada a importância da compreensão dos moradores quanto à implantação
do empreendimento e evolução do território como um todo. Essa ação deverá
ocorrer de forma constante, como atribuição da equipe do trabalho social, incluindo a
Cohab e secretarias responsáveis pelas ações, por meio da disponibilização de
informações às famílias, bem como a ampliação do conhecimento sobre a
comunidade e sua dinâmica. Esse processo de acompanhamento sistemático, aliado
à constante avaliação das ações, desde a fase de planejamento até a finalização da
intervenção, possibilitará a continuidade ou o redirecionamento das atividades,
conforme necessário. Portanto, assume um caráter de potencialização do impacto
elencado, relacionando-se, principalmente, com a ADA do empreendimento.
A aplicação desta medida deve ser simultânea ao seu impacto, com duração
temporária, enquanto este ocorrer. Entende-se como ação de média eficiência,
segundo critérios expostos no Quadro 7.1.3.3.1-1, e eficácia mediana, tendo em vista
a necessidade de elaboração de tais estudos já existir previamente. Sua
responsabilidade pode ser atribuída às instituições públicas, que devem concatenar a
força política necessária para que esta medida seja aplicada. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de planejamento são sintetizados no Quadro 7.1.3.3.1-2.
Quadro 7.1.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE
IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Produção para divulgação de novas informações altamente significativas sobre as condições
alta socioeconômicas, a partir de secundárias e levantamentos em campo e com informações da base
cadastral da área estudada, com estruturação de indicadores

5

média Produção para divulgação de novas informações sobre condições socioeconômicas locais
alta considerando dados primários e levantamentos em campo, com estruturação de indicadores

4

Produção para divulgação de novas informações sobre condições socioeconômicas locais
considerando dados primários e levantamentos em campo, sem estruturação de indicadores

3

média

média Produção para divulgação de novas informações sobre condições socioeconômicas locais
baixa considerando apenas novos levantamentos em campo e sem estruturação de novos indicadores
baixa

Produção para divulgação de novas informações sobre as condições socioeconômicas locais
considerando apenas dados secundários e sem estruturação de novos indicadores

2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
____________________________________________________________________________________________
17

Ver tópico 5.1.3.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO NA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO –
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES
LOCAIS: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, semelhante ao anterior, a medida se relaciona com
a potencialização da elaboração de novas investigações e criação de dados a
respeito da área atingida pelo empreendimento. Espera-se que promova o
incentivo aos órgãos do poder público responsáveis por estes trabalhos a realizar
estes levantamentos, aumentando a quantidade de informações que são
importantes para a fase de planejamento e posterior a ela. Assumirá, portanto,
caráter de potencialização do impacto, o qual alcança prioritariamente a ADA.
Esta medida tem aplicação simultânea ao impacto. Sua duração será temporária,
agindo enquanto este ocorrer. Sua eficiência é considerada média, de acordo com
os critérios apresentados no Quadro 7.1.3.3.1-1, tendo em vista que a ação é
dependente de outros fatores externos para ocorrer, estes de ordem política. Da
mesma forma, sua eficácia é entendida como mediana, e entende-se que os
responsáveis por sua consecução serão os entes do poder público que organizam
a realização dos estudos apontados. Os atributos antes especificados para esta
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medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
planejamento do empreendimento são resumidos no Quadro 7.1.3.3.1-3.

Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

1 1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Semelhante aos anteriores, para o componente URBANIZAÇÃO, a medida é
vinculada à promoção de ambiente favorável e à criação e divulgação de novos
dados socioeconômicos e estudos a respeito da área do empreendimento;
portanto, seu caráter será potencializador. A ação alcança principalmente a ADA.
Ainda que de duração temporária, esta medida tem aplicação simultânea ao
impacto. O fato de ser dependente de movimentos de ordem política para que de
fato ocorra faz com que sua eficiência seja classificada como média, conforme
critérios ilustrados no Quadro 7.1.3.3.1-1, bem como sua eficácia como mediana.
A responsabilidade pela sua adoção cabe a entidades públicas. Os atributos
antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
sumarizados no Quadro 7.1.3.3.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.1.3.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.3.2
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
MELHORIAS SOCIOECONÔMICAS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: geração de expectativas de
melhoria socioeconômica18. Para o componente MACRODRENAGEM, a
medida se relaciona com o incentivo à divulgação para a população das melhorias
esperadas com o empreendimento, no tocante ao saneamento ambiental
promovido no entorno imediato do rio. Portanto, a ação tem como alcance a ADA.
Esta medida possui caráter de potencialização, já que amplia os efeitos de um
impacto positivo.
____________________________________________________________________________________________
18

Ver tópico 5.1.3.3.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Trata-se de uma medida de aplicação simultânea aos efeitos do impacto, já que a
divulgação dos aspectos positivos da proposta se mostra propícia já na fase de
planejamento. Porém, será de duração temporária, encerrando-se junto com a
fase citada. Pode ser entendida como de alta eficiência, segundo critérios exposto
no Quadro 7.1.3.3.2-2, por promover maior aderência da comunidade às ações do
projeto e, também, de elevada eficácia. A responsabilidade pela ação será
principalmente da Cohab, além de outras instituições, mesmo que de forma
secundária, como a Fundação de Ação Social (FAS), pois devem ser
responsáveis pela divulgação comunitária das informações do empreendimento.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são evidenciados no Quadro 7.1.3.3.2-2.
Quadro 7.1.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À
POPULAÇÃO: MELHORIAS SOCIOECONÔMICAS
Constatação de forte engajamento da comunidade no processo e grande adesão aos espaços
alta de participação popular, com alta expectativa da população pelas melhorias oriundas do
projeto.
Constatação de forte engajamento da comunidade no processo e grande adesão aos espaços
média
de participação popular, porém com baixa expectativa da população pelas melhorias oriundas
alta
do projeto.
Constatação de médio engajamento da comunidade no processo, com significativa adesão
média aos espaços de participação popular, porém com baixa expectativa pelas melhorias oriundas
do projeto.

4

média Constatação de muito pouco engajamento da comunidade no processo, restringindo-se aos
baixa representantes comunitários, porém com alta expectativa de melhoria por parte da população.

2

baixa

Constatação de muito pouco engajamento da comunidade no processo, restringindo-se aos
representantes comunitários e com baixa expectativa de melhoria por parte da população.

5

3

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
SOCIOECONÔMICAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, a medida também está relacionada com a
promoção do acesso às informações do empreendimento por parte da população,
como previstas no EISA e PAR. Entendendo que tal ação possui efeito positivo no
entendimento da comunidade sobre os benefícios advindos da proposta, trata-se,
portanto, de medida de caráter potencializador.
Por se relacionar especificamente com a comunidade atingida pelo
empreendimento, esta medida tem como principal área de alcance a ADA. É uma
medida de aplicação simultânea aos efeitos do impacto, ocorrendo no mesmo
momento da fase de planejamento do empreendimento. Sua duração pode ser
considerada temporária, concluindo-se junto com a fase citada. Pode ser
entendida como de alta eficiência, segundo critérios expostos no
Quadro 7.1.3.3.2-1), por promover maior aderência da comunidade às ações do
projeto e, também, de elevada eficácia.
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A responsabilidade pela ação será principalmente da Cohab, além de outras
instituições, mesmo que de forma secundária, como a FAS, pois devem ser
responsáveis pela divulgação comunitária das informações do empreendimento.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
apresentados no Quadro 7.1.3.3.2-3.

Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
SOCIOECONÔMICAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, semelhante às anteriores, a medida é
vinculada com o incentivo do acesso às informações do empreendimento por
parte da população, como previstas nas ações do EISA e PAR, elaborados pelo
IPPUC (2019) e pela Cohab (2019). Entendendo que tal ação possui efeito
positivo no entendimento da comunidade sobre os benefícios advindos da
proposta. É, portanto, medida de caráter potencializador. Tem como principal área
de ação a ADA.
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Sua aplicação será simultânea, em conjunto com a fase de planejamento. Será de
duração temporária, encerrando-se no mesmo momento da fase citada, e
constituirá uma ação de alta eficiência, de acordo com critérios estabelecidos no
Quadro 7.1.3.3.2-1, e de elevada eficácia, sendo que sua responsabilidade recai
principalmente sobre a Cohab e outras instituições públicas, como a FAS,
envolvidas no processo. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
planejamento do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.1.3.3.2-4.

Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
MELHORIAS
SOCIOECONÔMICAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.1.3.3.3
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
PROCEDIMENTOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento de insegurança por
desconhecimento
de
procedimentos19.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, a medida diz respeito ao fomento à comunicação para a
população dos procedimentos adotados na fase de planejamento do
empreendimento, principalmente aqueles relacionados com o processo de
relocação das famílias em situação de risco, como previstos no EISA e PAR
(IPPUC, 2019). Será uma ação de caráter preventivo, que objetiva evitar a
sujeição da comunidade atingida pelo projeto à especulações que podem ser
prejudiciais.
Por estar associada à população afetada pelo empreendimento, sua área de ação
será a ADA, e constituirá uma ação de aplicação simultânea à fase de
planejamento, com duração temporária, vigente enquanto esta fase ocorrer. Sua
eficiência pode ser considerada alta, de acordo com as categorias expostas no
Quadro 7.1.3.3.3-1, tendo em vista sua importância no processo de elaboração do
projeto, e também de alta eficácia. A responsabilidade pelos canais de
comunicação com a comunidade é atribuída às instituições públicas envolvidas.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são dispostos no Quadro 7.1.3.3.3-2.
Quadro 7.1.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À
POPULAÇÃO: PROCEDIMENTOS
alta

Pouco desconhecimento da população sobre o plano, restringindo-se apenas aos externos à
ADA

média
Pouco desconhecimento da população sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID
alta
média

Grande desconhecimento da população sobre o plano, restringindo-se apenas nos espaços
externos à ADA

5
4
3

média
Grande desconhecimento da comunidade sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID
baixa

2

baixa Total desconhecimento da população sobre o plano, tanto na ADA quanto na AID

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
____________________________________________________________________________________________
19

Ver tópico 5.1.3.3.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: PROCEDIMENTOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, semelhante ao anterior, a medida está relacionada
com a prestação de informações para a comunidade a respeito dos
procedimentos adotados na fase de planejamento do empreendimento, neste
caso em específico focado nas famílias envolvidas no processo de
reassentamento, como previstos no EISA e PAR (IPPUC, 2019). Trata-se de uma
medida de caráter preventivo, evitando que esta população seja alvo de ações
especulativas oriundas da desinformação sobre o projeto. Tem como área de
alcance a ADA.
Trata-se de ação de aplicação simultânea e de duração temporária, ocorrendo em
paralelo com a fase de planejamento. Será de alta eficiência, conforme categorias
ilustradas no Quadro 7.1.3.3.3-1, e elevada eficácia, sendo de responsabilidade
das instituições públicas envolvidas. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
planejamento do empreendimento são mostrados no Quadro 7.1.3.3.3-3.
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Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: PROCEDIMENTOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Semelhante aos anteriores, para o componente URBANIZAÇÃO, a ação se
relaciona com a divulgação das informações para a comunidade sobre os
procedimentos adotados na fase de planejamento, especificamente para a
comunidade localizada na área a ser urbanizada, como previstos no EISA e PAR
(IPPUC, 2019). Constituirá medida de caráter preventivo, evitando que esta
população seja alvo de por conta da desinformação sobre o projeto. Tem como
área de alcance a ADA. Trata-se, também como as anteriores, de ação de
aplicação simultânea e de duração temporária, ocorrendo em paralelo com a fase
de planejamento. Será de alta eficiência, em conformidade com as categorias
expostas no Quadro 7.1.3.3.3-1, e elevada eficácia, sendo de responsabilidade
das instituições públicas envolvidas. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
planejamento do empreendimento são exibidos no Quadro 7.1.3.3.3-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.1.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: PROCEDIMENTOS

Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.3.4
MODERAÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: produção de processos
especulativos20. Para garantir o bem-estar e a proteção social da população que
será diretamente afetada pelo empreendimento, serão desenvolvidas ações
como: o levantamento dos principais meios de comunicação utilizados pelos
moradores do local; reuniões entre população e entidades envolvidas; folders
explicativos sobre as fases do empreendimento como propaganda de circulação
local; notícias em redes sociais; material educativo e informativo para professores
distribuírem em suas salas de aula. Esta medida deverá ser implantada antes,
durante e depois da fase de construção do empreendimento.
____________________________________________________________________________________________
20

Ver tópico 5.1.3.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Estão previstas reuniões e consultas com a população, no qual algumas já foram
realizadas, e outras ainda serão realizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba
(PMC), além do Escritório Local (ELO), em implantação, e dos programas
previstos. As ações de comunicação buscam criar uma via de comunicação
interativa e dinâmica entre a comunidade local, o poder público e os
empreendedores responsável pelas obras por meio de da implantação de canais
de comunicação que envolvam a comunidade em todas as etapas do projeto,
além de servir para recebimento de reclamações, dúvidas e queixas, de maneira
a garantir a agilidade na divulgação das informações e esclarecimentos à
comunidade e evitar a veiculação de informações falsas que interfiram
negativamente no processo.
Também visam mitigar os impactos sociais e diminuir a incertezas e expectativas
quanto ao desenvolvimento e das obras de implantação do PGRC Curitiba e será
coordenado, desenvolvido e implementado pela UGP com a parceria da
Secretaria Municipal da Comunicação Social (SMCS) e apoio da Cohab. O ELO
está sendo instalado em área central da comunidade, onde está prevista a
realização de plantões diários, a partir da contratação da equipe multidisciplinar
para apoio e atenção às demandas da população, garantindo o acesso às
informações e realizarem o registro formal de queixas e reclamações. Esse
espaço também poderá ser utilizado para realização de outras ações como
oficinas, rodas de conversas e reuniões.
Após a finalização das obras, ocorrerão ainda, algumas ações em relação aos
moradores, por meio de consultas periódicas e reuniões para verificar a situação
dos processos especulativos. Apesar das diversas ações de comunicação, sabese que a partir do momento em que ocorre a divulgação do projeto de
melhoramento do bairro, surgem processos especulativos a respeito do
atendimento à população e inseguranças quanto a garantia do patrimônio e
alterações do modo de vida, principalmente em relação às casas que serão
demolidas para a construção do componente macrodrenagem.
Esse processo também pode atrair novas pessoas para o local com o objetivo de
serem atendidas pelo projeto e especulações quanto ao aumento do custo da
propriedade, taxas e custos das novas habitações, dentre outras questões que
podem levar as famílias a venderem suas casas e se mudarem para locais mais
afastados. Para evitar esses problemas, foi realizado um credenciamento das
famílias a serem atendidas, de forma a garantir a moradia no realojamento dessas
pessoas. Além disso, alguns projetos de comunicação já descritos acima, visam
suprir a demanda por informações pela comunidade e evitar a disseminação de
informações falsas.
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Considerando que, conforme consta no EISA (IPPUC, 2019), a Cohab e a
Prefeitura Municipal de Curitiba já vem atuando junto aos moradores da Vila 29 de
Outubro, diversas ações relacionadas à disponibilização de informações à
comunidade, bem como quanto aos canais de comunicação disponíveis para
solicitação de informações e esclarecimentos, já estão em funcionamento,
garantindo o acesso à informação mesmo antes do início da implementação do
PGRC. Esta medida, durante a etapa de planejamento, possui caráter de
prevenção, que incide sobre a ADA.
Esta medida é de aplicação posterior ao projeto, com o acompanhamento dos
moradores por meio de consultas periódicas, sendo possível, secundariamente, a
aplicação prévia de maneira a prevenir tais impactos e simultânea para
acompanhar e evitar processos especulativos. Terá duração temporária, conforme
já explicado previamente sobre cada um dos projetos. Caso executada
devidamente, terá eficiência alta, segundo as categorias expostas no
Quadro 7.1.3.3.4-1, e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.1.3.3.4-1
a seguir.
Quadro 7.1.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS
ESPECULATIVOS
Execução de reuniões e consultas com a população, além do pleno funcionamento dos
projetos de comunicação e do Escritório Local, evitando todo o tipo de informações falsas e
garantindo o pleno funcionamento do projeto e das realocações sem haver danos materiais e
estresse para as famílias
Constatação de envolvimento da comunidade e houve o estabelecimento de canais de
média
comunicação, conseguindo alcançar grande parte da população, evitando danos materiais e
alta
estresse para as famílias
Constatação de que apesar das ações vinculadas ao impacto serem efetivadas e os canais de
média comunicação e suporte às famílias terem sidos executados, não tiveram alcance significativo
na comunidade
alta

5

4
3

média Constatação de que apesar de existirem os canais de comunicação e suporte às famílias, não
baixa tiveram alcance significativo na comunidade

2

Constatação da não realização de reuniões e falta de informação para a população, o que
baixa contribui negativamente para a circulação de informações falsas que levaram as pessoas a
pagar taxas indevidamente e/ou a venderem suas casas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório), em Cohab
(2019) e em IPPUC (2019).

A responsabilidade sobre as medidas de prevenção aos processos especulativos
em relação ao componente macrodrenagem se dará por uma série de instituições
públicas que elaborarão e acompanharão os programas de comunicação, as
principais serão a Cohab, a UGP e a SMCS (Secretaria Municipal de
Comunicação Social).
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são apontados no Quadro 7.1.3.3.4-2.
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Produção de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente macrodrenagem, o componente PARQUE prevê a
remoção de algumas casas para o andamento das obras. A expectativa sobre o
andamento dessas obras pode atrair novas pessoas para o local com o objetivo
de serem atendidas pelo projeto e inseguranças e especulações quanto ao
andamento do projeto e possíveis custos, o que pode levar as famílias a
venderem suas casas e se mudarem para outros locais.
Para evitar que novas pessoas cheguem à região e, de certa forma, compitam por
habitações, foi realizado o credenciamento das famílias que serão realocadas.
Além disso, para evitar a propagação de informações falsas, ocorrerão diversas
ações de comunicação já descritos acima. Esta medida, durante a fase de
planejamento, possui caráter de prevenção, que incide sobre a ADA.
Esta medida ter aplicação posterior ao projeto, com duração temporária, conforme
já explicado previamente sobre cada um dos projetos. Caso executadas
propriamente, esta medida terá eficiência alta e eficácia elevada, como
apresentado no Quadro 7.1.3.3.4-1.
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A responsabilidade de prevenção aos processos especulativos em relação ao
componente parque se darão pelas instituições públicas que elaborarão e
acompanharão os programas de comunicação, as principais serão a Cohab, a
Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e a Secretaria Municipal de
Comunicação Social (SMCS). Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de planejamento
do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.1.3.3.4-3.

Produção de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como os demais componentes, o componente URBANIZAÇÃO prevê a
remoção de algumas casas, a realocação desses moradores, dentre outras obras
de urbanização. As expectativas e inseguranças são motivos de preocupação por
parte da população, o que pode resultar em disseminação de informações falsas
e até a venda de imóveis. Com o objetivo de evitar esse tipo de informações e
possíveis cobranças indevidas, já foram realizadas algumas reuniões e ainda
serão realizadas outras com a comunidade e a execução de programa de
comunicação entre sociedade e órgão públicos responsáveis, os quais já foram
descritos acima. Esta medida, durante a etapa de planejamento, possuem caráter
preventivo, incidindo sobre a ADA.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-74

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Terá aplicação simultânea ao projeto, também podendo ocorrer previamente e
posteriormente, com duração temporária, conforme cada um dos programas.
Caso executadas adequadamente, com eficiência alta e eficácia elevada, como
apresentado no Quadro 7.1.3.3.4-1. A responsabilidade de prevenção aos
processos especulativos em relação ao componente urbanização se darão pelas
instituições públicas que elaborarão e acompanharão os programas de
comunicação, as principais serão a Cohab, a UGP e a SMCS. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são expressos no
Quadro 7.1.3.3.4-4.

Produção de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-75

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

7.1.3.3.5
MODERAÇÃO DE CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ampliação dos conflitos de
vizinhança21. Apesar deste impacto ocorrer de forma mais aguda na fase de
implantação, durante a etapa de planejamento poderá surgir, para o componente
MACRODRENAGEM, os primeiros conflitos de vizinhança, já que o
reassentamento está previsto para 1.037 famílias (Área A – ver seção 2 –
Caracterização do empreendimento), causando incertezas. Portanto, a medida
deve ser apoiada em extenso suporte nas áreas de assistência social, educação,
cultura, esporte, lazer, geração de trabalho e renda.
Durante a fase de implantação para o componente macrodrenagem, a moderação
dos novos conflitos de vizinhança relaciona-se à possibilidade de perda de laços
de vizinhança, familiares e de redes de apoio socioeconômicas; destacando-se
nessa fase a possibilidade de crescimento de sensação de desamparo e injustiça,
em vista dos processos de escolha/sorteio das novas unidades habitacionais, ou
até de novas famílias sendo atraídas para a área.
Esta medida tem caráter preventivo. O próprio EISA (IPPUC, 2019) define planos
socioambientais e de comunicação como ação preventiva e mitigadora na
minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento harmônico entre os
envolvidos, na AID. Portanto, a aplicação desta medida deverá ser prévia, com
duração temporária.
Considerando, ainda, o tópico 5.1.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos
ambientais - a eficiência desta medida será alta (conforme disposto no
Quadro 7.1.3.3.5-1), pois se espera a superação dos conflitos e a manutenção do
relacionamento harmônico entre os envolvidos, já que haverá conscientização e
elucidação acerca das etapas do processo; a fim de manter as relações de
vizinhanças, parentesco e dependência social-financeira. Também, a
implementação das ações previstas no EISA e PAR (IPPUC, 2019), e as futuras
consultas periódicas à população fazem com que esta medida seja considerada
de elevada eficácia.

____________________________________________________________________________________________
21

Ver tópico 5.1.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.1.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS
CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Execução das reuniões e consultas com a população foram oportunamente realizadas pela
alta PMC para promover discussões sobre o processo de reassentamento e contribuir com a
superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento harmônico entre os envolvidos
Constatação do envolvimento da comunidade em todas as etapas do projeto, por meio de do
média
estabelecimento de canais de comunicação, mas alguns conflitos relacionados à perda de
alta
vínculos familiares e de vizinhança não foram superado

5
4

Constatação da falta de engajamento popular e desinteresse acerca do desenvolvimento do
projeto

3

Constatação de que apesar das ações vinculadas ao impacto serem efetivadas, não houve
média adesão da população tampouco interesse acerca do projeto, o que acarretou a falta de
baixa adaptação às novas unidades habitacionais ou sentimento de injustiça perante a designação
das mesmas

2

média

baixa

Constatação da não realização de reuniões e consultas com a população, o que contribui
negativamente para a manutenção do relacionamento harmônico entre os envolvidos

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
PMC = Prefeitura Municipal de Curitiba

Essa medida está sob responsabilidade principal da Cohab, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o programa de comunicação com a
população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos FAS, SMCS e
SMMA, além da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e da Secretaria
de Governo Municipal (SGM), bem como conta-se com a participação popular e
agentes multiplicadores (associações de moradores, líderes comunitários, entre
outros). Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 7.1.3.3.5-2.
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Ampliação dos conflitos de
vizinhança

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como no componente macrodrenagem, na fase de planejamento para o
componente PARQUE, as causas da geração de conflitos de vizinhança estão
ligadas à futura remoção de 1.037 famílias para implantação do parque linear de
uso público. A moderação dos novos conflitos de vizinhança relaciona-se à
possível perda de laços de vizinhança, familiares e de redes de apoio
socioeconômicas; destacando-se nessa fase a possibilidade de crescimento de
sensação de desamparo e injustiça, em vista dos processos de escolha/sorteio
das novas unidades habitacionais, bem como da não apropriação do espaço
público formado ou a chegada (clandestina) de novas famílias na área de
intervenção.
Portanto, as ações de conscientização e participação popular mostram-se
importantes formas de prevenção de conflitos, principalmente na AID, onde estão
localizadas as famílias a serem reassentadas, a futura vizinhança e a localização
do próprio parque. Também para o componente parque esta medida tem caráter
preventivo. O conteúdo do EISA (IPPUC, 2019) define diversas ações preventivas
e mitigadoras na minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento
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harmônico entre os envolvidos, na área de influência direta. Portanto, a aplicação
desta medida deverá ser prévia, com duração temporária.
Considerando, ainda, o tópico 5.1.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos
ambientais – a eficiência desta medida será alta (Quadro 7.1.3.3.5-1), pois se
espera a superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento harmônico
entre os envolvidos, já que haverá conscientização e elucidação acerca das
etapas do processo; a fim de manter as relações de vizinhanças, parentesco e
dependência social-financeira. A execução das ações previstas, além das futuras
consultas periódicas à população, qualifica esta medida de elevada eficácia. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
substanciados no Quadro 7.1.3.3.5-3.

Ampliação dos conflitos de
vizinhança

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A área onde serão implantadas as 1.150 unidades habitacionais corresponde ao
componente URBANIZAÇÃO. O processo abrange ainda as respectivas obras e a
regularização de áreas adjacentes, a ampliação e melhoria dos equipamentos
sociais, além do tratamento paisagístico das áreas. Os conflitos de vizinhança são
reflexo do processo de reassentamento, que afeta a dinâmica sociocultural das
famílias atingidas.
Dessa forma, a moderação de conflitos de vizinhança tem caráter preventivo,
principalmente por meio de da elaboração de meios de informação e divulgação
das etapas de implantação e ações do empreendimento, bem como da realização
de consultas e reuniões públicas – estas, nesta etapa, correspondem
principalmente às ações de esclarecimento de dúvidas, fortalecimento dos
mecanismos de queixas e reclamações e estimulo a adesão ao projeto.
Essa medida estabelece fluxo de comunicação direto com a população da AID,
considerada a principal área de alcance desta medida. Esta medida tem o caráter
preventivo, para o componente urbanização. Como anteriormente elucidado, o
próprio EISA (IPPUC, 2019) define programas com ação preventivas e
mitigadoras na minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento
harmônico entre os envolvidos, na área de influência direta. Considerando
também as ações de esclarecimento de dúvidas, fortalecimento dos mecanismos
de queixas e reclamações e estimulo a adesão ao projeto, a aplicação desta
medida deverá ser simultânea, com possibilidade de aplicação prévia, e com
duração temporária.
A medida está sujeita a elevado grau de eficiência (Quadro 7.1.3.3.5-1) ao se
considerar o tópico 5.1.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais. A
execução, também, das ações de acompanhamento previstas e as futuras
consultas periódicas à população, faz com que a medida apresente elevada
eficácia, em relação aos efeitos do impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento.
Essa medida está sob responsabilidade principal da Cohab, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o programa de comunicação com a
população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos a FAS, SGM,
SMCS, SMMA e SMOP, bem como se conta com a participação popular e
agentes multiplicadores (associações de moradores, líderes comunitários, entre
outros). Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são identificados no Quadro 7.1.3.3.5-4.
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Ampliação dos conflitos de
vizinhança

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.3.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
A medida de divulgação de acervo sobre informações locais: aspectos
patrimoniais, adiante especificada, é prevista para estes fatores com referência à
fase de planejamento do empreendimento.
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7.1.3.4.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS PATRIMONIAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre
condições
patrimoniais
locais22.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, sugere-se como medida cabível, incluir nas audiências
públicas e ações de educação ambiental os resultados obtidos no Programa de
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) (ver seção 3 –
Diagnóstico ambiental). Estas ações possuem caráter preventivo, uma vez que
visam a conscientização dos diferentes agentes.
A principal área de alcance desta medida será a AII, que abrange as
comunidades que estão instaladas nas imediações dos locais impactados pelo
componente. A área de alcance secundário será considerada a AIU. Esta medida
deve ter sua aplicação simultaneamente ao planejamento do empreendimento,
com possibilidade de extensão para após essa fase. Como toda atividade
educativa ou ações de divulgação e promoção do conhecimento gerado, esta
medida deve ser permanente nesta fase de planejamento do empreendimento.
Aplicadas ao longo de toda a etapa de planejamento, esta medida possui alto
grau de eficiência, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.1.3.4.1-1, e eficácia elevada.
Quadro 7.1.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO –
ASPECTOS PATRIMONIAIS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS PATRIMONIAIS
alta

Inclusão nas audiências públicas e ações de educação ambiental os resultados obtidos no
Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

média Inclusão nas ações de educação ambiental os resultados obtidos no Programa de Avaliação
alta de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
média

Realização de atividades regulares de divulgação dos resultados obtidos no Programa de
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

5
4
3

média Realização de atividades pontuais de divulgação dos resultados obtidos no Programa de
baixa Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

2

baixa Nenhuma das medidas acima elencadas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Ver tópico 5.1.3.4.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer condicionante, tal qual a
execução de monitoramento por profissional habilitado no decorrer do processo
de instalação do empreendimento. Dessa forma, a responsabilidade pela adoção
da medida será integralmente do empreendedor. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de planejamento do empreendimento são organizados no
Quadro 7.1.3.4.1-2.

Progressão do
conhecimento sobre
condições patrimoniais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS PATRIMONIAIS

1

1

1

1

1
1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, sugere-se como medida cabível, incluir nas
audiências públicas e ações de educação ambiental os resultados obtidos no
PAIPA. Estas ações possuem caráter preventivo, uma vez que visam a
conscientização dos diferentes agentes. A principal área de alcance desta medida
será a AII, que abrange as comunidades que estão instaladas nas imediações dos
locais impactados pelo componente. A área de alcance secundário será
considerada a AIU.
Esta medida deve ter sua aplicação simultaneamente ao planejamento do
empreendimento, com possibilidade de extensão para após essa fase. Como toda
atividade educativa ou ações de divulgação e promoção do conhecimento gerado,
esta medida deve ser permanente nesta fase de planejamento do
empreendimento. Aplicadas ao longo de toda a etapa de planejamento, esta
medida possui alto grau de eficiência, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.1.3.4.1-1, e eficácia elevada.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção da medida será integralmente do empreendedor.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de planejamento do empreendimento são
mostrados no Quadro 7.1.3.4.1-3.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições patrimoniais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS PATRIMONIAIS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, tal qual nos componentes anteriores,
sugere-se como medida cabível, incluir nas audiências públicas e ações de
educação ambiental os resultados obtidos no Programa de Avaliação de Impacto
ao Patrimônio Arqueológico. Estas ações possuem caráter preventivo, uma vez
que visam a conscientização dos diferentes agentes.
A principal área de alcance desta medida será a AII, que abrange as
comunidades que estão instaladas nas imediações dos locais impactados pelo
componente. A área de alcance secundário será considerada a AIU. Esta medida
deve ter sua aplicação simultaneamente ao planejamento do empreendimento,
com possibilidade de extensão após essa fase. Como toda atividade educativa ou
ações de divulgação e promoção do conhecimento gerado, esta medida deve ser
permanente nesta fase de planejamento do empreendimento. Aplicadas ao longo
de toda a etapa de planejamento, esta medida possui alto grau de eficiência, de
acordo com critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.1.3.4.1-1, e
eficácia elevada.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção da medida é integralmente do empreendedor. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
organizados no Quadro 7.1.3.4.1-4.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições patrimoniais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS PATRIMONIAIS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.1.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
Para essas questões inerentes à fase de planejamento do empreendimento, é
adiante apresentada a medida de divulgação de acervo sobre informações locais:
aspectos institucionais.
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7.1.3.5.1
DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS:
ASPECTOS INSTITUCIONAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: progressão do conhecimento
sobre
condições
institucionais
locais23.
Para
o
componente
MACRODRENAGEM, a medida diz respeito à potencialização da integração entre
as instituições envolvidas com objetivo de viabilização dos projetos necessários
para a fase de planejamento. Será uma medida de caráter potencializador, tendo
em vista a possibilidade de aperfeiçoar as relações institucionais tanto no tocante
de produção de projetos quanto de disponibilização de dados específicos. A ADA
do empreendimento é considerada como área de alcance desta medida.
Esta medida tem aplicação simultânea ao impacto elencado, já que a ação deve
ocorrer no momento do processo de planejamento. Tem duração temporária,
vigente enquanto esta etapa do projeto estiver ocorrendo. Pode ser entendida
como de alta eficiência, segundo critérios expostos no Quadro 7.1.3.5.1-1, por
potencializar relações institucionais importantes para o projeto e para ações
posteriores. Também pode ser considerada de alta eficácia. A responsabilidade
pela sua consecução será das instituições públicas envolvidas no processo. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de planejamento do empreendimento
são relatados no Quadro 7.1.3.5.1-2.
Quadro 7.1.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO
MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: DIVULGAÇÃO DE
ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS INSTITUCIONAIS
Promoção de alta integração institucional, com a elaboração dos produtos referentes à fase de
alta planejamento antes do prazo esperado e com colaboração entre as instituições no processo
de produção.
Promoção de grande integração institucional, com a elaboração dos produtos referentes à fase
média
de planejamento dentro do prazo esperado e com colaboração entre as instituições no
alta
processo de produção.

5

4

Promoção de boa integração institucional, promovendo a elaboração dos produtos referentes à
fase de planejamento dentro do prazo esperado.

3

média Promoção de alguma integração institucional, garantindo elaboração dos produtos referentes à
baixa fase de planejamento, porém com atrasos e retrabalhos em produtos específicos

2

média

baixa

Promoção de pouca integração institucional, permitindo que os produtos referentes à fase de
planejamento sejam elaborados, porém com muitos atrasos e retrabalhos

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Ver tópico 5.1.3.5.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições institucionais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, semelhante ao anterior, a medida se relaciona com
a potencialização das relações entre as instituições envolvidas com objetivo de
viabilização dos projetos necessários para a fase de planejamento da área do
parque. É, portanto, uma medida de caráter potencializador, cujo recorte de
influência corresponde à ADA.
Também será uma medida de aplicação simultânea ao impacto elencado, com
duração temporária, devendo ocorrer enquanto esta etapa do projeto estiver
sendo executada. Será de alta eficiência, em conformidade com critérios expostos
no Quadro 7.1.3.5.1-1, por potencializar relações institucionais importantes para o
projeto e para ações posteriores. Também pode ser considerada de alta eficácia.
A responsabilidade pela sua consecução será das instituições públicas envolvidas
no processo. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente parque nesta fase de planejamento do
empreendimento são sintetizados no Quadro 7.1.3.5.1-4.
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Progressão do
conhecimento sobre
condições institucionais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

De modo semelhante aos citados anteriormente, para o componente
URBANIZAÇÃO, a medida proposta visa ao incremento das relações entre as
entidades envolvidas no processo de planejamento da área de intervenção. Tratase também de uma medida potencializadora que influencia a ADA. Trata-se, da
mesma forma, de uma medida de aplicação simultânea ao impacto elencado, com
duração temporária, devendo ocorrer enquanto esta etapa do projeto estiver
sendo executada. Considerada de alta eficiência, de acordo com critérios
ilustrados no Quadro 7.1.3.5.1-1, e de alta eficácia, cuja responsabilidade pela
sua execução será das instituições públicas envolvidas no processo.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de planejamento do empreendimento são
expostos no Quadro 7.1.3.5.1-6.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-90

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Progressão do
conhecimento sobre
condições institucionais
locais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.1.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS: DIVULGAÇÃO DE ACERVO SOBRE INFORMAÇÕES LOCAIS: ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2
FASE DE IMPLANTAÇÃO
A implantação do empreendimento provocará uma série de impactos negativos,
motivo pelo qual há preponderância (53,7%) de medidas de atenuação para os
diferentes meios analisados. Adiante, as soluções são descritas em
relacionamento direto com as ações impactantes que as originam.
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7.2.1
MEIO FÍSICO
Para os fatores físicos, a maioria (86,2%) das medidas ambientais tem caráter
atenuante, com atuação na totalidade dos efeitos diagnosticados.

7.2.1.1
CLIMA E AR
As medidas para clima e ar na fase de implantação do empreendimento,
abordadas na sequência, visam à minimização do aumento da emissão de
material particulado e do incremento da emissão de gases, bem como à adoção
de soluções acústicas para controle de ruídos.
7.2.1.1.1
MINIMIZAÇÃO DO AUMENTO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera1. Para o componente
MACRODRENAGEM, durante a fase de implantação do empreendimento,
ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de materiais particulados em
suspensão na atmosfera, devido às obras civis relacionadas às bacias de
espraiamento e contenção de cheias, ao canal de macrodrenagem e ao platô
belvedere, e também devido à preparação do corredor ecológico.
Portanto, torna-se necessária a adoção de medida de caráter atenuante e
secundariamente preventiva, que vise à minimização do aumento da emissão de
material particulado para a atmosfera. Esta poderá ser implementada,
principalmente, a partir do controle da excessiva circulação de veículos em áreas
não pavimentadas durante a fase de construção do empreendimento; da
utilização de caminhões e máquinas com motores regulados, com adequada
manutenção e garantindo de boas condições de uso; e da realização de aspersão
de água em vias não pavimentadas, sempre que houver necessidade,
principalmente em períodos prolongados de estiagem ou baixa umidade relativa
do ar.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades
previstas para o componente macrodrenagem na fase de implantação do PGRC.
Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada e aplicada
durante todo o período de obras do empreendimento.
____________________________________________________________________________________________
1

Ver tópico 5.2.1.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.1-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
Quadro 7.2.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO AUMENTO DA EMISSÃO DE MATERIAL
PARTICULADO
alta

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como boa na ADA e
na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

média Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como moderada na
alta ADA e na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento
média

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como ruim na ADA e
na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

média Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como muito ruim na
baixa ADA e na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento
baixa

Qualidade do ar, considerando os parâmetros MP10 e MP2,5, classificada como péssima na
ADA e na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
MP10 = Material particulado com diâmetro inferior a 10 µm
MP2,5 = Material particulado com diâmetro inferior a 2,5 µm

A responsabilidade pela medida de minimização do aumento da emissão de
material particulado para a atmosfera deve ser compartilhada pelo empreendedor
e pelas empreiteiras, que devem contratar profissionais capacitados para
realização de estudos e análise da concentração de poluentes na atmosfera. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
esquematizados no Quadro 7.2.1.1.1-2.
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Aumento de materiais
particulados em suspensão
na atmosfera

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
AUMENTO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, devido às obras civis dos espaços
públicos de convivência, lazer e esportes, das obras do tratamento paisagístico
(áreas verdes, belvedere e mirantes) e da preparação de áreas para o plantio de
flores e para hortas comunitárias.
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Portanto, assim como para o componente macrodrenagem, torna-se necessária a
adoção de medida de caráter atenuante e secundariamente preventiva, que vise à
minimização do aumento da emissão de material particulado para a atmosfera.
Esta poderá ser implementada, principalmente, por meio do controle da excessiva
circulação de veículos em áreas não pavimentadas durante a fase de construção
do empreendimento; da utilização de caminhões e máquinas com motores
regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas condições de uso; e
da realização de aspersão de água em vias não pavimentadas, sempre que
houver necessidade, principalmente em períodos prolongados de estiagem ou
baixa umidade relativa do ar.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades
previstas para o componente parque na fase de implantação do PGRC. Ademais,
esta terá duração permanente, devendo ser observada e aplicada durante todo o
período de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.1-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela medida de minimização do aumento da emissão de
material particulado para a atmosfera deve ser compartilhada pelo empreendedor
e pelas empreiteiras, que devem contratar profissionais capacitados para
realização de estudos e análise da concentração de poluentes na atmosfera. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 7.2.1.1.1-3.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-95

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Aumento de materiais
particulados em suspensão
na atmosfera

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
AUMENTO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, também ocorrerá o impacto relacionado ao aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera, devido às obras civis de
urbanização (infraestrutura, saneamento e energia), das novas unidades
habitacionais, de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e
cobertura vegetal de espaços públicos) e das obras de adequação de
equipamentos públicos, como a ampliação da Escola Municipal Professora Joana
Raksa, a construção da unidade básica de saúde, a transferência do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) Caximba para imóvel desapropriado, e a
reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba.
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Portanto, assim como para os componentes macrodrenagem e parque, torna-se
necessária a adoção de medida atenuante e secundariamente preventiva, que
vise à minimização do aumento da emissão de material particulado para a
atmosfera. Esta poderá ser implementada, principalmente, por meio do controle
da excessiva circulação de veículos em áreas não pavimentadas durante a fase
de construção do empreendimento; da utilização de caminhões e máquinas com
motores regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas condições
de uso; e da realização de aspersão de água em vias não pavimentas, sempre
que houver necessidade, principalmente em períodos prolongados de estiagem
ou baixa umidade relativa do ar.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de aumento de
materiais particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades do
componente urbanização na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá
duração permanente, devendo ser observada e aplicada durante todo o período
de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.1-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela medida de minimização do aumento da emissão de
material particulado para a atmosfera deve ser compartilhada pelo empreendedor
e pelas empreiteiras, que devem contratar profissionais capacitados para
realização de estudos e análise da concentração de poluentes na atmosfera. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
organizados no Quadro 7.2.1.1.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
AUMENTO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO

Aumento de materiais
particulados em suspensão
na atmosfera

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.1.1.2
MINIMIZAÇÃO DO INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: incremento da emissão de
gases para a atmosfera2. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a
fase de implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao
incremento da emissão de gases para a atmosfera, devido às obras civis
relacionadas às bacias de espraiamento e contenção de cheias, ao canal de
macrodrenagem e ao platô belvedere, e também devido à preparação do corredor
ecológico.

____________________________________________________________________________________________
2

Ver tópico 5.2.1.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Portanto, torna-se necessária a adoção de medida atenuante, que vise à
minimização do incremento da emissão de gases para a atmosfera. Esta poderá
ser implementada, principalmente, pelo controle da excessiva circulação de
veículos em áreas não pavimentadas durante a fase de construção do
empreendimento e da utilização de caminhões e máquinas com motores
regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas condições de uso.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de incremento da
emissão de gases para a atmosfera, relacionado às atividades previstas para o
componente macrodrenagem na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta
terá duração permanente, devendo ser observada e aplicada durante todo o
período de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.2-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
Quadro 7.2.1.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES
alta

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como BOA na ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

média Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como MODERADA na ADA
alta e na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento
média

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como RUIM na ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

5
4
3

média Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como MUITO RUIM ADA e
baixa na AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

2

Qualidade do ar, considerando os poluentes gasosos, classificada como PÉSSIMA ADA e na
AID durante as obras e demais atividades de implantação do empreendimento

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

A responsabilidade pela medida de minimização do incremento da emissão de
gases para a atmosfera será do empreendedor e das empreiteiras, quem deve
contratar profissionais capacitados para realização de estudos e análise da
concentração de poluentes na atmosfera. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no Quadro 7.2.1.1.22.
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Incremento da emissão de
gases para a atmosfera

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado ao incremento da emissão de
gases para a atmosfera, devido às obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes, das obras do tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvedere e mirantes) e da preparação de áreas para o plantio de flores e para
hortas comunitárias.
Portanto, assim como para o componente macrodrenagem, torna-se necessária a
adoção de medida atenuante, que vise à minimização do incremento da emissão
de gases para a atmosfera. Esta poderá ser implementada, principalmente, pelo
controle da excessiva circulação de veículos em áreas não pavimentadas durante
a fase de construção do empreendimento e da utilização de caminhões e
máquinas com motores regulados, com adequada manutenção e garantindo de
boas condições de uso.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de incremento da
emissão de gases para a atmosfera, relacionado às atividades previstas para o
componente parque na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá
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duração permanente, devendo ser observada e aplicada durante todo o período
de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.2-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela medida de minimização do incremento da emissão de
gases para a atmosfera será do empreendedor e das empreiteiras, que devem
contratar profissionais capacitados para realização de estudos e análise da
concentração de poluentes na atmosfera. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 7.2.1.1.2-3.

Incremento da emissão de
gases para a atmosfera

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
ÁREA DE ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento, também ocorrerá o impacto relacionado ao incremento da
emissão de gases para a atmosfera, devido às obras civis de urbanização
(infraestrutura, saneamento e energia), das novas unidades habitacionais, de
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal
de espaços públicos) e das obras de adequação de equipamentos públicos, como
a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, a construção da
unidade básica de saúde, a transferência do Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) Caximba para imóvel desapropriado, e a reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba.
Portanto, assim como para os componentes macrodrenagem e parque, torna-se
necessária a adoção de medida atenuante e secundariamente preventiva, que
vise à minimização do incremento da emissão de gases para a atmosfera. Esta
poderá ser implementada, principalmente, pelo controle da excessiva circulação
de veículos em áreas não pavimentadas durante a fase de construção do
empreendimento e da utilização de caminhões e máquinas com motores
regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas condições de uso.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de incremento da
emissão de gases para a atmosfera, relacionado às atividades referentes ao
componente urbanização na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá
duração permanente, devendo ser observada e aplicada durante todo o período
de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.2-1, pois se
prevê que as ações adotadas serão o suficiente para garantir a manutenção dos
níveis de poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais, de forma a garantir
que a qualidade do ar seja classificada como boa durante a fase de obras. Ainda,
pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e que somente com um
acompanhamento periódico da concentração de material particulado na atmosfera
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela medida de minimização do incremento da emissão de
gases para a atmosfera será do empreendedor e das empreiteiras, que deve
contratar profissionais capacitados para realização de estudos e análise da
concentração de poluentes na atmosfera. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são disponibilizados no
Quadro 7.2.1.1.2-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.1.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: MINIMIZAÇÃO DO
INCREMENTO DA EMISSÃO DE GASES

Incremento da emissão de
gases para a atmosfera

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.1.1.3
ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA CONTROLE DE RUÍDOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: acentuação dos níveis de
pressão sonora3.
Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado à acentuação dos níveis de
pressão sonora, devido às obras civis relacionadas às bacias de espraiamento e
contenção de cheias, ao canal de macrodrenagem e ao platô belvedere, e
também devido à preparação do corredor ecológico.

____________________________________________________________________________________________
3

Ver tópico 5.2.1.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Portanto, torna-se necessária a adoção de soluções acústicas para controle de
ruídos, que será uma medida atenuante e secundariamente preventiva, que visa à
minimização acentuação dos níveis de pressão sonora. Esta poderá ser
implementada, principalmente, por meio da utilização de caminhões e máquinas
com motores regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas
condições de uso; do controle do fluxo de caminhões na região; da execução de
atividades ruidosas, como o corte de ferro, por exemplo, dentro de áreas fechadas
e o mais longe possível de residências; e quando possível, por meio da
substituição de métodos construtivos que causem incômodos menores em
comparação com métodos de maior impacto. Ademais, deve-se dar preferência à
realização de obras no período diurno e em dias uteis a fim de garantir o bemestar público.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de acentuação dos
níveis de pressão sonora, podendo ocorrer previamente, relacionado às
atividades previstas para o componente macrodrenagem na fase de implantação
do PGRC. Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada e
aplicada durante todo o período de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.3-1, pois se
prevê que as atividades serão realizadas no período diurno (07h01 às 19h00) e
em dias úteis (segunda a sexta-feira) e que ações adotadas serão o suficiente
para garantir a manutenção dos níveis de pressão sonora de acordo com os
padrões legais. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e
que somente com um acompanhamento periódico dos níveis de pressão sonora
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
Quadro 7.2.1.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA CONTROLE DE RUÍDOS
alta

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) com níveis de
pressão sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

média Desenvolvimento de atividades ruidosas no período vespertino (19h01 – 22h00) com níveis de
alta pressão sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal
média

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno (22h01 – 07h00) com níveis de
pressão sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

Desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) ou vespertino
média
(19h01 –22h00) ou noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão sonora em desacordo com
baixa
os limites estabelecidos pela legislação municipal
baixa

Desenvolvimento de atividades ruidosas nos três períodos com níveis de pressão sonora em
desacordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.
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A responsabilidade pela adoção de soluções acústicas para controle de ruídos
será do empreendedor e das empreiteiras, que deve contratar empresas
comprometidas com a redução do impacto relacionado aos níveis de pressão
sonora, e profissionais capacitados para realização de estudos e análise dos
níveis de pressão sonora na área de estudo. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são dispostos no
Quadro 7.2.1.1.3-2.

Acentuação dos níveis de
pressão sonora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: ADOÇÃO DE
SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA CONTROLE DE RUÍDOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como para o componente macrodrenagem,
durante a fase de implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto
relacionado à acentuação dos níveis de pressão sonora, devido às obras civis dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes, das obras do tratamento
paisagístico (áreas verdes, belvedere e mirantes) e da preparação de áreas para
o plantio de flores e para hortas comunitárias.
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Portanto, torna-se necessária a adoção de soluções acústicas para controle de
ruídos, que será uma medida de caráter atenuante, secundariamente preventiva,
que visa à minimização acentuação dos níveis de pressão sonora. Esta poderá
ser implementada, principalmente, por meio da utilização de caminhões e
máquinas com motores regulados, com adequada manutenção e garantindo de
boas condições de uso; do controle do fluxo de caminhões na região; da
execução de atividades ruidosas, como o corte de ferro, por exemplo, dentro de
áreas fechadas e o mais longe possível de residências; e quando possível, por
meio da substituição de métodos construtivos que causem incômodos menores
em comparação com métodos de maior impacto. Ademais, deve-se dar
preferência à realização de obras no período diurno e em dias uteis a fim de
garantir o bem-estar público.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente, podendo ser aplicada previamente, ao
potencial impacto de acentuação dos níveis de pressão sonora, relacionado às
atividades previstas para o componente parque na fase de implantação do PGRC.
Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada e aplicada
durante todo o período de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.3-1, pois se
prevê que as atividades serão realizadas no período diurno (07h01 às 19h00) e
em dias úteis (segunda a sexta-feira) e que ações adotadas serão o suficiente
para garantir a manutenção dos níveis de pressão sonora de acordo com os
padrões legais. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e
que somente com um acompanhamento periódico dos níveis de pressão sonora
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela adoção de soluções acústicas para controle de ruídos
será do empreendedor e das empreiteiras, que deve contratar empresas
comprometidas com a redução do impacto relacionado aos níveis de pressão
sonora, e profissionais capacitados para realização de estudos e análise dos
níveis de pressão sonora na área de estudo. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.1.1.3-3.
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Acentuação dos níveis de
pressão sonora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: ADOÇÃO DE
SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA CONTROLE DE RUÍDOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, assim como para os componentes
macrodrenagem e parque, durante a fase de implantação do empreendimento,
também ocorrerá o impacto relacionado à acentuação dos níveis de pressão
sonora, devido às obras civis de urbanização (infraestrutura, saneamento e
energia), das novas unidades habitacionais, de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos) e das obras
de adequação de equipamentos públicos, como a ampliação da Escola Municipal
Professora Joana Raksa, a construção da unidade básica de saúde, a
transferência do Centro de Referência da Assistência Social Caximba para imóvel
desapropriado, e a reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil
Caximba.
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Portanto, torna-se necessária a adoção de soluções acústicas para controle de
ruídos, que será uma medida atenuante, secundariamente preventiva, que visa à
minimização acentuação dos níveis de pressão sonora. Esta poderá ser
implementada, principalmente, por meio da utilização de caminhões e máquinas
com motores regulados, com adequada manutenção e garantindo de boas
condições de uso; do controle do fluxo de caminhões na região; da execução de
atividades ruidosas, como o corte de ferro, por exemplo, dentro de áreas fechadas
e o mais longe possível de residências; e quando possível, por meio da
substituição de métodos construtivos que causem incômodos menores em
comparação com métodos de maior impacto. Ademais, deve-se dar preferência à
realização de obras no período diurno e em dias uteis a fim de garantir o bemestar público.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e AID. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente, podendo ser aplicada previamente, ao
potencial impacto de acentuação dos níveis de pressão sonora, relacionado às
atividades referentes ao componente urbanização na fase de implantação do
PGRC. Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada e
aplicada durante todo o período de obras do empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como alta, conforme Quadro 7.2.1.1.3-1, pois se
prevê que as atividades serão realizadas no período diurno (07h01 às 19h00) e
em dias úteis (segunda a sexta-feira) e que ações adotadas serão o suficiente
para garantir a manutenção dos níveis de pressão sonora de acordo com os
padrões legais. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia mediana, e
que somente com um acompanhamento periódico dos níveis de pressão sonora
será possível comprovar a sua real eficácia e eficiência.
A responsabilidade pela adoção de soluções acústicas para controle de ruídos
será do empreendedor e das empreiteiras, que deve contratar empresas
comprometidas com a redução do impacto relacionado aos níveis de pressão
sonora, e profissionais capacitados para realização de estudos e análise dos
níveis de pressão sonora na área de estudo. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são sumarizados no
Quadro 7.2.1.1.3-4.
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Acentuação dos níveis de
pressão sonora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: ADOÇÃO DE
SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA CONTROLE DE RUÍDOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.1.2
ÁGUA
Para os impactos incidentes sobre este fator físico na fase de implantação, as
medidas propostas, descritas na sequência, consistem na adoção de soluções
hidráulicas para controle da dinâmica da drenagem natural e no controle do
incremento do assoreamento de corpos d'água e da poluição hídrica superficial.
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7.2.1.2.1
ADOÇÃO DE SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PARA
CONTROLE DA DINÂMICA DA DRENAGEM NATURAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento de interferências na
dinâmica de drenagem superficial4. Para o componente MACRODRENAGEM,
durante a fase de implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto
relacionado ao aumento de interferências na dinâmica de drenagem superficial,
devido as atividades no canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo
do terreno, movimentação de terra, demolições, retirada de grande volume de
entulhos diversos que preencheram cavas e outros); obras civis das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui).
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter atenuante e
secundariamente preventivo, que vise à adoção de soluções hidráulicas para
controle da dinâmica da drenagem natural. Esta poderá ser implementada
baseando-se nos estudos dos lotes 1 e 3, e também por meio da adoção de
sistemas de drenagem específicos, temporários, nas áreas com operação de
movimentação de terra.
Esta medida possui como principal área de alcance no componente
macrodrenagem a ADA, AID e também AIH por abranger a dinâmica hidrológica
total. A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de
implantação do componente macrodrenagem, com duração temporária,
principalmente enquanto houver a necessidade de modificações na dinâmica da
drenagem natural.
A medida pode ser caracterizada como média eficiência, pois com o efetivo
acompanhamento durante as atividades e orientações realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir esse impacto com base nos critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.1 -1. A eficácia pode ser considerada
elevada, a depender também do acompanhamento das obras hidráulicas para o
controle da dinâmica da drenagem natural.

____________________________________________________________________________________________
4

Ver tópico 5.2.1.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: ADOÇÃO DE SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PARA CONTROLE DA DINÂMICA
DA DRENAGEM NATURAL
alta Sem alteração na dinâmica da drenagem natural
média Com alteração na dinâmica da drenagem natural por sistemas de pequeno porte, temporários
alta e reversíveis
média

Com alteração na dinâmica da drenagem natural por sistemas de pequeno a médio porte,
temporários e reversíveis

5
4
3

média Com alteração na dinâmica da drenagem natural por sistemas de médio porte, temporários,
baixa porém dificilmente reversíveis

2

Com alteração na dinâmica da drenagem natural por sistemas de grande porte, dificilmente
reversíveis

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração na dinâmica de
drenagem natural será do empreendedor e das empreiteiras no procedimento da
contratação de profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no
Quadro 7.2.1.2.1-2.
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Aumento de interferências
na dinâmica de drenagem
superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: ADOÇÃO DE SOLUÇÕES
HIDRÁULICAS PARA CONTROLE DA DINÂMICA DA DRENAGEM NATURAL

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado a interferências na dinâmica de
drenagem superficial e na subterrânea ao nível do aquífero livre, devido a
serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições, retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram
cavas e outros); obras civis dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes
(incluindo iluminação e sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas
verdes, belvederes e mirantes) e preparação de áreas para plantio de flores e de
locais pra hortas comunitárias.
Dessa forma, como para o componente macrodrenagem, torna-se necessária a
adoção de medidas atenuantes, secundariamente preventivas, que visem a
adoção de soluções hidráulicas para controle da dinâmica da drenagem natural.
Esta poderá ser implementada baseando-se nos estudos dos lotes 1 e 3, e
também por meio da adoção de sistemas de drenagem específicos, temporários,
nas áreas com operação de movimentação de terra.
As principais áreas de alcance desta medida no contexto da fase de implantação
no componente parque correspondem a ADA e AID. A aplicação desta medida
ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de aumento das interferências na
dinâmica da drenagem superficial, relacionado às atividades previstas para o
componente parque na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá
duração temporária, devendo ser observada e aplicada durante o período de
obras do empreendimento.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada com média alta, pois
dependerá do efetivo acompanhamento durante as atividades e orientações
realizadas por técnicos especializados, sendo possível reduzir esse impacto com
base nos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.1-1. A eficácia
pode ser considerada elevada, a depender também do acompanhamento das
obras hidráulicas para o controle da dinâmica da drenagem natural.
A responsabilidade pelas ações que visam a adoção de soluções hidráulicas para
controle da dinâmica da drenagem natural será do empreendedor e da
empreiteira que devem contratar profissionais capacitados para realização de
estudos e análises durante esta fase. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são classificados no Quadro 7.2.1.2.1-3.
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Aumento de interferências
na dinâmica de drenagem
superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.1 -3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: ADOÇÃO DE SOLUÇÕES
HIDRÁULICAS PARA CONTROLE DA DINÂMICA DA DRENAGEM NATURAL

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento ocorrerá o impacto relacionado a interferências na dinâmica de
drenagem superficial e na subterrânea ao nível do aquífero livre, devido a
serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições e outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura
de circulação - sistema viário, saneamento – abastecimento de água,
esgotamento sanitário e microdrenagem. A execução desses trabalhos envolve
atividades que podem, de forma variável e pontualmente, interferir na dinâmica da
drenagem superficial.
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Assim, como para os demais componentes, torna-se necessária a adoção de
medidas atenuantes, secundariamente preventivas, que visem a adoção de
soluções hidráulicas para controle da dinâmica da drenagem natural. Esta poderá
ser implementada baseando-se nos estudos dos lotes 2 e 3, e também por meio
da adoção de sistemas de drenagem específicos, temporários, nas áreas com
operação de movimentação de terra, principalmente das operações no
componente urbanização.
A área de alcance da medida corresponde a ADA, onde estão localizadas as
principais obras que teriam algum efeito sobre a dinâmica de drenagem superficial
no componente urbanização.
A aplicação da medida ocorrerá de forma simultânea ao potencial impacto de
aumento das interferências na dinâmica da drenagem superficial, relacionado às
atividades previstas para o componente parque na fase de implantação do PGRC.
Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada e aplicada
durante o período de obras do empreendimento e após a conclusão das mesmas.
A eficiência pode ser caracterizada como média alta, pois dependerá do efetivo
acompanhamento durante as atividades e orientações realizadas por técnicos
especializados, sendo possível reduzir esse impacto com base nos critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.1-1. A eficácia pode ser considerada
elevada, a depender também do acompanhamento das obras hidráulicas para o
controle da dinâmica da drenagem natural juntamente às obras de saneamento.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
ordenados no Quadro 7.2.1.2.1-4. A responsabilidade pelas ações que visam a
adoção de soluções hidráulicas para controle da dinâmica da drenagem natural
será do empreendedor e das empreiteiras que devem contratar profissionais
devidamente capacitados.
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Aumento de interferências
na dinâmica de drenagem
superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: ADOÇÃO DE SOLUÇÕES
HIDRÁULICAS PARA CONTROLE DA DINÂMICA DA DRENAGEM NATURAL

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.1.2.2
CONTROLE DO INCREMENTO DO
ASSOREAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: incremento do assoreamento
de corpos d’água5. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de
implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto associado ao incremento do
assoreamento dos corpos d’água devido a ocorrência de processos erosivos e
carreamento de sólidos durante a fase construtiva. Isso é definido pelas
atividades no canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições, retirada de grande volume de entulhos
diversos que preencheram cavas e outros); obras civis das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP – do Rio Barigui).
Assim, torna-se necessária a adoção de medida atenuante e, secundariamente,
preventiva que visa ao controle do incremento do assoreamento de corpos d’água
conforme os estudos dos lotes 1 e 3 e em programas de acompanhamento. Esta
poderá ser implementada com a minimização da exposição dos solos
movimentados por meio da ação das águas de superfície, e a implantação de
dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos para o interior de corpos
hídricos.
As principais áreas de alcance correspondem a ADA, AID e AIH. A aplicação
desta medida ocorrerá de forma simultânea ao potencial impacto de incremento
do assoreamento dos corpos d’água, relacionado às atividades previstas para o
componente macrodrenagem na fase de implantação do PGRC. Adicionalmente,
a duração deverá ser temporária com término ao final das obras com a
implantação da nova configuração pretendida pelo PGRC.
A eficiência pode ser classificada como média alta, conforme Quadro 7.2.1.1.2-1.
Com isso, assegura-se que as ações adotadas serão suficientes para garantir que
não ocorra o assoreamento durante a fase de obras, porém não é garantida a
inexistência de qualquer sistema de assoreamento. Pode-se dizer, ainda, que
esta medida possui eficácia mediana e que somente por meio de
acompanhamento periódico do estado de preservação dos corpos d’água,
realizado por profissionais qualificados, é que será possível comprovar a sua real
eficácia e eficiência.

____________________________________________________________________________________________
5

Ver tópico 5.2.1.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.1.2.2 -1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
alta Evidências da inexistência de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água
média Evidências de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de pequeno porte,
alta temporários e reversíveis
média

Evidências de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de pequeno a
médio porte, temporários e reversíveis

5
4
3

média Evidências de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de médio a
baixa grande porte, temporários, porém dificilmente reversíveis

2

Evidências de processos de incremento do assoreamento de corpos d’água de médio a
grande porte, dificilmente reversíveis

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela medida de controle decorrente do impacto do incremento
do assoreamento dos corpos d’água do componente macrodrenagem será do
empreendedor e das empreiteiras, que devem garantir a contratação de
profissionais capacitados para realização da obra e o acompanhamento da
situação dos corpos d’água. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.1.2.2-2.
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Incremento do
assoreamento de corpos
d’água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO
INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá impacto relacionado ao incremento do assoreamento
de corpos d’água, com maior intensidade sobre o Rio Barigui, devido às
atividades no canteiro de obras; serviços preliminares gerais (preparo do terreno,
movimentação de terra, demolições, retirada de grande volume de entulhos
diversos que preencheram cavas e outros); obras civis dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e sinalização); obras de
tratamento paisagístico (áreas verdes, belvederes e mirantes); preparação de
áreas para plantio de flores e de locais pra hortas comunitárias.
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Portanto, assim como para o componente de macrodrenagem, torna-se
necessária a adoção de medida atenuante, secundariamente preventiva, visando
o controle do incremento do assoreamento dos corpos d’água baseados nos
estudos dos lotes 1 e 3 e em programas de acompanhamento. Esta poderá ser
implementada com a minimização da exposição dos solos movimentados à ação
de águas de superfície e a implantação de dispositivos que impeçam o
carreamento de sedimentos para o interior de corpos hídricos.
As principais áreas de alcance correspondem a ADA, AID e AIH. A aplicação da
medida ocorrerá simultaneamente ao potencial impacto de incremento do
assoreamento dos corpos d’água, relacionado às atividades previstas para o
componente parque na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá
duração temporária, ocorrendo durante a realização das atividades de
implantação do parque, após as obras de tratamento paisagístico (áreas verdes,
belvederes e mirantes) e com o final do estabelecimento e execução das áreas
para plantio de flores e dos locais das hortas comunitárias.
Com relação a eficiência, esta medida pode ser classificada como média alta
conforme o Quadro 7.2.1.2.2-1. Isso porque é previsto que as ações adotadas
serão suficientes no controle do incremento do assoreamento dos corpos d’água,
de forma a garantir corpos d’água estáveis durante a fase de obras, porém não é
garantida a inexistência do processo de assoreamento. A eficácia será mediana
pois será necessária a realização de acompanhamento período da dinâmica dos
corpos d’água.
A responsabilidade pela medida de controle do incremento do assoreamento dos
corpos d’água será do empreendedor e das empreiteiras, que devem garantir a
contratação de profissionais capacitados para realização da obra e o
acompanhamento dos corpos d’água. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.1.2.2-3.
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Incremento do
assoreamento de corpos
d’água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO
INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação também
poderá ocorrer o impacto de incremento do assoreamento de corpos d’água. Isso
devido aos serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de
terra, demolições e outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo
infraestrutura de circulação - sistema viário, saneamento – abastecimento de
água, esgotamento sanitário e microdrenagem. Para essas atividades, como
definido no impacto, podem, de forma variável e pontual, causar assoreamento
nos corpos hídricos.
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Portanto, assim como para os demais componentes de macrodrenagem e parque,
torna-se necessária a adoção de medida atenuante, secundariamente preventiva,
visando a diminuição do incremento do assoreamento dos corpos d’água. Esta
poderá ser baseada nos estudos dos lotes 2 e 3 e em programas de
acompanhamento ambiental. Implementada com minimização da exposição dos
solos movimentados à ação de águas de superfície, a implantação de dispositivos
que impeçam o carreamento de sedimentos para o interior de corpos hídricos,
sempre que houver necessidade, além da canalização e direcionalização dos
fluxos dos corpos d’água.
Caso venha a ocorrer, terá influência na ADA, onde estarão localizadas as
principais obras cuja execução causaria algum efeito de assoreamento sobre a
drenagem superficial no componente urbanização, e também na AID, onde os
corpos hídricos poderão ser afetados por estarem a jusante da ADA.
A aplicação desta medida ocorrerá previamente, desde as fases anteriores, e
simultaneamente ao potencial impacto de incremento do assoreamento dos
corpos d’água relacionado às atividades referentes ao componente urbanização
na fase de implantação do PGRC. Ademais, esta terá duração permanente,
vinculada e aplicada durante todo o período de obras no empreendimento.
A eficiência pode ser classificada como média alta, conforme critérios do
Quadro 7.2.1.2.2 -1, pois com o efetivo acompanhamento durante as atividades
de instalação de infraestrutura e orientações pertinentes realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto. Ainda, pode-se dizer que esta
medida possui eficácia elevada, mas somente com o efetivo acompanhamento e
ações específicas para o controle do incremento do assoreamento dos corpos
d’água.
A responsabilidade pelo controle do incremento do assoreamento dos corpos
d’água será do empreendedor e das empreiteiras, que devem garantir a
contratação de profissionais capacitados para realização da obra e o
monitoramento dos corpos d’água na fase de urbanização. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são apresentados no
Quadro 7.2.1.2.2-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.1.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO
INCREMENTO DO ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

Incremento do
assoreamento de corpos
d’água

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.1.2.3
CONTROLE DA POLUIÇÃO HÍDRICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: deterioração da qualidade
hídrica superficial6. Para o componente MACRODRENAGEM, com base nas
modificações geradas a partir da realização obras para implantação das
estruturas previstas (bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere – dique; e preparação do corredor ecológico
– recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP) do Rio
Barigui), é necessário o controle da poluição hídrica gerada pelo escoamento de
efluentes gerados na obra. Esta medida poderá ser realizada com a implantação
de mecanismos de controle para evitar que os efluentes gerados cheguem aos
corpos hídricos. Esta medida será de caráter preventivo.
____________________________________________________________________________________________
6

Ver tópico 5.2.1.2.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AIH e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente macrodrenagem. Esta medida será de duração temporária,
ocorrendo durante a implantação do componente macrodrenagem, principalmente
enquanto houver atividades que gerem efluentes.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.3-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar estes impactos.
Quadro 7.2.1.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA POLUIÇÃO HÍDRICA
alta Utilização de fossa séptica, direcionando todos os efluentes gerados

5

média
Utilização fossa para efluentes da limpeza de equipamento.
alta

4

média Utilização de fossa para coleta de 80% do efluente gerado

3

média
Utilização de fossa para atividades que geram efluente doméstico
baixa

2

baixa Utilização de fossa apenas para casos que não seja possível utilizar rede coletora

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do empreendedor e das empreiteiras, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são evidenciados no
Quadro 7.2.1.2.3-2.
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Deterioração da qualidade
hídrica superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA POLUIÇÃO
HÍDRICA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, os transtornos na
infraestrutura proporcionadas por atividades como preparo do terreno,
movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes, belvedere e
mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. Com
bases nestas modificações, é necessário o controle da poluição hídrica gerada
pelo escoamento de efluentes gerados na obra. Esta medida poderá ser realizada
com a implantação de mecanismos de controle para evitar que os efluentes
gerados cheguem aos corpos hídricos. Esta medida será de caráter preventivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AII e AIH. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente parque. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante
a implantação do componente parque, principalmente enquanto houver atividades
que gerem efluentes.
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Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.3-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do empreendedor e das empreiteiras procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.2.1.2.3-3.

Deterioração da qualidade
hídrica superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA POLUIÇÃO
HÍDRICA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, os transtornos na infraestrutura
proporcionadas pelas atividades de canteiro de obras; serviços preliminares
gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras
civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui); com base nestas modificações, é necessário o controle da poluição
hídrica gerada pelo escoamento de efluentes gerados na obra. Esta medida
poderá ser realizada com a implantação de mecanismos de controle para evitar
que os efluentes gerados cheguem aos corpos hídricos. Esta medida será de
caráter preventivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AIH e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo
durante a implantação do componente urbanização, principalmente enquanto
houver atividades que gerem efluentes.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.2.3-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do empreendedor e das empreiteiras, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 7.2.1.2.3-4.
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Deterioração da qualidade
hídrica superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA POLUIÇÃO
HÍDRICA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.1.3
SOLO E SUBSOLO
Na fase de implantação, as medidas ambientais sobre este fator físico dizem
respeito ao controle da evolução dos processos erosivos e de lixiviação edáfica,
do manejo de solos durante processos de escavação e terraplanagem, do
aumento da contaminação do solo e subsolo, de interferências no nível de águas
subterrâneas e da poluição hídrica subterrânea. Suas características são
apresentadas nos próximos tópicos.
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7.2.1.3.1
CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS
E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: evolução de processos
erosivos e de lixiviação edáfica7. Para o componente MACRODRENAGEM,
este controle deverá ser feito sobretudo limitando a área afetada pelas obras
previstas: canteiro e obras de terraplenagem necessárias à construção das bacias
de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique). Inicialmente deverão ser marcados, no campo, os limites (off
sets) de todas as obras previstas e nenhuma ação deverá ultrapassar esses
limites, inclusive o desmatamento preparatório. As obras deverão ser executadas
por equipes treinadas, não só para a execução dos trabalhos propriamente ditos,
mas com conhecimentos de manejo e proteção ambiental. Não deverá ser
executada nenhuma obra em períodos de conturbação ambiental como grandes
chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta medida, que tem caráter
atenuante sobre os efeitos do impacto, deverá ser efetiva na ADA, assim como na
AID e, eventualmente, na AIH e AII.
A aplicação desta medida deverá ocorrer de forma simultânea ao andamento das
obras, podendo iniciar previamente, mantendo-se após o término das mesmas
para eventuais correções locais. Sua duração será temporária, com média
eficiência e eficiência mediana, segundo critérios expostos no Quadro 7.2.1.3.1-1.
Quadro 7.2.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E
DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
alta Atividades com muito elevado controle de processos erosivos e de lixiviação edáfica

5

média
Atividades com elevado controle de processos erosivos e de lixiviação edáfica
alta

4

média Atividades com mediano controle de processos erosivos e de lixiviação edáfica

3

média
Atividades com reduzido controle de processos erosivos e de lixiviação edáfica
baixa

2

baixa Atividades com muito reduzido controle de processos erosivos e de lixiviação edáfica

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
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Ver tópico 5.2.1.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são exibidos no Quadro 7.2.1.3.1-2.

Evolução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de implantação do empreendimento,
este controle deverá ser feito sobretudo limitando a área afetada pelas obras
previstas: a instalação do canteiro de obras, além de outras atividades
necessárias como preparo do terreno para plantios, movimentações de terra,
demolições execução de obras civis etc. Inicialmente deverão ser marcados, no
campo, os limites (off sets) de todas as obras previstas e nenhuma ação deverá
ultrapassar esses limites, inclusive o desmatamento preparatório. As obras
deverão ser executadas por equipes treinadas, não só para a execução dos
trabalhos propriamente ditos, mas com conhecimentos de manejo e proteção
ambiental. Não deverá ser executada nenhuma obra em períodos de conturbação
ambiental como grandes chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta
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medida, que tem caráter de atenuação dos efeitos do impacto, deverá ter
efetividade dominantemente na ADA e, em menor proporção, na AID.
A aplicação desta medida deverá ocorrer de forma simultânea ao andamento das
obras, podendo iniciar previamente, mantendo-se após o término das mesmas
para eventuais correções locais. Sua duração será temporária, com média
eficiência e eficiência mediana segundo critérios expostos no Quadro 7.2.1.3.1-1.
A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Seus atributos são resumidos no Quadro 7.2.1.3.1-3.

Evolução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, nesta fase de implantação do
empreendimento, este controle deverá ser feito sobretudo limitando a área
afetada pelas obras previstas: canteiro de obras, serviços preliminares como
preparo do terreno, movimentações de terra, demolições execução de obras civis
de construção e adequação, construção do sistema viário, de esgotamento
sanitário, de água etc. Inicialmente deverão ser marcados, no campo, os limites
(off sets) de todas as obras previstas e nenhuma ação deverá ultrapassar esses
limites, inclusive o desmatamento preparatório. As obras deverão ser executadas
por equipes treinadas, não só para a execução dos trabalhos propriamente ditos,
mas com conhecimentos de manejo e proteção ambiental. Não deverá ser
executada nenhuma obra em períodos de conturbação ambiental como grandes
chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta medida, que tem caráter
atenuante sobre os efeitos do impacto, deverá ser efetiva na ADA, assim como na
AID e, eventualmente, na AIH e AII.
A aplicação desta medida deverá ocorrer de forma simultânea ao andamento das
obras, podendo iniciar previamente, mantendo-se após o término das mesmas
para eventuais correções locais. Sua duração será temporária, com média
eficiência e eficiência mediana segundo critérios expostos no Quadro 7.2.1.3.1-1.
A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.1.3.1-4.
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Evolução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.1.3.2
CONTROLE DO MANEJO DE SOLOS DURANTE
PROCESSOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alterações de condições
geotécnicas do solo e subsolo8. Para o componente MACRODRENAGEM, este
controle deverá abranger, além da limitação das áreas a serem trabalhadas (já
prevista na medida anterior) - canteiro e obras de terraplenagem necessárias à
construção das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique) – deverá incluir uma rotina de
trabalho que reduza ao mínimo, os excessos de escavação em profundidade e de
remoldagem e amolgamento dos solos persistentes in loco.
Os solos removidos deverão ser encaminhados aos locais de deposição (já que,
como anteriormente exposto, deverão ser constituídos, dominantemente, por
argila orgânica de difícil aproveitamento na própria obra) ou serem aproveitados
de maneira alternativa, com um mínimo de perdas e espalhamento ao longo dos
trajetos entre o local de retirada e o de deposição ou (preferentemente)
aproveitamento definitivo. Os caminhões de transporte deverão seguir trajetos
predeterminados – os mais curtos possíveis – e deverão estar recobertos por lona
protetora para evitar quedas de material ao longo do trajeto que possam causar
sujeira no caminho ou mesmo acidentes.
Os locais de deposição final deverão ser previamente estudados em todos os
seus aspectos para não causarem poluição física, química ou visual, além de
serem licenciados ambientalmente. Os solos que forem necessários para as
construções deverão ser analisados por meio de estudos técnicos executados em
caixas de empréstimo, e também, licenciados ambientalmente.
Todos os trajetos de materiais entre a obra e os locais de deposição e ou
aquisição de materiais deverão ser sinalizados e controlados para evitar
acidentes. Do mesmo modo que no caso da medida anterior, as obras deverão
ser executadas por equipes treinadas, não só para a execução dos trabalhos
propriamente ditos, mas com conhecimentos de manejo e proteção ambiental e
nenhuma obra deverá ser executada em períodos de conturbação ambiental
como grandes chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta medida, que
tem caráter de atenuação dos efeitos do impacto deverá ter efetividade na ADA e
na AID e prováveis reflexos na AIH e AII.

____________________________________________________________________________________________
8

Ver tópico 5.2.1.3.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A aplicação desta medida deverá ocorrer durante todo o desenvolvimento da
obra, podendo iniciar previamente e, se necessário, ser mantida após o término
das mesmas para eventuais correções locais. Sua duração será temporária, com
eficiência média baixa e eficácia reduzida.
Quadro 7.2.1.3.2 -1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO MANEJO DE SOLOS DURANTE PROCESSOS
DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM
Controle do manejo dos solos com restrição para preparo do terreno e nivelamento limitados à
alta remoção superficial do solo, sem construção de subsolo
média Controle do manejo dos solos com restrição para escavações limitadas a níveis
correspondentes à altura de um subsolo e/ou movimentação de terra em cortes e/ou aterros
alta de pequenas proporções
Controle do manejo dos solos com restrição para escavações limitadas a níveis
média correspondentes à altura de dois a três subsolos e/ou movimentação de terra em cortes e/ou
aterros de médias proporções
média Controle do manejo dos solos com restrição para escavações limitadas a níveis
correspondentes à altura de quatro subsolos e/ou movimentação de terra em cortes e/ou
baixa aterros de médias a grandes proporções
Controle do manejo dos solos com restrição para escavações limitadas a níveis
baixa correspondentes à altura de cinco ou mais subsolos e/ou movimentação de terra em cortes
e/ou aterros de grandes proporções

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.1.3.1-2.
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Alterações de condições
geotécnicas do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
MANEJO DE SOLOS DURANTE PROCESSOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM

1

1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, este controle deverá abranger, além da limitação
das áreas a serem trabalhadas (já prevista na medida anterior) - canteiro de
obras, além de outras atividades necessárias como preparo do terreno para
plantios, movimentações de terra, demolições execução de obras civis etc. deverá incluir uma rotina de trabalho que reduza ao mínimo, os excessos de
escavação em profundidade e de remoldagem e amolgamento dos solos
persistentes in loco. Do mesmo modo que no caso da medida anterior, as obras
deverão ser executadas por equipes treinadas, não só para a execução dos
trabalhos propriamente ditos, mas com conhecimentos de manejo e proteção
ambiental e nenhuma obra deverá ser executada em períodos de conturbação
ambiental como grandes chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta
medida, que tem caráter de atenuação dos efeitos do impacto deverá ter
efetividade dominantemente na ADA e com menor efetividade na AID.
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A aplicação desta medida deverá ocorrer simultaneamente ao desenvolvimento
da obra, podendo iniciar-se previamente e, se necessário, ser mantida após o
término das mesmas para eventuais correções locais. Sua duração será
temporária, com eficiência média e eficácia mediana, de acordo com critérios
propostos no Quadro 7.2.1.3.2-1
A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 7.2.1.3.2-3.

Alterações de condições
geotécnicas do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
MANEJO DE SOLOS DURANTE PROCESSOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, nesta fase de implantação do
empreendimento, este controle deverá ser feito sobretudo limitando a área
afetada pelas obras previstas: canteiro de obras, serviços preliminares como
preparo do terreno, movimentações de terra, demolições execução de obras civis
de construção e adequação, construção do sistema viário, de esgotamento
sanitário, de água etc. Inicialmente deverão ser marcados, no campo, os limites
(off sets) de todas as obras previstas e nenhuma ação deverá ultrapassar esses
limites, inclusive o desmatamento preparatório. As obras deverão ser executadas
por equipes treinadas, não só para a execução dos trabalhos propriamente ditos,
mas com conhecimentos de manejo e proteção ambiental. Não deverá ser
executada nenhuma obra em períodos de conturbação ambiental como grandes
chuvas ou outros eventos climáticos marcantes. Esta medida, que tem caráter de
atenuação dos efeitos do impacto, deverá ter efetividade dominantemente na ADA
e, em menor proporção, na AID, mas também com reflexos na AIH e AII.
A aplicação desta medida deverá ocorrer simultaneamente ao desenvolvimento
das obras, podendo iniciar-se previamente e, se necessário, ser mantida após o
término das mesmas para eventuais correções locais. Sua duração, entretanto,
será temporária, sua eficiência, média, em conformidade com parâmetros
estabelecidos no Quadro 7.2.1.3.2-1, e sua eficácia, mediana.
A responsabilidade pela implantação e materialização desta medida estará a
cargo do empreendedor, das empreiteiras contratadas e dos órgãos ambientais
atuantes na área. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.1.3.1-4.
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Alterações de condições
geotécnicas do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
MANEJO DE SOLOS DURANTE PROCESSOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.1.3.3
CONTROLE DO AUMENTO DA
CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: contaminação do solo e
subsolo9. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de
implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado a contaminação
do solo e subsolo, devido as atividades no canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições,
retirada de grande volume de entulhos diversos que preencheram cavas e
outros); obras civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui).
Assim, torna-se necessária a adoção de medida com caráter atenuante e,
secundariamente, preventiva, que vise à redução da contaminação do solo e
subsolo. Esta poderá ser implementada por meio da viabilização da interligação
da área do projeto na rede pública de abastecimento de água e tratamento de
esgoto sanitário, instalação de banheiros químicos para trabalhadores da obra
conforme as normas da ABNT, instalação de filtros e dispositivos de retenção de
efluentes gerados por equipamentos e máquinas.
Esta medida, de aplicação prévia e temporária, possui como principal área de
alcance no componente macrodrenagem a AID. Em relação a eficiência, pode ser
caracterizada como média, pois com o efetivo acompanhamento durante as
atividades e orientações realizadas por técnicos especializados, será possível
reduzir esse impacto com base nos critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.1.3.3-1. A eficácia pode ser considerada elevada, a depender também
do acompanhamento de medidas de redução da contaminação do solo e subsolo.

____________________________________________________________________________________________
9

Ver tópico 5.2.1.3.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.1.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO AUMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E
SUBSOLO
alta

Atividades com geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com
limite de 600 litros por semana

média Atividades com geração de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, acima
alta de 600 litros por semana
média

Atividades com geração de resíduos não domiciliares e de baixa periculosidade, independente
do volume a ser gerado

5
4
3

Atividades com geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de
média
elementos vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser
baixa
gerado

2

Atividades com geração de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática de
baixa elementos vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser
gerado

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório) e em IPPUC
(2019).

A responsabilidade pelas ações que visam à redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR) deverá fornecer os serviços associados a
rede de esgoto. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são estruturados no Quadro 7.2.1.3.3-2.
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Contaminação do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
AUMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de implantação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado a contaminação do solo e
subsolo, devido as atividades do canteiro de obras; serviços preliminares gerais
(preparo do terreno, movimentação de terra, demolições, retirada de grande
volume de entulhos diversos que preencheram cavas e outros); obras civis dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (incluindo iluminação e
sinalização); obras de tratamento paisagístico (áreas verdes, belvederes e
mirantes); preparação de áreas para plantio de flores e de locais pra hortas
comunitárias .
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter atenuante, que vise à
redução da contaminação do solo e subsolo. Esta poderá ser implementada por
meio de viabilização da interligação da área do projeto na rede pública de
abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, instalação de banheiros
químicos para trabalhadores da obra conforme as normas da ABNT, instalação de
filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por equipamentos e
máquinas. Também deverá ser dado o destino adequado para os resíduos da
construção civil e entulhos.
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Esta medida, de aplicação prévia e temporária, possui como principal área de
alcance, no componente parque, a ADA. Em relação a eficiência, a medida pode
ser caracterizada como média eficiência, pois com o efetivo acompanhamento
durante as atividades e orientações realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir esse impacto com base nos critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.2.1.3.3 -1. A eficácia pode ser considerada elevada, a depender
também do acompanhamento de medidas de redução da contaminação do solo e
subsolo.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A SANEPAR
deverá fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são previstos no
Quadro 7.2.1.3.3-3.

Contaminação do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
AUMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de implantação do
empreendimento ocorrerá o impacto relacionado ao reassentamento de famílias
(para liberação de locais para outros usos), regularização fundiária, canteiro de
obras, serviços preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra,
demolições e outros). Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura
de circulação – sistema viário, saneamento – abastecimento de água,
esgotamento sanitário e micro drenagem, energia – incluindo iluminação pública –
e comunicações), obras civis de construção das novas unidades habitacionais,
obras de tratamento paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura
vegetal de espaços públicos) e obras de adequação de equipamentos públicos
(ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade
básica de saúde – UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS – Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Caximba. A execução desses
trabalhos envolve atividades que podem, variável e pontualmente, interferir na
contaminação do solo e subsolo.
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter atenuante e,
secundariamente, preventivo, além de aplicação prévia e temporária que vise à
adoção de medidas para a redução da contaminação do solo e subsolo. Esta
poderá ser implementada por meio de viabilização da interligação da área do
projeto na rede pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto
sanitário, instalação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme
as normas da ABNT, instalação de filtros e dispositivos de retenção de efluentes
gerados por equipamentos e máquinas. Também deverá ser dado o destino
adequado para os resíduos da construção civil e entulhos.
A área de alcance da medida corresponde a AID, onde estão localizadas as
principais obras que teriam algum efeito sobre a contaminação do solo e subsolo.
Em relação a eficiência, a medida pode ser caracterizada como média eficiência,
pois com o efetivo acompanhamento durante as atividades e orientações
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir esse impacto com
base nos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.1.3.3-1. A eficácia
pode ser considerada elevada, a depender também do acompanhamento de
medidas de redução da contaminação do solo e subsolo.
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A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A SANEPAR
deverá fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são resumidos no
Quadro 7.2.1.3.3-4.

Contaminação do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO CONTROLE DO
AUMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.1.3.4
CONTROLE DE INTERFERÊNCIAS NO
NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS10
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: interferências no nível de
águas subterrâneas11. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase
de implantação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado as atividades
de implantação do canteiro de obras, serviços preliminares gerais (preparo do
terreno, movimentação de terra e demolições e/ou outra(s), obras civis das bacias
de espraiamento e contenção de cheias, obras civis do canal de macrodrenagem,
obras civis do platô belvedere (dique) e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui).
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter potencializador, que
vise ao controle de interferências no nível de águas subterrâneas, tendo como
principal área de alcance, no componente macrodrenagem, a AID. Em relação a
eficiência, pode ser caracterizada como média eficiência, pois as obras de
macrodrenagem podem elevar o nível da água subterrânea, reduzindo assim
problemas relacionados ao acúmulo de água na superfície e NA elevado
(Quadro 7.2.1.3.4-1). A eficácia pode ser considerada mediana.
Quadro 7.2.1.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E
SUBSOLO: CONTROLE DE INTERFERÊNCIAS NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
alta

Possibilidade de alteração pequena do regime hidrodinâmico durante a implantação do
empreendimento

5

média Possibilidade de alteração moderada do nível do lençol freático durante a implantação do
alta empreendimento

4

média Existência de fator de risco para alteração da qualidade da água subterrânea

3

média Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico e do nível do lençol freático durante a
baixa implantação do empreendimento

2

Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico e do nível do lençol freático durante a
baixa implantação do empreendimento, associada à existência de fator de risco para alteração da
qualidade da água subterrânea

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
10

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.

11

Ver tópico 5.2.1.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade pelas ações que visam o controle de interferências no nível de
águas subterrâneas, de aplicação simultânea e temporária, será da empreiteira no
procedimento da contratação dos serviços públicos, banheiros químicos e
instalação de filtros de filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por
equipamentos e máquinas. A empreiteira também será responsável pela
adequada realização das obras projetadas. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem no
nível de águas subterrâneas, nesta fase de implantação do empreendimento são
destacados no Quadro 7.2.1.3.4 -2.

Interferências no nível de
águas subterrâneas

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.4 -2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DE
INTERFERÊNCIAS NO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.1.3.5
CONTROLE DA POLUIÇÃO HÍDRICA SUBTERRÂNEA12
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: deterioração da qualidade
hídrica subterrânea13. Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de
implantação do empreendimento ocorrerá o impacto relacionado ao
reassentamento de famílias (para liberação de locais para outros usos),
regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais (preparo
do terreno, movimentação de terra, demolições e outros). Além de obras civis de
urbanização (incluindo infraestrutura de circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e micro drenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações), obras civis de construção das
novas unidades habitacionais, obras de tratamento paisagístico das áreas
urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços públicos) e obras de
adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola Municipal Professora
Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde – UBS, transferência de
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Caximba para imóvel
desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil –
CMEI – Caximba. A execução desses trabalhos envolve atividades que podem,
variável e pontualmente, interferir na contaminação do solo e subsolo.
Assim, torna-se necessária a adoção de medida atenuante, secundariamente
preventiva, que vise à adoção de soluções hidráulicas para controle da poluição
hídrica subterrânea. Esta poderá ser implementada baseando-se nos estudos dos
lotes 2 e 3, e por meio de viabilização da interligação da área do projeto na rede
pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, instalação de
banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme as normas da ABNT,
instalação de filtros e dispositivos de retenção de efluentes gerados por
equipamentos e máquinas.
A área de alcance da medida, de aplicação prévia e temporária, corresponde a
AID, onde estão localizadas as principais obras que teriam algum efeito sobre a
poluição hídrica subterrânea. Em relação a eficiência, a medida pode ser
caracterizada como média eficiência, pois com o efetivo acompanhamento
durante as atividades e orientações realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir esse impacto com base nos critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.2.1.3.5-1. A eficácia pode ser considerada elevada, a depender
também do acompanhamento de medidas de controle da poluição hídrica
subterrânea.

____________________________________________________________________________________________
12

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

13

Ver tópico 5.2.1.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.1.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E
SUBSOLO: CONTROLE DA POLUIÇÃO HÍDRICA SUBTERRÂNEA
alta
média
alta
média
média
baixa

baixa

Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de
lançamento diretamente (ou por sistema de bombeamento / recalque) na rede coletora de
esgotos e/ou de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com limite de 600
litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, sem necessidade de
pré-tratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos de
características semelhantes aos domiciliares, acima de 600 litros por semana
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar, com necessidade de
pré-tratamento do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos e/ou de
resíduos não domiciliares e de baixa periculosidade, independente do volume a ser gerado
Atividades com geração de efluentes de característica domiciliar sem disponibilidade de rede
coletora de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção periódica de
elementos vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser
gerado
Atividades com geração de efluentes de característica não-domiciliar e sem disponibilidade de
rede coletora de esgotos e/ou de resíduos perigosos provenientes de manutenção sistemática
de elementos vinculados à implantação do empreendimento, independente do volume a ser
gerado

5

4
3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A SANEPAR
deverá fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são ressaltados no
Quadro 7.2.1.3.5-2.
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Deterioração da qualidade
hídrica subterrânea

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.1.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO - SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
POLUIÇÃO HÍDRICA SUBTERRÂNEA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.2
MEIO BIOLÓGICO
Para o meio biológico, grande parte (75,0%) das medidas ambientais serão de
ordem atenuadora, referentes aos impactos diagnosticados para a flora e para a
fauna.
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7.2.2.1
FLORA
Com referência a este fator ambiental, são previstas medidas, abaixo
relacionadas, de reposição de cobertura vegetal, enriquecimento da composição
florística, redução do isolamento de áreas de vegetação e controle das alterações
da diversidade florística.
7.2.2.1.1
REPOSIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução da cobertura
vegetal14. Para o componente MACRODRENAGEM, na fase de implantação do
empreendimento é prevista a redução da vegetação nativa por meio de supressão
de indivíduos. O empreendimento precisará instalar canteiro de obras, obras civis
(bacias de espraiamento e contenção de cheias, canal de macrodrenagem, platô
belvedere (dique)), além de prever serviços preliminares gerais (preparo do
terreno, movimentação de terra), (dique) e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP) do Rio
Barigui.
Para tanto, serão necessárias ações para minimização das modificações na
cobertura vegetal (flora) atual. Esta medida poderá ser implementada da seguinte
maneira: delimitação efetiva das áreas de supressão, acompanhamento durante a
realização das atividades por um profissional devidamente capacitado, coleta de
sementes de árvores isoladas representativas, se possível para produção de
mudas, além da recuperação e recomposição de áreas afetadas, bem como
viabilizar a conexão entre os fragmentos existentes. Esta medida será de caráter
atenuante, secundariamente preventivo e compensatório.
As principais áreas de alcance desta medida serão a ADA e a AID. A aplicação
desta medida será simultânea a implantação do empreendimento em relação aos
efeitos do impacto sobre o componente macrodrenagem, com possibilidade de
extensão após o término das obras. Terá duração permanente e eficiência média
alta, com eficácia elevada, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.1.1-1.

____________________________________________________________________________________________
14

Ver tópico 5.2.2.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: REPOSIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL
Alta Restabelecimento altamente significativo de cobertura vegetal

5

Média
Restabelecimento muito significativo de cobertura vegetal
alta

4

Média Restabelecimento medianamente significativo de cobertura vegetal

3

Média
Restabelecimento pouco significativo de cobertura vegetal
baixa

2

Baixa Restabelecimento muito pouco significativo de cobertura vegetal

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências será individual do empreendedor, uma vez que a manutenção da
mesma exigirá monitoramento contínuo, além do período do empreendimento.
Poderão ser realizadas parcerias com instituições de Pesquisa e Ensino que
atuam na região para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os
atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 7.2.2.1.1-2.
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Redução da cobertura vegetal

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA: REPOSIÇÃO DE
COBERTURA VEGETAL

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
será de compensação. A reposição da cobertura vegetal contribuirá para
compensar as áreas que serão suprimidas por áreas verdes e espaços sejam
dotadas de hortas, árvores isoladas ao longo das ruas, canteiros de flores, entre
outros.
A principal área de alcance desta medida, de aplicação simultânea e permanente,
em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento será a ADA. Em termos de eficiência desta medida (no âmbito
do próprio fator ambiental: flora) entende-se que será média, com mediana
eficácia, em relação aos efeitos do impacto do componente nesta fase de
implantação do empreendimento, segundo critérios expostos no Quadro 7.2.2.1.11.
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A responsabilidade por esta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências será
do empreendedor, uma vez que a manutenção das mesmas exigirá
monitoramento contínuo, além do período do empreendimento. Poderão ser
realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que atuam na região
para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os atributos para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 7.2.2.1.1-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA: REPOSIÇÃO DE
COBERTURA VEGETAL

Redução da cobertura vegetal

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida, de aplicação
simultânea e permanente em relação ao impacto, será de compensação. A
reposição da cobertura vegetal contribuirá para compensar as áreas que serão
suprimidas por áreas verdes e espaços sejam dotadas de hortas, árvores isoladas
ao longo das ruas, canteiros de flores, entre outros.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento será a
ADA. Em termos de eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator
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ambiental: flora) entende-se que será média, com mediana eficácia em relação
aos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios expostos no Quadro 7.2.2.1.1-1.
A responsabilidade por esta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências será
do empreendedor, uma vez que a manutenção das mesmas exigirá
monitoramento contínuo, além do período do empreendimento. Poderão ser
realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que atuam na região
para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os atributos para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.2.1.1-4.

Redução da cobertura vegetal

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA: REPOSIÇÃO DE
COBERTURA VEGETAL

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.2.1.2
ENRIQUECIMENTO DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA15
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: mudanças na composição
florística16. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter atenuante desta
medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase
de implantação do empreendimento fica claro quando se expõe a restauração de
conexão entre fragmentos de vegetação e consequente recuperação da
biodiversidade local. A minimização dos efeitos nos elementos abióticos
decorrentes do transporte, manuseio, armazenamento, tratamento e disposição
final de qualquer resíduo gerado na implantação do projeto também deve ser
considerado. Considerando as funcionalidades do canal de macrodrenagem e a
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui, haverá um
incremento de espécies nativas melhorando as condições ecológicas.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
a ADA e AID. Deverá ter aplicação simultânea e permanente. Sua eficiência (no
âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
média, com mediana eficácia, em respeito aos critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.2.2.1.2-1.
Quadro 7.2.2.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: ENRIQUECIMENTO DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
alta Redução altamente significativa das mudanças de composição florística

5

média
Redução muito significativa das mudanças de composição florística
alta

4

média Redução medianamente significativa das mudanças de composição florística

3

média
Redução pouco significativa das mudanças de composição florística
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa das mudanças de composição florística

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
15

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

16

Ver tópico 5.2.2.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-156

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências será individual do empreendedor, uma vez que a manutenção das
mesmas exigirá monitoramento contínuo, além do período do empreendimento.
Poderão ser realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que
atuam na região para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os
atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são expostos no
Quadro 7.2.2.1.2-2.

Mudanças na composição
florística

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA: ENRIQUECIMENTO DA
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
sobre o componente parque nesta fase de implantação do empreendimento será
atenuante. A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre
o componente parque nesta fase de implantação do empreendimento será a ADA,
AID e AIH. Deverá ter aplicação simultânea e permanente. Sua eficiência (no
âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
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componente parque nesta fase de implantação do empreendimento, é média, com
mediana eficácia, em respeito aos critérios expostos no Quadro 7.2.2.1.2-1.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências será
do empreendedor. Esse fato decorre do enriquecimento da composição florística
necessitar de equipe especifica para implementação, a qual será objeto de
contratação do empreendedor. O monitoramento dos locais onde haverá o
enriquecimento precisará ser realizado de forma continuada para verificar a
eficácia das ações. Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
arrolados no Quadro 7.2.2.1.2-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: ENRIQUECIMENTO DA
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Mudanças na composição
florística

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.2.1.3
REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO17
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: isolamento de áreas de
vegetação18. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter desta medida
em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento será corretivo. A conexão ou reconexão entre
áreas irá reduzir os efeitos das bordas dos fragmentos de vegetação, diminuindo
a distância entre os mesmos, o que afeta a conectividade entre eles. A conexão
entre os fragmentos, especialmente no que tange à área de preservação
permanente do Rio Barigui potencialmente reduzirá os efeitos de borda,
sinergicamente.
A principal área de alcance desta medida, de aplicação simultânea e permanente,
em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento será a ADA. A eficiência desta medida (no âmbito
do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
média, com mediana eficácia, e obedece aos critérios de enquadramento
expostos no. Quadro 7.2.2.1.3-1.
Quadro 7.2.2.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA:
REDUÇÃO DO ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
alta Redução altamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

5

média
Redução muito significativa do isolamento de áreas de vegetação
alta

4

média Redução medianamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

3

média
Redução pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
17

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

18

Ver tópico 5.2.2.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências será do empreendedor. Os atributos para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são listados no Quadro 7.2.2.1.3-2.

Isolamento de áreas de
vegetação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DO
ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
sobre o componente parque nesta fase de implantação do empreendimento
haverá ampliação de conectividade entre os fragmentos vegetacionais. A principal
área de alcance desta medida, de aplicação posterior e permanente, em relação
ao impacto sobre o componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento será a ADA. A eficiência desta medida (no âmbito do próprio
fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento será média, com eficácia mediana,
e atende os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.2.1.3-1.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento será do empreendedor. Os atributos para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são estruturados no Quadro 7.2.2.1.3-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
alta
média
EFICÁCIA
média baixa
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: REDUÇÃO DO
ISOLAMENTO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

Isolamento de áreas de
vegetação

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.2.1.4
CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA19
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alteração de aspectos de
conservação da flora20. Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta
medida em relação ao impacto será atenuante. A principal área de alcance desta
medida, de aplicação simultânea e permanente, em relação ao impacto sobre o
componente a ADA e AID. A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator
ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto nesta fase de implantação do
empreendimento será média, com eficácia mediana, e obedece aos critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.2.1.4-1.
Quadro 7.2.2.1.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA:
CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA
Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
predominância de espécies nativas, com ocorrência de ameaçada(s) de extinção

5

média Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
alta predominância de espécies nativas, sem ocorrência de ameaçada(s) de extinção

4

Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
predominância de espécies exóticas

3

alta

média

média Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de
baixa médio a grande porte

2

Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de
pequeno a médio porte

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento será do empreendedor. Poderá formar parceria
com instituições de ensino e pesquisa para monitoramento das ações. Os
atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente nesta
fase de implantação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.2.1.4-2.

____________________________________________________________________________________________
19

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

20

Ver tópico 5.2.2.1.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Alteração de aspectos de
conservação da flora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: CONTROLE DAS
ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.2.2
FAUNA
Abaixo discriminadas, as medidas pertinentes aos impactos sobre este fator
biótico na fase de implantação do empreendimento são essencialmente voltadas
à redução da afetação de hábitats e ao controle de condições da fauna aquática,
do sinantropismo e da fauna vetora e das alterações da diversidade faunística.
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7.2.2.2.1
REDUÇÃO DA AFETAÇÃO DE HÁBITATS21
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: afetação de hábitats e hábitos
da fauna22. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a realização das
atividades de supressão para implantação das estruturas previstas: bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP) do Rio Barigui; com bases nestas
modificações, é necessária a redução nas interferências relacionadas aos hábitats
da fauna.
Esta medida poderá ser implementada da seguinte maneira: delimitação das
áreas a serem suprimidas; afugentamento da fauna antes do início de qualquer
atividade na área, direcionamento correto do sentido da supressão e corte da
vegetação; acompanhamento durante a realização das atividades por um
profissional devidamente capacitado, recuperação e recomposição de áreas
afetadas, bem como conexão entre os fragmentos existentes. Esta medida será
de caráter atenuante, secundariamente preventivo, tendo em vista que, mesmo
com um intenso esforço de acompanhamento, as espécies da fauna serão
comprometidas com a perda e fragmentação de seus hábitats, principalmente
animais de menor mobilidade e porte.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA e AID. A aplicação
desta medida será simultaneamente com a frente de supressão até o
encerramento desta, podendo ocorrer previamente às atividades de instalação do
componente macrodrenagem. E, em um segundo momento ocorrerá o
monitoramento da fauna silvestre, o qual será abordado em item específico do
presente documento (ver seção 10 – Acompanhamento dos impactos e das
medidas ambientais), de maneira a contemplar as exigências ecológicas das
espécies, tais como novos ambientes formados, hábitats preferenciais, nichos
específicos, dieta, entre outros.

____________________________________________________________________________________________
21

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

22

Ver tópico 5.2.2.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante a implantação do
componente macrodrenagem, principalmente enquanto houver atividades
relacionadas com a supressão vegetal e movimentação de terra. No que diz
respeito a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de supressão) e orientações
pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir
este impacto perante a fauna local nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.2.1-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sob a fauna durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada mediana e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando da interferência nos ambientes, será possível aferir e
comprovar o real comprometimento e situação da fauna local.
Quadro 7.2.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FAUNA: REDUÇÃO DA AFETAÇÃO DE HABITATS
Previsão da redução de interferência para os hábitats e hábitos de todas as classes de fauna
alta nativa, e espécies categorizadas como de maior risco de extinção (CR – Criticamente em
Perigo; EN – Em Perigo; ou VU – Vulnerável)

5

Previsão da redução de interferência para os hábitats e hábitos de todas as classes de fauna
média
nativa, não consideradas como de maior risco de extinção, sendo as categorias: DD – Dados
alta
Insuficientes; LC – Pouco Preocupante; NT – Quase ameaçada e NE – não avaliada

4

Previsão da redução de interferência para os hábitats e hábitos de duas ou mais classes da
média fauna nativa, não consideradas como de maior risco de extinção, sendo as categorias: DD –
Dados Insuficientes; LC – Pouco Preocupante; NT – Quase ameaçada e NE – não avaliada

3

média Previsão da redução de interferência para os hábitats e hábitos de até duas classes da fauna
baixa nativa não ameaçados de extinção

2

Previsão da redução de interferência para os hábitats e hábitos de representantes não
prejudiciais apenas da fauna exótica

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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)

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
principalmente para a fauna local será do empreendedor, procedendo a
contratação de profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são exibidos no
Quadro 7.2.2.2.1-2.
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Afetação de hábitats e
hábitos da fauna

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: REDUÇÃO DA
AFETAÇÃO DE HABITATS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

No caso do componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, as
interferências nos hábitats e hábitos faunísticos proporcionadas por atividades
como preparo do terreno, movimentação de terra; tratamento paisagístico nas
áreas verdes, belvedere e mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas
sempre que possível. Dentre as ações previstas cita-se: delimitação das áreas a
serem suprimidas; afugentamento da fauna antes do início de qualquer atividade
na área, direcionamento correto do sentido da supressão e corte da vegetação;
acompanhamento durante a realização das atividades por um profissional
devidamente capacitado, bem como recuperação e recomposição de áreas
afetadas e restabelecimento de conexão entre os fragmentos existentes. Esta
medida será de caráter atenuante, secundariamente preventivo, tendo em vista
que, mesmo com um intenso esforço de acompanhamento, as espécies da fauna
serão comprometidas com a perda e fragmentação de seus hábitats,
principalmente animais de menor mobilidade e porte.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA e a AID. Esta medida
visa reduzir as interferências sobre os hábitats e hábitos faunísticos, e ocorrerá
simultaneamente e em conjunto com as ações de supressão até o encerramento
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desta fase, podendo iniciar-se previamente às atividades de instalação do
componente
parque.
Ressalta-se
que
será
realizado
ainda
o
acompanhamento/monitoramento da fauna silvestre, o qual será abordado em
item específico do presente documento (ver seção 10 – Acompanhamento dos
impactos e das medidas ambientais), de maneira a contemplar as exigências
ecológicas das espécies, tais como novos ambientes formados, hábitats
preferenciais, nichos específicos, dieta, entre outros.
A duração desta medida será temporária, ocorrendo durante a implantação do
componente parque, principalmente enquanto estiverem ocorrendo atividades
relacionadas com a supressão vegetal, preparo do terreno, movimentação de
terra assim como obras de tratamento paisagístico
Em relação a eficiência, esta medida pode ser definida como média alta, pois com
o efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de supressão) e orientações
pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será possível mitigar
este impacto perante a fauna local nesta fase de implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.2.1-1.
Com base nas interferências citadas, de maneira direta e indireta, para a fauna
durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada mediana e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando da interferência nos ambientes, será possível aferir e
comprovar o real comprometimento e situação da fauna local.
A responsabilidade pelas ações que visam à redução da alteração nos ambientes,
principalmente para a fauna local será do empreendedor procedendo a
contratação de profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são evidenciados
no Quadro 7.2.2.2.1-3.
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Afetação de hábitats e
hábitos da fauna

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: REDUÇÃO DA
AFETAÇÃO DE HABITATS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.2.2.2
CONTROLE DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA23
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: agravamento de condições da
fauna aquática24. Para o componente MACRODRENAGEM, as interferências
relacionadas aos ambientes aquáticos ou áreas que estejam diretamente ligadas
a estes, inclusive no que diz respeito a cavas, lagoas e ainda para a vegetação
ciliar. Estas poderão ser mitigadas a partir da obtenção de dados relativos à
estrutura e ao comportamento das comunidades ali existentes diante destas
variações no ambiente, de maneira a avaliar a dinâmica, além de realizar
possíveis associações entre estas comunidades e o grau de comprometimento na
ADA e AID do empreendimento e, de maneira complementar, também na AIH.
No que diz respeito à aplicação, os aspectos relacionados
condições da fauna aquática, deverão ocorrer simultaneamente
componente parque, a partir das interferências previstas,
levantamentos iniciais já realizados na etapa de planejamento
presente estudo, com possibilidade de extensão após esta fase.

ao controle das
à implantação do
com base nos
e diagnóstico do

A duração desta medida será temporária, sendo desenvolvida enquanto
ocorrerem as interferências descritas nos ambientes que envolvem a fauna
aquática e semiaquática e, posteriormente as atividades de monitoramento que
deverão seguir, serão contempladas em item específico do presente documento
(ver seção 10 – Acompanhamento dos impactos e das medidas ambientais).
As ações de controle de condições da fauna aquática, principalmente no que diz
respeito à geração de efluentes, poderão ser controladas e tendem a refletir uma
eficiência média segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.2.1-1. Assim será proporcionada uma eficácia mediana que,
somente com o acompanhamento e ações específicas quando da interferência
nos ambientes, será possível aferir e ter a comprovação do nível de
comprometimento e da situação da fauna aquática e semiaquática.

____________________________________________________________________________________________
23

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.

24

Ver tópico 5.2.2.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.2.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA:
CONTROLE DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA
alta

Constatação da não geração de efluentes e/ou resíduos com potencial de poluição hídrica e
agravamento de condições de hábitats e hábitos da fauna aquática

Constatação da redução nas atividades com geração de efluentes de característica domiciliar
média
na rede coletora de esgotos e/ou de resíduos de características semelhantes aos domiciliares,
alta
sem comprometer as condições de hábitats e hábitos da fauna aquática
Constatação da redução nas atividades com geração de efluentes de característica nãodomiciliar, sem necessidade de pré-tratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora
média de esgotos e/ou de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com baixa
interferência nos hábitats e hábitos aquáticos, sem confirmação de óbitos durante as
atividades de controle
Constatação da redução nas atividades com geração de efluentes de característica nãodomiciliar, dom necessidade de pré-tratamento e viabilidade de lançamento na rede coletora
média
de esgotos e/ou de resíduos de características semelhantes aos domiciliares, com
baixa
interferência nos hábitats e hábitos aquáticos, com a confirmação de óbitos durante as
atividades de controle
Constatação da redução nas atividades com geração de efluentes de característica nãodomiciliar e sem disponibilidade de rede coletora de esgotos e/ou perigosos provenientes de
baixa manutenção sistemática de elementos vinculados à implantação do empreendimento, com
interferência nos hábitats e hábitos aquáticos, com a confirmação de óbitos durante as
atividades de controle

5
4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam o controle das condições da fauna
aquática será do empreendedor procedendo a contratação de técnicos
especialistas, bem como da empreiteira, no que diz respeito ao controle e gestão
de seus resíduos. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada
aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 7.2.2.2.2-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.2.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DE
CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA

Agravamento de condições
da fauna aquática

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.2.2.3
CONTROLE DO SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento da ocorrência de
sinantropismo25. Para o componente MACRODRENAGEM, a partir das
atividades previstas nesta etapa e a possibilidade de aumento na ocorrência da
fauna sinantrópica, principalmente no que diz respeito aos vetores, é indicada a
medida de caráter atenuante e secundariamente preventivo, no sentido de
controlar este impacto, durante a implantação do empreendimento, com alcance
na ADA, bem como na AID do empreendimento.

____________________________________________________________________________________________
25

Ver tópico 5.2.2.2.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente as atividades de implantação
do componente macrodrenagem, cujos impactos já foram previstos em item
específico do presente estudo, principalmente a partir do manejo adequado dos
resíduos oriundos das atividades das obras, evitando o descarte ou acúmulo
destes tanto no que diz respeito a orgânicos, que podem atrair espécies como
roedores (domésticos e silvestres), marsupiais (gambá), aves (pardais, pombos e
inclusive urubus e carcarás), como também entulhos e outros materiais que
podem servir como abrigo destas espécies e, inclusive ambientes que favoreçam
sua proliferação.
A duração desta medida será temporária, durante a implantação do
empreendimento, até que as estruturas sejam concluídas, bem como a
desmobilização do canteiro de obras, de maneira a reduzir tanto o número de
pessoas como de resíduos gerados. A eficiência pode ser considerada média,
com a possibilidade de realização de controle adequado da fauna sinantrópica e
de novos focos. Todavia, não é possível afirmar que o referido impacto será
eliminado, conforme critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.2.2.3-1.
A eficácia a ser proporcionada pode ser considerada elevada, inclusive quando
analisado o contexto de maneira geral do empreendimento e do componente
macrodrenagem, o qual minimizará os riscos de enchentes, acúmulo de materiais
e resíduos, principais causas de aumento e ocorrência da fauna sinantrópica,
especialmente roedores.
Quadro 7.2.2.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DO SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA
alta Ausência de registro de espécies sinantrópicas

5

média Registro de vestígios de espécies sinantrópicas, sem previsão de proliferação de doenças e/ou
alta casos.
Registro de espécies sinantrópicas, com previsão de proliferação de doenças relacionadas a
média espécies comensais (Mus musculus); ratazana (Rattus norvergicus) e rato-de-telhado (R.
rattus), sem confirmação de casos
Registro de espécies sinantrópicas; com roedores comensais ou silvestres hospedeiros, e
confirmação de até um caso relacionado com alguma destas zoonoses: viroses (Hantavirose;
média
Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre por mordedura; Salmonelose; Leptospirose) e
baixa
parasitoses (Toxoplasmose; Verminose e Esquistossomose), porém controlado assim que
informado
Registro de espécies sinantrópicas; com roedores comensais ou silvestres hospedeiros, e
confirmação de mais de um caso relacionado com alguma destas zoonoses: viroses
baixa (Hantavirose; Coriomeningite Linfocítica); bacterioses (Febre por mordedura; Salmonelose;
Leptospirose) e parasitoses (Toxoplasmose; Verminose e Esquistossomose), porém
controlado assim que informado

4
3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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A responsabilidade pelas ações que visam o controle do sinantropismo e da fauna
vetora será do empreendedor e empreiteira, bem como parcerias a serem
estabelecidas com a Secretaria Municipal de Saúde e de Meio Ambiente, no que
diz respeito ao controle e gestão de seus resíduos. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são classificados
no Quadro 7.2.2.2.3-2.

Aumento da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DO
SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como para a macrodrenagem, a partir das
atividades previstas para a fase de implantação do empreendimento, com o maior
fluxo de colaboradores, na geração de resíduos, e consequente possibilidade do
aumento na ocorrência da fauna sinantrópica, principalmente no que diz respeito
aos vetores, é prevista esta medida de caráter atenuante e secundariamente
preventivo, no sentido de controlar este impacto, com alcance na ADA, bem como
na AID do empreendimento.
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A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente as atividades de implantação
do componente macrodrenagem, cujos impactos já foram previstos em item
específico do presente estudo, principalmente a partir do manejo adequado dos
resíduos oriundos das atividades das obras, evitando o descarte ou acúmulo de
destes. Essa questão envolve tanto os resíduos orgânicos, que podem atrair
espécies como roedores (domésticos e silvestres), marsupiais (gambá), aves
(pardais, pombos e, inclusive, urubus e carcarás), como também no caso de
entulhos e outros materiais, que podem servir como abrigo desses animais e
como ambientes que favoreçam sua proliferação.
No que diz respeito a duração, esta medida será temporária, enquanto da
implantação do empreendimento, até que ocorra a finalização das estruturas, bem
como a desmobilização/desinstalação, reduzindo tanto o número de pessoas
como de resíduos gerados. Sua eficiência pode ser considerada média, com a
possibilidade da realização de controle adequado da fauna sinantrópica e de
novos focos. Entretanto, não é possível confirmar que o referido impacto seja
eliminado, segundi critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.2.2.3-1.
A eficácia a ser proporcionada pode ser considerada elevada, tendo em vista
todos os controles a serem estabelecidos durante a implantação do componente
parque, de maneira a minimizar a ocorrência em potencial da fauna sinantrópica.
A responsabilidade pelas ações que visam o controle do sinantropismo e da fauna
vetora será do empreendedor e empreiteira, bem como parcerias a serem
estabelecidas com a Secretaria Municipal de Saúde e de Meio Ambiente, no que
diz respeito ao controle e gestão de seus resíduos. Os atributos antes
especificados para esta medida, a qual está vinculada aos efeitos de impacto do
componente parque, na fase de implantação do empreendimento, são
sistematizados no Quadro 7.2.2.2.3-3.
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Aumento da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DO
SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, a medida referente ao controle do
sinantropismo e da fauna vetora também terá caráter atenuante e
secundariamente preventivo, tendo em vista as obras relacionadas com preparo
do terreno, movimentação de terra, saneamento e esgotamento sanitário; além de
obras de tratamento paisagístico e de adequação das áreas urbanizadas, sobre
as quais deverão ocorrer ações efetivas para evitar a proliferação da fauna vetora.
O alcance desta ação está relacionado com a ADA, bem como a AID do
empreendimento.
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Para o componente urbanização, esta medida será aplicada, assim como nos
demais, simultaneamente às atividades de implantação, cujos impactos já foram
previstos em item específico do presente estudo, principalmente a partir do
manejo adequado dos resíduos oriundos das atividades das obras, evitando o
descarte ou acúmulo de destes tanto no que diz respeito aos orgânicos, que
podem atrair espécies sinantrópicas, principalmente roedores (domésticos e
silvestres), como também entulhos depositados de maneira incorreta e outros
materiais, os quais podem servir como abrigo e favorecer sua proliferação.
No que diz respeito a duração, esta medida será temporária, enquanto da
implantação do empreendimento, até que ocorra a conclusão desta etapa, bem
como a desmobilização/desinstalação, reduzindo tanto o número de pessoas
como de resíduos gerados e, quanto à sua eficiência pode ser considerada
média, com a possibilidade de realizar um controle adequado desta fauna
sinantrópica e eventuais focos, todavia, não é possível confirmar que seja
eliminado o referido impacto, conforme critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.2.3-1.
A eficácia a ser proporcionada pode ser considerada elevada, tendo em vista
todos os controles a serem estabelecidos durante a implantação do componente
urbanização, de maneira a minimizar a ocorrência em potencial da fauna
sinantrópica.
A responsabilidade pelas ações que visam o controle do sinantropismo e da fauna
vetora será do empreendedor e empreiteira, bem como parcerias a serem
estabelecidas com a Secretaria Municipal de Saúde e de Meio Ambiente, no que
diz respeito ao controle e gestão de seus resíduos. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são mostrados no
Quadro 7.2.2.2.3-4.
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Aumento da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DO
SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.2.2.4
CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA26
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alteração de aspectos de
conservação da fauna27. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a
fase de implantação do empreendimento, tendo em vista as atividades previstas,
principalmente no que diz respeito à supressão da vegetação, implantação de
estruturas e recuperação do corredor ecológico, serão necessárias ações que
visem recuperar e recompor as áreas degradadas, bem como restabelecer a
conexão entre os fragmentos comprometidos, de maneira a favorecer a
biodiversidade local, tanto para fauna como para flora. Esta medida será de
caráter atenuante e secundariamente corretivo, tendo em vista que, estas
atividades comprometerão a diversidade faunística, com a perda e fragmentação
de seus hábitats. O alcance desta medida contempla especificamente a ADA e
AID e, de maneira complementar, a AIH.
Esta medida ocorrerá de forma simultânea à implantação do componente
macrodrenagem, com possibilidade de extensão após esta fase, atuando tanto
nas áreas que serão desmobilizadas como recuperando ambientes após as obras
realizadas, conforme mencionando anteriormente, o foco será dado para a
recuperação de áreas degradadas, inclusive nas áreas de empréstimo e botafora, quando de sua desativação, para que assim sejam controladas as ações que
comprometem a diversidade faunística.
A duração desta medida será temporária, porém se estenderá até que se
confirme uma efetiva recuperação e restabelecimento da biodiversidade local,
tanto no que diz respeito à fauna, como à flora (a exemplo da perda de material
genético e espécies invasoras). A eficiência das ações de controle das alterações
da diversidade faunística pode ser considerada média, nesta fase de implantação
do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.2.4-1.
Com base nas interferências diretas e indiretas para a fauna durante a
implantação do empreendimento, bem como toda conformação pretérita na
região, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada mediana e, com
as ações de recomposição e recuperação previstas, será possível aferir e
comprovar o controle efetivo em relação a diversidade faunística.

____________________________________________________________________________________________
26

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

27

Ver tópico 5.2.2.2.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.2.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA
Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) e ameaçada(s) de extinção nas
alta categorias “vulnerável ou “em perigo” ou “criticamente em perigo” e uso das áreas
recompostas e recuperadas para abrigo, deslocamento e ou reprodução.

5

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) e ameaçada(s) de extinção nas
média
categorias “vulnerável ou “em perigo” ou “criticamente em perigo” e uso das áreas
alta
recompostas e recuperadas apenas para deslocamento.

4

média

Registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) e ameaçada(s) de extinção e uso
das áreas recompostas e recuperadas apenas para deslocamento.

3

média Registro não comprovado de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativa(s) e ameaçada(s) de
baixa extinção, sem o uso das áreas recompostas e recuperadas.

2

baixa Sem registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s) nativas e ameaçada(s) de extinção

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam o controle das alterações da
diversidade faunística será do empreendedor, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados tanto para a recuperação e recomposição
das áreas, como para estudos faunísticos. Os atributos antes especificados para
esta medida, a qual está vinculada aos efeitos de impacto do componente
macrodrenagem, na fase de implantação do empreendimento são apresentados
no Quadro 7.2.2.2.4-2.
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Alteração de aspectos de
conservação da fauna

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FAUNA: CONTROLE DAS
ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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No caso do componente PARQUE, assim como para a macrodrenagem, as
interferências na diversidade faunística em função de atividades como preparo do
terreno, movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes,
belvedere e mirantes; assim serão aplicadas medidas com intuito de controlar
alterações na biodiversidade, que visem recuperar e recompor áreas degradadas
de maneira a favorecer a biodiversidade local, tanto em relação à fauna como
flora. Esta medida é de caráter atenuante e secundariamente corretivo, tendo em
vista que estas atividades poderão comprometer a diversidade faunística.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA e a AID, sendo que
sua ocorrência se dará de forma simultânea à implantação do componente
parque, com possibilidade de extensão após esta fase, de maneira a atuar nas
áreas que serão desmobilizadas e, conforme mencionando anteriormente, o foco
será dado para a recuperação de áreas degradadas, para que assim sejam
controladas as ações que comprometem a diversidade faunística nesta etapa do
empreendimento.
A duração desta medida será temporária, porém se estenderá até que se
confirme uma efetiva recuperação e restabelecimento da biodiversidade local. Em
relação ao atributo eficiência, esta pode ser considerada média, durante a fase de
implantação do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.2.2.2.4-1.
Com base nas interferências diretas e indiretas para a fauna durante a
implantação do empreendimento, bem como toda conformação pretérita na
região, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada mediana e, com
as ações de recomposição e recuperação prevista, será possível aferir e
comprovar o controle efetivo em relação a diversidade faunística.
A responsabilidade pelas ações que visam o controle das alterações da
diversidade faunística será do empreendedor, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados tanto para a recuperação e recomposição
das áreas, como para estudos faunísticos. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.2.2.2.4-3.
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Alteração de aspectos de
conservação da fauna

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DAS
ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3
MEIO ANTRÓPICO
Há relativo equilíbrio das medidas ambientais para aspectos antrópicos com
caráter atenuante (36,8%) e preventivo (35,5%), frente à diversidade de efeitos
diagnosticados para os impactos.
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7.2.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
As medidas para as ações impactantes sobre condições do território se resumem
à observação dos usos e formas de ocupação do solo e das interferências em
áreas protegidas por lei, bem como à mitigação de efeitos de detração visual da
paisagem, as quais são detalhadas nos próximos tópicos.

7.2.3.1.1
OBSERVAÇÃO DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: modificações de usos e
formas de ocupação do solo1. Para o componente MACRODRENAGEM, seu
caráter de correção é justificado pelo fato de que as atividades de demolição das
edificações na Área de Risco (associado ao componente urbanização), de
movimentação de terra, cortes e taludes, e reposição da vegetação da APP do
Rio Barigui, são inevitáveis para a execução do projeto, provocando alterações
nos usos e formas de ocupação do solo.
A medida alcançará a ADA, com reflexos também na AIH, com aplicação
simultânea ao início das atividades e duração temporária, relativa ao próprio
período das obras. As atividades de controle e fiscalização quanto ao atendimento
das legislações urbanísticas e ambientais, bem como às especificações
estabelecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) em relação à
recomposição da APP do Rio Barigui, também integram os programas e
subprogramas previstos para acompanhamento do empreendimento. De forma
complementar, as medidas referentes ao impacto das modificações de usos e
formas de ocupação do solo, deverão ser integradas com aquelas atinentes à
reposição de cobertura vegetal, enriquecimento da composição florística, redução
do isolamento de áreas de vegetação e controle das alterações da diversidade
florística. A aplicação desta medida ocorrerá simultânea à realização das
intervenções de recuperação do corredor ecológico, das obras civis de
macrodrenagem e do platô belvedere, e terá duração temporária, somente
durante o período de obras previstas.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver tópico 5.2.3.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-183

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Assim, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.1.1-1, a
medida possui eficiência alta, uma vez que com o efetivo acompanhamento e
fiscalização das intervenções, seguindo as orientações e regramentos incidentes,
será possível promover a alteração do uso e a forma de ocupação do solo de
acordo com suas condicionantes naturais e apropriadas para o ambiente, de
forma a controlar os impactos negativos das intervenções sobre áreas de
preservação ambiental, propiciando a recuperação de áreas degradadas, a
melhoria da drenagem do solo, e consequentemente, atuar no combate aos
problemas de enchentes e alagamentos que ocorrem atualmente na área. De
acordo com o conjunto geral das interferências, a eficácia desta medida pode ser
considerada mediana, pois dependerá do efetivo acompanhamento por
profissionais técnicos e do cumprimento aos requerimentos e regramentos legais
pertinentes.
Quadro 7.2.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS: OBSERVAÇÃO DOS USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO
Previsão de modificações para uso(s) residencial (is) e / ou uso(s) não residencial(is) e
alta respectivas formas de ocupação do solo com cumprimento aos critérios estabelecidos pelos
órgãos licenciadores e instrumentos legais pertinentes

5

Previsão de modificações para uso(s) não residencial(is) e respectivas formas de ocupação do
média
solo com cumprimento aos critérios estabelecidos pelos órgãos licenciadores e instrumentos
alta
legais pertinentes

4

Previsão de modificações para uso(s) não residencial(is) e respectivas formas de ocupação do
média solo com atendimento parcial com cumprimento aos critérios estabelecidos pelos órgãos
licenciadores e instrumentos legais pertinentes

3

Previsão de modificações para uso residencial e respectivas formas de ocupação do solo com
média
atendimento parcial com cumprimento aos critérios estabelecidos pelos órgãos licenciadores e
baixa
instrumentos legais pertinentes

2

Previsão de modificações para quaisquer usos e formas de ocupação do solo em desacordo
baixa com as orientações estabelecidas e instrumentos legais pertinentes, inexistindo atividades de
controle e acompanhamento nas intervenções.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Deverá estar sob responsabilidade compartilhada do empreendedor –
especialmente entre o IPPUC, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)
e o Instituto Água e Terra (IAT), no tocante ao cumprimento da legislação
ambiental e urbanística nas intervenções. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 7.2.3.1.1-2.
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Modificações de usos e
formas de ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como para o componente macrodrenagem,
a medida tem caráter de correção e secundariamente de atenuação dos efeitos
deletérios causados pelas intervenções necessárias para a implantação do
projeto. Seu alcance contemplará a ADA, e especificamente uma parcela dessa.
A aplicação desta medida ocorrerá simultânea à realização das obras de
implantação do parque linear, e terá duração temporária, somente durante o
período de obras previstas.
Em relação à eficiência, esta medida pode ser considerada alta, segundo critérios
de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.1.1-1 anteriormente, pois por meio
do acompanhamento e ações de fiscalização nas intervenções necessárias, será
possível averiguar as alterações no uso do solo, em cumprimento às
recomendações no licenciamento ambiental e legislações urbanísticas e
ambientais pertinentes, e ainda, providenciar eventuais correções no decorrer do
processo de execução das obras.
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Baseado no conjunto geral das interferências, a eficácia desta medida pode ser
considerada mediana, pois dependerá do efetivo acompanhamento por
profissionais técnicos e do cumprimento aos requerimentos e regramentos legais
pertinentes. Esta medida tem como responsável principal o empreendedor –
SMMA e IPPUC, no tocante ao cumprimento da legislação ambiental e urbanística
nas intervenções. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são apresentados no Quadro 7.2.3.1.1-3.

Modificações de usos e
formas de ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida tem caráter de correção e
secundariamente de atenuação dos impactos negativos decorrentes das
modificações nos usos e formas de ocupação do solo devido ao reassentamento
das famílias para provimento do corredor ecológico e parque linear, da instalação
do canteiro de obras na Área C do projeto, e às obras civis de urbanização e
adequação dos equipamentos públicos localizados na AID.
Tem como principal área de alcance a ADA e AID, tendo em vista que as
alterações também ocorrerão nos equipamentos públicos da AID para suprir a
demanda da população presente na ADA. Possui aplicação simultânea ao início
das obras para esta fase de implantação, e duração temporária, cessando de
forma gradativa ao término das intervenções.
Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.1.1-1
anteriormente, esta medida pode ser considerada com eficácia alta, pois por meio
da execução dos programas previstos, do acompanhamento e ações de
fiscalização nas intervenções necessárias, será possível averiguar as alterações
no uso e ocupação do solo, de acordo com as legislações urbanísticas e
ambientais pertinentes, e ainda, providenciar eventuais correções no decorrer do
processo de execução das obras.
Baseado no conjunto geral das interferências, a eficácia desta medida pode ser
considerada mediana, pois dependerá do efetivo acompanhamento por
profissionais técnicos e do cumprimento aos requerimentos e regramentos legais
pertinentes. Esta medida tem como responsável principal o empreendedor –
SMOP, especificamente quanto às obras de reforma, construção e ampliação dos
equipamentos públicos, e urbanização; e Cohab, no tocante a construção de
novas unidades habitacionais e estabelecimentos comerciais, regularização
fundiária e reurbanização. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são expostos no Quadro 7.2.3.1.1-4.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-187

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Modificações de usos e
formas de ocupação do solo

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.1.2
OBSERVAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: interferências em áreas
protegidas por lei2. Para o componente MACRODRENAGEM, a medida
referente à observação das interferências em áreas protegidas por lei é voltada às
ações de controle e fiscalização quanto ao atendimento das legislações
urbanísticas e ambientais, bem como às especificações estabelecidas pela SMMA
em relação à recomposição da APP do Rio Barigui. Ademais, as ações da medida
referente a este impacto deverão ser integradas com aquelas relacionadas aos
fatores da flora e fauna.

____________________________________________________________________________________________
2

Ver tópico 5.2.3.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Seu caráter será de atenuação e secundariamente de correção, tendo em vista
que as interferências nas áreas protegidas incidentes neste componente serão
obrigatórias para se alcançar os objetivos propostos pelo projeto, dentre eles
pode-se citar: manutenção do sistema natural de drenagem e consequentemente,
atenuação dos problemas de enchentes e alagamentos, a preservação da
biodiversidade e ainda, atuar como elementos de adaptação às mudanças
climáticas.
O alcance principal da medida compreenderá a ADA e de forma secundária a
AIH, em função de que algumas áreas protegidas, como a APP do Rio Barigui,
que passarão por intervenções, podem impactar áreas além da ADA. A aplicação
deverá ser simultânea ao início das obras e perdurar durante toda a fase de
implantação do projeto, sendo assim, de duração temporária.
Desse modo, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.1.21, definem a sua alta eficiência, pois por meio do efetivo acompanhamento e
fiscalização das intervenções, principalmente em áreas protegidas, seguindo
todas as recomendações técnicas e regramentos legais que incidem sobre a área,
associados às demais ações previstas nos programas de acompanhamento, será
possível promover as intervenções necessárias para a implantação do projeto,
tendo eficácia mediana, uma vez que dependerá do efetivo acompanhamento por
profissionais, ao cumprimento dos regramentos legais e ao sucesso dos
resultados obtidos nas demais medidas propostas.
Quadro 7.2.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS: OBSERVAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS
PROTEGIDAS POR LEI
alta

média
alta
média
média
baixa

Acompanhamento e fiscalização das interferências nas áreas de preservação permanente –
APP, nas Unidades de Conservação (APA do Iguaçu e REVIS do Bugio), no SEACSA e nas
bacias hidrográficas do Rio Barigui para cumprimento das normas urbanísticas e ambientais e
das solicitações pelos órgãos licenciadores
Acompanhamento e fiscalização das interferências nas áreas de preservação permanente –
APP, nas Unidades de Conservação (APA do Iguaçu e REVIS do Bugio) e no SEACSA para
cumprimento das normas urbanísticas e ambientais e das solicitações pelos órgãos
licenciadores
Acompanhamento e fiscalização das interferências nas áreas de preservação permanente –
APP, nas Unidades de Conservação (APA do Iguaçu e REVIS do Bugio) para cumprimento
das normas urbanísticas e ambientais e das solicitações pelos órgãos licenciadores
Acompanhamento e fiscalização das interferências somente nas áreas de preservação
permanente – APP para cumprimento das normas urbanísticas e ambientais e das solicitações
pelos órgãos licenciadores

baixa Inexistência ou acompanhamento e fiscalização de forma parcial nas áreas protegidas por lei

5

4

3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
APA
= Área de proteção ambiental
APP
= Área de preservação permanente
REVIS = Refúgio da vida silvestre
SEACSA = Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental
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Sob responsabilidade compartilhada do empreendedor - especialmente a SMOP,
a SMMA e o IAT, no tocante ao cumprimento da legislação ambiental e
urbanística nas intervenções. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são identificados no Quadro 7.2.3.1.2-2.

Interferências em áreas
protegidas por lei

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter da medida em relação ao impacto pode
ser considerado de correção e secundariamente de atenuação, pelo fato de que
as intervenções necessárias provocarão nessa fase do projeto a degradação
ambiental num primeiro momento com posterior recuperação e melhorias no
território das áreas protegidas incidentes, e o acompanhamento e fiscalização de
suas intervenções poderão amenizar as possíveis degradações desnecessárias,
bem como promover eventuais correções que poderão surgir no decorrer das
obras.
Possuirá alcance especificamente na ADA, pois se refere exclusivamente ao local
de realização das intervenções. Sua aplicação deverá ser simultânea, logo no
início das intervenções e terá duração temporária, tendo em vista que as
intervenções ocorrerão apenas nesse período. Segundo critérios de
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enquadramento expostos no 7.2.3.1.2-1 anteriormente, a medida possuirá
eficiência alta tendo em vista que a partir da realização das ações contidas nos
programas previstos para acompanhamento e fiscalização por profissionais
capacitados quanto ao cumprimento das recomendações de licenciamento
ambiental e legislações urbanísticas e ambientais pertinentes, será possível aferir
as intervenções e indicar possíveis condutas corretivas no decorrer das obras de
implantação do projeto.
Baseado no conjunto geral das interferências, a eficácia desta medida será
mediana, pois é dependente do efetivo acompanhamento e cumprimento das
exigências legais. Esta medida tem como responsável principal o empreendedor –
SMMA, a Cohab e o IAT, no tocante à fiscalização e ao cumprimento da
legislação ambiental e urbanística nas intervenções. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são arrolados no
Quadro 7.2.3.1.2-3.

Interferências em áreas
protegidas por lei

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida tem caráter de correção e
secundariamente de atenuação dos impactos negativos decorrentes das
modificações nos usos e formas de ocupação do solo devido ao reassentamento
das famílias para provimento do corredor ecológico e parque linear, da instalação
do canteiro de obras na Área C do projeto (ver seção 2 – Caracterização do
empreendimento), e às obras civis de urbanização, construção e adequação de
equipamentos públicos na AID.
Possuirá como área de alcance principal a ADA e a AID, tendo em vista as
intervenções previstas também nos equipamentos públicos presentes nessa, para
suprir a demanda da população presente na ADA. Possui aplicação simultânea às
obras e atividades previstas para este componente, e de duração temporária,
relativo ao próprio período das obras.
Baseado nos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.1.2-1,
anteriormente, a medida possuirá eficiência alta, pois a partir da realização das
ações contidas nos programas previstos, do controle e fiscalização quanto ao
cumprimento das recomendações no licenciamento ambiental e legislações
urbanísticas e ambientais, em especial das áreas protegidas em específico, será
possível aferir o impacto das intervenções e até mesmo, indicar possíveis
condutas corretivas no decorrer das obras de implantação do projeto.
Baseado no conjunto geral das interferências, a eficácia desta medida pode ser
considerada mediana, pois dependerá do efetivo acompanhamento por
profissionais técnicos e do cumprimento às solicitações realizadas pelos órgãos
licenciadores e regramentos legais pertinentes. Sob responsabilidade
compartilhada do empreendedor – SMOP, especificamente quanto às obras de
reforma, construção e ampliação dos equipamentos públicos, e urbanização; e
Cohab, no tocante à construção de novas unidades habitacionais e
estabelecimentos comerciais, à regularização fundiária e à reurbanização prevista
no projeto. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos
de impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são expostos no Quadro 7.2.3.1.2-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
OBSERVAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

Interferências em áreas
protegidas por lei

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.1.3
MITIGAÇÃO DE EFEITOS DE DETRAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: detração da qualidade visual
da paisagem3. Adiante, são tratados os aspectos relativos às ações voltadas
especificamente às principais causas atreladas aos componentes estruturantes do
empreendimento. Todavia, em termos gerais, o tratamento paisagístico pode ser
mais amplo do que as soluções apontadas, permitindo o indicativo de alternativas
para outras interferências da fase de implantação, as quais, sem pretensão de
esgotamento do assunto, são sinteticamente estruturadas no Quadro 7.2.3.1.3-1.
Cabe destacar que esse conjunto de exemplos genéricos contribui com subsídios
à gestão de riscos climáticos.
____________________________________________________________________________________________
3

Ver tópico 5.2.3.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.1.3-1:
PORTIFÓLIO DE EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS PARA AGENCIAMENTO
PAISAGÍSTICO RELACIONADO AOS IMPACTOS DA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
IMPACTOS
5.2.1.1.1

5.2.1.1.2

5.2.1.1.3

5.2.1.2.1

5.2.1.2.2

5.3.1.2.3

EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS
PARA PROJETO
PARA PLANEJAMENTO

Aumento de materiais
revestimentos porosos de retenção de
particulados em suspensão material particulado e plantas de folhagem
na atmosfera
pilosa
Incremento da emissão de revestimentos específicos de retenção de
gases e vegetação de estrutura foliar de
gases para a atmosfera
absorção
Acentuação dos níveis de
pressão sonora

revestimentos acústicos de proteção
sonora e barreiras vegetais

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição do ar
revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição do ar
revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição sonora

Aumento de interferências
na dinâmica de drenagem
superficial
Incremento do
assoreamento de corpos
d’água

revestimentos permeáveis e vegetação
funcional (jardins de chuva, biovaletas,
reservatórios de infiltração, wetlands,...)

taxas de permeabilidade e setores
especiais de fundos de vale

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
para solo transportado

taxas de permeabilidade e setores
especiais de fundos de vale

Deterioração da qualidade revestimentos filtrantes e filtros vegetais
hídrica superficial
para resíduos e efluentes

setores especiais de fundos de vale

Evolução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica
Alterações de condições
geotécnicas do solo e
subsolo

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
de cobertura de solos expostos

setores especiais de risco geotécnico

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
de cobertura de solos expostos

setores especiais de risco geotécnico

5.2.1.3.3

Contaminação do solo e
subsolo

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
para resíduos e efluentes

setores especiais de risco geotécnico

5.2.1.3.4

Interferências no nível de
águas subterrâneas

pavimentos permeáveis e vegetação
funcional (jardins de chuva, biovaletas,
wetlands,...)

taxas de permeabilidade e setores
especiais de recarga de aquíferos

5.2.1.3.5

Deterioração da qualidade revestimentos filtrantes e filtros vegetais
hídrica subterrânea
para resíduos e efluentes

setores especiais de recarga de aquíferos

5.2.2.1.1

Redução de cobertura
vegetal

espaços verdes públicos e privados de
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.2.2.1.2

Mudanças na composição espaços verdes públicos e privados de
florística
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.2.2.1.3

Isolamento de áreas de
vegetação

espaços verdes públicos e privados de
conectividade biológica

5.2.2.1.4

Alteração de aspectos de
conservação da flora

espaços verdes públicos e privados de
vegetação nativa

5.2.2.2.1

Afetação de hábitats e
hábitos da fauna

espaços verdes públicos e privados de
trampolins ecológicos

revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas verdes
revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas naturais protegidas
revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas verdes

5.2.2.2.2

Agravamento de condições revestimentos filtrantes e filtros vegetais
da fauna aquática
para resíduos e efluentes

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de fundos de vale

5.2.2.2.3

Aumento da ocorrência de espaços verdes públicos e privados de
sinantropismo
atração de predadores de vetores

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.2.2.1.4

Alteração de aspectos de
conservação da fauna

espaços verdes públicos e privados de
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas naturais protegidas

5.2.3.1.1

Modificações de usos e
formas de ocupação do
solo

comunicação visual de orientação

setores urbanísticos especiais e
regulamentação específica

5.2.3.1.2

Interferências em áreas
protegidas por lei

comunicação visual de orientação

setores especiais de áreas naturais
protegidas

5.2.3.1.3

Detração da qualidade
visual da paisagem

5.2.1.3.1

5.2.1.3.2

5.2.3.2.1

barreiras visuais construídas (vedações e
tapumes) e vegetais (planos verdes
horizontais, verticais, inclinados e elevados)
comunicação visual de orientação,
Transtornos na
compartilhamento de vias e sinalização
infraestrutura de circulação viva

revegetação compulsória e/ou incentivada
e regulamentação de envelopamento
vegetal e despoluição visual
hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária)
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EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS
PARA PROJETO
PARA PLANEJAMENTO

comunicação visual de segurança para
compartilhamento de vias e sinalização
viva
espaços para mobilidade multimodal
(especialmente para veículos não
poluentes)
sistemas alternativos (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem
pluvial e coleta seletiva de resíduos)

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária)

5.2.3.2.2

Aumento dos riscos de
acidentes de trânsito

5.2.3.2.3

Ampliação de demandas
por transporte coletivo

5.2.3.2.4

Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

5.2.3.2.5

Aumento de demandas por sistemas alternativos e dispositivos de
abastecimento de água
reuso de água

setores especiais de proteção de
mananciais

5.2.3.2.6

Aumento da geração de
efluentes

setores especiais de disposição de
resíduos e efluentes

5.2.3.2.7

5.2.3.2.8

sistemas alternativos e jardins de
depuração por raízes

Aumento da geração de
resíduos pela construção materiais reciclados
civil e demolições
Transtornos na
sistemas alternativos de energia e de
infraestrutura de energia e iluminação pública
comunicações

integração intermodal (especialmente
cicloviária)
taxas de permeabilidade e setores
especiais de proteção de mananciais
hídricos e controle de cheias

setores especiais de disposição de
resíduos e efluentes
acesso livre à internet em espaços
públicos

5.2.3.3.1

Aumento dos riscos de
acidentes de trabalho

comunicação visual de segurança e
sinalização viva

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária

5.2.3.3.2

Aumento dos riscos de
acidentes com pedestres

comunicação visual de segurança,
sinalização viva e espaços públicos
pedonais

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária) e
sistema de espaços de uso público

5.2.3.3.3

Perturbações no cotidiano comunicação visual de orientação e
individual e coletivo
espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.4

Crescimento da
comunicação visual de orientação e
instabilidade socioespacial espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.5

Ampliação dos conflitos de comunicação visual de orientação e
vizinhança
espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.6

5.2.3.3.7

comunicação visual de orientação e
Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais espaços para atividades alternativas de
geração de renda
Transtornos em
equipamentos e serviços
comunicação visual de orientação
sociais

setores especiais habitacionais e
comerciais
regulamentação específica

5.2.3.3.8

Perturbações ocasionais à espaços públicos de promoção da saúde e sistema de espaços de uso público
saúde pública
bem-estar
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.9

Interferências em
atividades produtivas

espaços públicos para atividades
alternativas de geração de renda

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.10

Geração de emprego e
renda

espaços públicos para atividades
alternativas de geração de renda

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.2.3.3.11

Aquecimento do mercado
local e regional

aproveitamento de recursos locais e reuso
regulamentação específica
de materiais

5.2.3.3.12

Aumento de processos
especulativos

comunicação visual de orientação

regulamentação específica

5.2.3.3.13

Mudanças de valorização
imobiliária

comunicação visual de orientação e
tratamento cênico

regulamentação específica

Interferências em
eventuais bens
patrimoniais
Ampliação das relações
interinstitucionais e
comunitárias

espaços públicos de revelação de
expressões artísticas, culturais e de
eventuais bens arqueológicos
espaços públicos e privados de promoção
comunitária (bolsa-jardim, IPTU verde,
concursos de jardins,...)

5.2.3.4.1

5.2.3.5.1

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)
incentivos a serviços ecossistêmicos e
socioambientais em espaços públicos e
áreas verdes

Fonte:
Baseado em Hardt (2000; 2007; 2008), Hardt et al.(2013), Santos e Hardt (2013) e nos
procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Nota:
IPTU = imposto predial e territorial urbano

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-195

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

No contexto do componente MACRODRENAGEM, como a deterioração da
qualidade paisagística na fase de implantação estará mais fortemente atrelada ao
canteiro de obras, a serviços preliminares gerais e a obras civis propriamente
ditas deste componente, as principais ações previstas, de caráter estritamente
atenuante dos efeitos impactantes, dizem respeito, essencialmente, à fixação de
tapumes. Além de proteger operários e transeuntes de incômodos e perigos, e os
próprios espaços de trabalho da invasão de estranhos, esses elementos auxiliam
na preservação de estoques de materiais, ferramentas e maquinário, em
associação com a sua principal funcionalidade de conformação barreiras para
controle de detrações visuais comuns a esse tipo de intervenções. De maneira
complementar, podem oferecer convenientes condições para áreas de vivência
dos operários, em conformidade com disposições da norma brasileira NBR 1.367
(ABNT, 1991).
Essas mesmas determinações são contempladas por dispositivo do antigo
Ministério do Trabalho (MTB), correspondente à Portaria MTB Nº 3.214, de 08 de
junho de 1978 (MTB, 1978), que trata de condições e meio ambiente de trabalho
na indústria da construção. Em sua seção 18.30, dedicada a tapumes e galerias,
é disposta a obrigatoriedade da sua colocação – ou de outras barreiras – quando
da execução dessas atividades, os quais devem ser “construídos e fixados de
forma resistente, e ter altura mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros)
em relação ao nível do terreno” (MTB, 1978, Item 18.30.2). No caso de “riscos de
queda de materiais em edificações vizinhas, estas devem ser protegidas” (MTB,
1978, Item 18.30.6).
Citando diversos sistemas construtivos, Gerolla (2011) comenta que tapumes, ou
divisórias de isolamento, podem constituir veículos de comunicação, permitindo a
promoção da empreiteira e a divulgação do empreendimento, “assim como a
prestação de esclarecimentos à comunidade atingida, além de outras formas de
difusão, a exemplo de expressões culturais e de sinalização específica” (HARDT
PLANEJAMENTO; ECOTÉCNICA, 2015, p.227).
Vale destacar, ainda, a proibição, pela Lei Municipal N° 8.365, de 22 de dezembro
de 1993, da “afixação de publicidade ao longo de tapume ou sobreposta ao
mesmo” (CURITIBA, 1993, Artigo 2°, Parágrafo 1°). Esta norma legal dispõe
sobre outras exigências para essa tipologia de vedação, recomendando a
manutenção em adequado estado de conservação e segurança.
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Restrita a ADA, onde mais efetivamente ocorrerão as causas da detração visual
na implantação da macrodrenagem, a aplicação desta medida deve ser
simultânea às mesmas, com duração temporária, ou seja, pelo mesmo período de
existência do canteiro de obras e de desenvolvimento dos serviços preliminares
gerais e das obras civis propriamente ditas. Não obstante a sua
multifuncionalidade, a sua eficiência será baixa, segundo critérios de
enquadramento apresentados no Quadro 7.2.3.1.3-2, pois as barreiras somente
poderão ser instaladas em alguns locais atingidos pelos efeitos do impacto, não
alcançando mais de 20,0% do total. Por esse motivo, em relação ao conjunto
geral das interferências, sua eficácia também pode ser classificada como
reduzida.
Quadro 7.2.3.1.3-2:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: MITIGAÇÃO DE EFEITOS DE DETRAÇÃO VISUAL
DA PAISAGEM
alta Redução da detração visual em níveis superiores a 80,0%

5

média
Redução da detração visual em níveis entre 60,1 e 80,0%
alta

4

média Redução da detração visual em níveis entre 40,1 e 60,0%

3

média
Redução da detração visual em níveis entre 20,0 e 40,0%
baixa

2

baixa Redução da detração visual em níveis inferiores a 20,0%

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela aplicação desta medida pode ser compartilhada entre
vários agentes, desde as empreiteiras e o empreendedor, até instituições públicas
e privadas, além da própria comunidade, devido ao caráter multifuncional que
pode ser dispensado a esse tipo de solução. Desse modo, além da vedação em
si, os tapumes podem se prestar, como comentado, à divulgação do
empreendimento em si, assim como para a comunicação social com as
comunidades envolvidas, afora as possibilidades de revelação de expressões
culturais e artísticas locais, dentre várias outras alternativas. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos deste impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação são sistematizados no
Quadro 7.2.3.1.3-3.
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Detração da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
MITIGAÇÃO DE EFEITOS DE DETRAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

No âmbito do componente PARQUE, as causas da deterioração paisagística na
fase de implantação serão as mesmas apontadas anteriormente, apenas com
rebatimentos territoriais diferenciados (ver tópico 5.2.3.1.3 da seção 5 – Análise
de impactos ambientais), o que pressupõe a mesma medida de caráter atenuante
do impacto, que se refere, principalmente, à fixação de tapumes. Assim, tornamse válidas as mesmas considerações técnicas e legais anteriormente formuladas.
Circunscrita na ADA, onde mais efetivamente ocorrerão as causas da detração
visual na implantação do parque, sua aplicação, de modo simultâneo às mesmas,
terá duração temporária, equivalente ao mesmo interstício de permanência do
canteiro de obras e de desenvolvimento dos serviços preliminares gerais e das
obras civis em si. Apesar da sua propriedade multifuncional, a eficiência será
média, conforme critérios de classificação discriminados no Quadro 7.2.3.1.3-1,
pois as vedações poderão ser instaladas em cerca da metade (50,0%) dos
espaços sujeitos aos efeitos do impacto. Assim, com referência ao conjunto geral
das interferências, sua eficácia também pode ser enquadrada como mediana.
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A responsabilidade pela aplicação desta solução novamente pode ser
compartilhada entre vários agentes, desde as empreiteiras e o empreendedor, até
instituições públicas e privadas, além da própria comunidade, frente às
características de multifuncionalidade que podem ser atribuídas a esse tipo de
medida. Como citado, além da barreira propriamente dita, os tapumes podem
servir de suporte à divulgação do PGRC como um todo, bem como para a
comunicação com a sociedade em geral, ao que pode ser adicionada a
oportunidade de revelação de expressões culturais e artísticas locais, dentre
diversas outras alternativas. Esses atributos da medida vinculada a efeitos deste
impacto do componente parque nesta fase de implantação são sumarizados no
Quadro 7.2.3.1.3-4.

Detração da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
MITIGAÇÃO DE EFEITOS DE DETRAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Por fim, para o componente URBANIZAÇÃO, as causas do impacto serão
idênticas, mas com rebatimentos territoriais diferentes (ver tópico 5.2.3.1.3 da
seção 5 – Análise de impactos ambientais), o que induz à adoção da mesma
medida de configuração atenuante dos efeitos, a qual consiste, em síntese, na
fixação de tapumes. Portanto, têm validade as mesmas considerações técnicas e
legais anteriores.
Limitada a ADA, onde serão reproduzidas as causas da acentuação da
deterioração paisagística na implantação dos elementos da urbanização, sua
aplicação, de modo simultâneo àquelas, será temporária, persistindo pelo período
de existência do canteiro de obras e de execução dos serviços preliminares gerais
e das obras civis. Mesmo diante da sua multifuncionalidade, sua eficiência será
baixa, em conformidade parâmetros estabelecidos no Quadro 7.2.3.1.3-1, pois a
instalação das vedações poderá ser realizada em menos 20,0% dos locais
sujeitos aos efeitos impactantes. Portanto, relativamente ao conjunto geral das
interferências, sua eficácia pode igualmente pode ser classificada como reduzida.
Mais uma vez, a responsabilidade pela aplicação pode ser compartilhada entre
diversos agentes, desde as empreiteiras e o empreendedor, até instituições
públicas e privadas, além da própria comunidade, diante das suas potenciais
múltiplas funções. Como mencionado, além da vedação propriamente dita, os
tapumes podem apoiar elementos de ampla divulgação do empreendimento e de
comunicação com a comunidade, oportunizando, inclusive, a exposição de
manifestações culturais e artísticas locais, dentre muitas outras possibilidades.
Esses atributos da medida vinculada ao impacto de detração visual ligada ao
componente urbanização nesta fase de implantação são resumidos no
Quadro 7.2.3.1.3-5.
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Detração da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.1.3-5:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS TERRITORIAIS:
MITIGAÇÃO DE EFEITOS DE DETRAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Os impactos sobre esses aspectos são subordinados ao conjunto de medidas,
estruturado por minimização dos transtornos na infraestrutura de circulação, de
saneamento e de energia e comunicações; de prevenção do aumento de riscos
de acidentes de trânsito com veículos e pedestres; de atendimento às demandas
por serviços de transporte coletivo, por abastecimento de água e por esgotamento
sanitário; e conferência da disposição e aproveitamento dos resíduos.
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7.2.3.2.1
MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA
INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transtornos da infraestrutura
de circulação4. Para o componente MACRODRENAGEM, a medida de
minimização dos transtornos na infraestrutura de circulação, nesta fase de
implantação do empreendimento, possui caráter de atenuação do impacto
vinculado de transtornos na infraestrutura de circulação.
Como ações relacionadas à medida, prevê-se a minimização dos transtornos a
partir do projeto específico do canteiro de obras das atividades de
macrodrenagem, associado ao planejamento de mobilização e desmobilização do
canteiro; a estruturação da circulação dos maquinários e veículos pesados, em
função da infraestrutura viária local precária; a sinalização das obras, por meio de
comunicação visual implantada de modo a informar com antecedência aos
motoristas o local e o tráfego lento de veículos pesados; e a restrição de horário
das obras, que deverão ocorrer, preferencialmente, em horário diurno para
atenuar os incômodos à população residente no entorno.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
a ADA, uma vez que compreende o canteiro de obras e o entorno que serão
diretamente afetados pelas atividades de implantação e, consequentemente,
pelas movimentações que ocorrerão em função desta. Como áreas de alcance
(influência) secundário, citam-se a AID e a AII, já que importantes vias do bairro
Caximba serão utilizadas para acesso ao canteiro de obras.

____________________________________________________________________________________________
4

Ver tópico 5.2.3.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
simultânea, enquanto ocorrer a obra, podendo iniciar-se previamente em função
da necessidade de planejamento do canteiro de obras, de rotas e acessos e
sinalizações. Portanto, sua duração será temporária.
A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) em relação aos efeitos do impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será média alta,
em função da possibilidade muito elevada de minimização dos transtornos,
oriundos das atividades de obras civis, na infraestrutura de circulação
(Quadro 7.2.3.2.1-1).
Em relação ao conjunto geral de interferências, a eficácia desta medida sobre os
efeitos do impacto será elevada, uma vez que as atividades de implantação do
componente de macrodrenagem serão significativas e fundamentais para o
desenvolvimento dos demais componentes e envolvem porção extensa da ADA.
Quadro 7.2.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA
INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO
Possibilidade muito elevada de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de obras
civis, na infraestrutura de circulação

5

média Possibilidade elevada de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de obras civis,
alta na infraestrutura de circulação

4

alta

Possibilidade mediana de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de obras civis,
na infraestrutura de circulação

3

média Possibilidade reduzida de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de obras civis,
baixa na infraestrutura de circulação

2

Possibilidade muito reduzida de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de
obras civis, na infraestrutura de circulação

1

média

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) para este
PGRC, e as empreiteiras responsáveis pelas obras de implantação do
componente de macrodrenagem. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento são classificados no Quadro 7.2.3.2.1-2.
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Transtornos da infraestrutura
de circulação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como para o componente de
macrodrenagem, a medida de minimização dos transtornos na infraestrutura de
circulação, nesta fase de implantação do empreendimento, possui caráter de
atenuação do impacto vinculado de transtornos na infraestrutura de circulação.
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As obras de implantação do componente parque estão vinculadas às obras do
componente de macrodrenagem, já que a implantação deste equipamento público
de lazer e esportes se dará sobre o platô do belvedere. Como mencionado, prevêse, como ações da medida, a minimização dos transtornos a partir do projeto
específico do canteiro de obras do parque, associado ao planejamento de
mobilização e desmobilização do canteiro; a estruturação da circulação dos
maquinários e veículos pesados, em função da infraestrutura viária local precária;
a sinalização das obras, por meio de comunicação visual implantada de modo a
informar com antecedência aos motoristas o local e o tráfego lento de veículos
pesados; e a restrição de horário das obras, que deverão ocorrer,
preferencialmente, em horário diurno para atenuar os incômodos à população
residente no entorno.
A ADA compreende o canteiro de obras e o entorno, os quais serão diretamente
afetados pelas atividades de implantação do parque e, consequentemente, pelas
movimentações que ocorrerão em função destas, assim, refere-se à principal área
de alcance desta medida. Como áreas de alcance (influência) secundárias, citamse a AID e a AII, já que importantes vias do bairro da Caximba serão utilizadas
para acesso ao canteiro de obras.
A aplicação desta medida decorrente de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento será simultânea, podendo ocorrer
previamente devido às ações de planejamento do canteiro, da circulação e da
sinalização que se iniciarão anteriormente às obras. A duração será temporária,
enquanto houver obras ocorrendo.
A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) em relação aos efeitos do impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento será média alta, em função da
possibilidade elevada de minimização dos transtornos, oriundos das atividades de
obras civis, na infraestrutura de circulação (Quadro 7.2.3.2.1-1).
A eficácia desta medida, em relação ao conjunto geral das interferências,
considerando que o impacto componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento possui importância também mediana, em função da escala de
atividades que representa frente ao total global do PGRC.
As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da PMC para este PGRC, e as empreiteiras
responsáveis pelas obras de implantação do componente de parque. Os atributos
antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
evidenciados no Quadro 7.2.3.2.1-3.
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Transtornos na infraestrutura
de circulação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente de URBANIZAÇÃO na fase de implantação do empreendimento
apresenta como impacto os transtornos na infraestrutura de circulação, da mesma
forma que os demais elementos do PGRC citados anteriormente. A medida
proposta tem caráter atenuador do impacto previsto para a implantação do
componente de urbanização e será implementada a partir do projeto específico do
canteiro de obras do parque, associado ao planejamento de mobilização e
desmobilização do canteiro; a estruturação da circulação dos maquinários e
veículos pesados, em função da infraestrutura viária local precária; a sinalização
das obras, por meio de comunicação visual implantada de modo a informar com
antecedência aos motoristas o local e o tráfego lento de veículos pesados; e a
restrição de horário das obras, que deverão ocorrer, preferencialmente, em
horário diurno para atenuar os incômodos à população residente no entorno.
A principal área de alcance refere-se à ADA, onde ocorrerão as intervenções do
componente, com reflexos sobre a AID e a AII, uma vez que é por meio dessas
áreas que são feitos os acessos ao canteiro de obras. O princípio da aplicação
desta medida será simultâneo às obras, podendo também ser implementada
anteriormente às mesmas. A duração será temporária, enquanto houver obras.
A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) em relação aos efeitos do impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento será alta, uma vez que a
magnitude do impacto será muito grande, em função das atividades das obras de
grande porte ocorrerem em meio à ocupação local que possui infraestrutura de
circulação precária Quadro 7.2.3.2.1-1).
A eficácia desta medida relação ao conjunto das interferências será elevada, uma
vez que possivelmente conseguirá minimizar significativamente o impacto
vinculado do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento, reduzindo os transtornos no cotidiano da população local.
As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da PMC para este PGRC, e as empreiteiras
responsáveis pelas obras de implantação do componente. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto da urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são arrolados no
Quadro 7.2.3.2.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO

Transtornos da infraestrutura
de circulação

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.2.2
PREVENÇÃO DO AUMENTO DE RISCOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento dos riscos de
acidentes de trânsito5. O componente de MACRODRENAGEM, nesta fase de
implantação do empreendimento, está associado a esse impacto em função do
aumento de pedestres e veículos, principalmente de carga, que circularão na área
durante as obras do componente. A presente medida possui caráter de prevenção
do impacto citado e deverá ser implementada por meio das ações de
planejamento, treinamento e sinalização.

____________________________________________________________________________________________
5

Ver tópico 5.2.3.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O planejamento do canteiro de obras, das suas etapas de mobilização e
desmobilização, assim como, a estruturação da circulação de maquinários
pesados contribui para a otimização dos serviços e reduz os riscos de acidentes
de trânsito. No mesmo sentido, também devem ser realizados o treinamento dos
operários e a inserção de sinalização adequada de modo a informar com
antecedência aos motoristas o local e o tráfego lento de veículos pesados.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
a ADA, uma vez que será nesta área que ocorrerá o maior volume das
movimentações de pedestres, maquinários e veículos pesados. A AID e AII são
consideradas áreas de alcance (influência) secundárias, uma vez que sofrerão
reflexos das movimentações da ADA.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente macrodrenagem será simultânea à fase de implantação do
empreendimento e com duração temporária, sendo finalizada ao término das
obras. A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) será média alta que caracteriza a possibilidade elevada dos
riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos das obras,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.2-1. Em relação
ao conjunto geral das interferências, a eficácia será elevada em relação aos
efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento, uma vez que atuará prevenção de acidentes preservando a vida
de moradores e operários das obras.
Quadro 7.2.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DE RISCOS
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES
alta

Possibilidade muito elevada dos riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com
veículos das obras

média Possibilidade elevada dos riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos
alta das obras

5
4

Possibilidade mediana dos riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos
das obras

3

média Possibilidade reduzida dos riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos
baixa das obras

2

média

baixa

Possibilidade muito reduzida dos riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com
veículos das obras

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da PMC para este PGRC, e as empreiteiras
responsáveis pelas obras de implantação do componente macrodrenagem. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
dispostos no Quadro 7.2.3.2.2-2.

Aumento dos riscos de
acidentes de trânsito

EFEITOS DE IMPACTO DO
FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
RISCOS DE ACIDENTES DE

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DE
TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente PARQUE, que será implantado sobre o platô belvedere do
componente macrodrenagem, também se vincula ao impacto de aumento nos
acidentes de trânsito na fase de implantação do empreendimento, em função das
obras civis previstas para este componente. Desta forma, esta medida possui
caráter de prevenção dos acidentes envolvendo pedestres, maquinários e
veículos pesados.
A fim de minimizar o impacto relacionado, são previstas para esta medida ações
de planejamento, treinamento e sinalização (descritas anteriormente no
componente de macrodrenagem), que deverão otimizar e orientar as
movimentações no canteiro de obras e em toda a ADA. Desta forma, a ADA será
a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento, sendo a AID
e a AII as áreas de alcance (influência) secundárias, uma vez que nestas estão os
principais acessos para o canteiro de obras.
A aplicação desta medida, em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento, ocorrerá de
forma simultânea às obras e terá duração temporária, enquanto durarem as
mesmas. Sua eficiência (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) será média alta, que caracteriza a possibilidade elevada dos
riscos de acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos das obras,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.2-1. Sua
eficácia, em relação ao conjunto geral das interferências, para os efeitos do
impacto do componente parque nesta fase de implantação do empreendimento
será elevada, visto que atuará sobre a preservação da vida dos moradores e
operários.
As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da PMC para este PGRC, e as empreiteiras
responsáveis pelas obras de implantação do componente parque. Os atributos
antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
estruturados no Quadro 7.2.3.2.2-3.
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Aumento dos riscos de
acidentes de trânsito

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DE RISCOS DE ACIDENTES DE
TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO na fase de implantação, esta medida
relacionada ao impacto de aumento dos acidentes de trânsito será ainda mais
significativa, visto que as obras civis previstas ocorrerão, em grande parte, em
áreas de ocupação consolidada onde os moradores conviverão diretamente com
as obras. Desta forma, a intensa circulação de maquinários e veículos pesados
sobre infraestrutura de circulação precária aumentará os riscos de acidente.
Esta medida prevista possui caráter de prevenção em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento. Sua
principal área de alcance será a ADA, onde ocorrerão as obras de implantação,
tendo a AID e a AII como áreas de alcance (influência) secundárias, uma vez que
abrigam os acessos da ADA.
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O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento será
simultânea às obras e terá duração temporária, enquanto durarem as mesmas. A
eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
infraestruturais) será média alta, sendo elevada a possibilidade dos riscos de
acidentes de trânsito não sofrerem aumento com veículos das obras, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.2-1. Sua eficácia, em
relação ao conjunto geral das interferências, para os efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento será
elevada, visto que atuará sobre a preservação da vida dos moradores e operários.
As responsabilidades por esta medida serão compartilhadas entre o
empreendedor, na figura da PMC para este PGRC, e as empreiteiras
responsáveis pelas obras de implantação do componente urbanização. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 7.2.3.2.2-4.

Aumento dos riscos de
acidentes de trânsito

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DE RISCOS DE ACIDENTES DE
TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.2.3
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ampliação de demandas por
transporte coletivo6. O componente MACRODRENAGEM nesta fase de
implantação do empreendimento está relacionado ao impacto de ampliação da
demanda por transporte coletivo, em função dos deslocamentos dos operários
envolvidos direta e indiretamente até o ano de 2025.
Esta medida de atendimento às demandas por transporte coletivo tem como
caráter a correção do impacto mencionado, buscando atender os deslocamentos
dos operários envolvidos na fase de implantação do componente de
macrodrenagem. Soma-se ao aumento da demanda para acesso ao canteiro de
obras a situação de violência local verificada, que apresenta risco aos operários
de fora da AID que serão contratados. Dessa forma, para correção do impacto e
risco apresentado pode-se prever, como alternativa, a contratação de transporte
coletivo particular pelas empreiteiras envolvidas.
Em associação, deve-se também estimular a contratação de mão de obra e
serviços locais nesta etapa de implantação, reduzindo a pressão sobre o serviço
de transporte coletivo e a circulação de pessoal externo. A principal área de
alcance desta medida em relação ao impacto sobre o componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será a AIM e a
ADA, uma vez que será contratado serviço para transporte exclusivo para os
operários externos que terá provável origem em pontos estratégicos do município
de Curitiba com destino ao canteiro de obras do empreendimento.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente macrodrenagem será simultâneo às obras de implantação do
empreendimento e terá duração temporária, pois a contratação de serviço de
transporte coletivo particular para deslocamento dos operários envolvidos durará
enquanto houver obras.

____________________________________________________________________________________________
6

Ver tópico 5.2.3.2.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será alta, visto
que há possibilidade elevada de atendimento à demanda por transporte coletivo,
(Quadro 7.2.3.2.3-1). Sua eficácia, em relação ao conjunto geral das
interferências, será elevada por atuar diretamente na segurança dos operários da
obra do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento.
Quadro 7.2.3.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
alta

Possibilidade muito elevada de atendimento à demanda por transporte coletivo na implantação
do empreendimento

média Possibilidade elevada de atendimento à demanda por transporte coletivo na implantação do
alta empreendimento

5
4

Possibilidade mediana de atendimento à demanda por transporte coletivo na implantação do
empreendimento

3

média Possibilidade reduzida de atendimento à demanda por transporte coletivo na implantação do
baixa empreendimento

2

média

baixa

Possibilidade muito reduzida de atendimento à demanda por transporte coletivo na
implantação do empreendimento

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade por esta medida de correção de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será das
empreiteiras envolvidas. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são detalhados no Quadro 7.2.3.2.3-2.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-215

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Ampliação de demandas por
transporte coletivo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE nesta fase de implantação do empreendimento,
assim como para o componente macrodrenagem, a medida de atendimento às
demandas por serviços de transporte coletivo tem como caráter a correção do
impacto vinculado. Trata-se da previsão de contratação de transporte coletivo
particular pelas empreiteiras envolvidas para atendimento à ampliação da
demanda, em função da necessidade de deslocamentos dos operários
contratados para as obras do componente parque, e para a segurança dos
mesmos, uma vez que foram constatadas na AID grupos relacionados ao tráfico e
controle da comunidade.
A AIM e ADA caracterizam-se como principais áreas de alcance desta medida em
relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento, uma vez que será contratado serviço para transporte exclusivo
para os operários externos que terá provável origem em pontos estratégicos do
município de Curitiba com destino ao canteiro de obras do empreendimento.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento será
simultânea ao desenvolvimento das obras. Sua duração será temporária,
enquanto durarem as obras. Sua eficiência em relação aos efeitos do impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento será alta,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.3-1. A eficácia
será elevada em relação ao conjunto das interferências, uma vez que atuará
diretamente sobre a redução dos riscos aos quais os operários estarão expostos.
A responsabilidade por esta medida de correção de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será das
empreiteiras envolvidas. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são destacados no Quadro 7.2.3.2.3-3.
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Ampliação de demandas por
transporte coletivo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida em relação ao
impacto sobre o componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento será de correção. Como descrito anteriormente para os demais
componentes, as obras de urbanização também ampliarão a demanda por
transporte coletivo, em função dos deslocamentos dos operários envolvidos direta
e indiretamente até o ano de 2025. Como medida de atendimento a essa nova
demanda prevê-se o fornecimento, por parte das empreiteiras, de transporte
coletivo privado, garantindo o acesso seguro dos operários ao canteiro de obras,
uma vez que a questão da segurança na AID também é uma preocupação.
De forma associada, ressalta-se, sobretudo, para o componente de urbanização,
a contratação de mão de obra e serviços locais nesta etapa de implantação,
reduzindo a pressão sobre o serviço de transporte coletivo e a circulação de
pessoal externo. As principais áreas de alcance desta medida em relação ao
impacto sobre o componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são a AIM e a ADA, uma vez que os deslocamentos dos
funcionários ocorrerão a partir de pontos estratégicos do município de Curitiba
com destino ao canteiro de obras.
A aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento será simultânea às
obras e com duração temporária, sendo finalizadas com o término das atividades
previstas para este componente.
A eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.3-1, será alta já que a possibilidade
de atendimento à demanda por transporte coletivo nesta etapa será muito
elevada. Sua eficácia em relação ao conjunto das interferências será elevada,
pois se considera que o atendimento à demanda por transporte coletivo está
diretamente ligado a garantia de segurança dos operários contratados. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
ressaltados no Quadro 7.2.3.2.3-4.
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Ampliação de demandas por
transporte coletivo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-220

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

7.2.3.2.4
MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transtornos na infraestrutura
de saneamento7. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a realização
obras para implantação das estruturas previstas: bacias de espraiamento e
contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e
preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP) do Rio Barigui; com bases nestas modificações, será
necessária a atenuação nas interferências relacionadas aos transtornos no
saneamento. A implementação desta medida poderá ser realizada delimitando
áreas por etapas de obras para não haver interrupção total dos serviços de
saneamento da região próxima. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em
vista que, mesmo com uma estratégia para a obras de saneamento, haverá
interrupções.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente macrodrenagem. Esta medida será de duração temporária,
ocorrendo durante a implantação do componente macrodrenagem, principalmente
enquanto houver atividades relacionadas com a instalação da infraestrutura de
saneamento.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.4-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a implantação
do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada
elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações específicas
quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento, será possível
minimizar estes impactos.

____________________________________________________________________________________________
7

Ver tópico 5.2.3.2.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
alta Previsão de não interferência na infraestrutura de saneamento

5

média Previsão da redução da interferência na infraestrutura de saneamento durante o horário das
alta obras – 08:00 às18:00

4

média Previsão de interferências na infraestrutura de saneamento durante o período noturno

3

média
Previsão de interferências na infraestrutura de saneamento durante os finais de semana
baixa

2

baixa Previsão de interferências na infraestrutura de saneamento durante o período da tarde.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do empreendedor procedendo a contratação de profissionais devidamente
capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 7.2.3.2.4-2.
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Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, os transtornos na
infraestrutura proporcionadas por atividades como preparo do terreno,
movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes, belvedere e
mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. A
implementação desta medida poderá ser realizada delimitando áreas por etapas
de obras para não haver interrupção total dos serviços de saneamento da região
próxima. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista que, mesmo com
uma estratégia para a obras de saneamento, haverá interrupções.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente parque. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante
a implantação do componente parque, principalmente enquanto houver atividades
relacionadas com a instalação da infraestrutura de saneamento.
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Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.4-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a implantação
do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada
elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações específicas
quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento, será possível
minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor procedendo a contratação de profissionais devidamente
capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos
efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.2.4-3.

Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, os transtornos na infraestrutura
proporcionadas pelas atividades de canteiro de obras; serviços preliminares
gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e outros); obras
civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP – do Rio
Barigui); esta medida será aplicada, assim como nos demais, simultaneamente às
atividades de implantação, sendo delimitadas áreas por etapas de obras para não
haver interrupção total dos serviços de saneamento da região próxima. Esta
medida será de caráter atenuante, tendo em vista que, mesmo com uma
estratégia para a obras de saneamento, haverá interrupções.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo
durante a implantação do componente urbanização, principalmente enquanto
houver atividades relacionadas com a instalação da infraestrutura de saneamento.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.4-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a implantação
do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada
elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações específicas
quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento, será possível
minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor procedendo a contratação de profissionais devidamente
capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.3.2.4-4.
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Transtornos na
infraestrutura de
saneamento

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.2.5
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento nas demandas por
abastecimento de água8. Para o componente MACRODRENAGEM, serão
realizadas obras para implantação das estruturas previstas: bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da
área de preservação permanente – APP) do Rio Barigui. Com base nestas
modificações, serão necessárias ações para o atendimento às demandas de
abastecimento de água durante as obras. A implementação desta medida poderá
ser realizada com a utilização de reservatórios exclusivos para as obras. Esta
medida será de caráter atenuante, tendo em vista que, mesmo com a estratégia
de atendimento para as obras, haverá aumento na demanda do abastecimento
geral.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente macrodrenagem. Esta medida será de duração temporária,
ocorrendo durante a implantação do componente macrodrenagem, principalmente
enquanto houver atividades que utilizem o abastecimento de água.
A eficiência pode ser caracterizada como média alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura de
saneamento) e orientações pertinentes, a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.5-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o abastecimento de água durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com efetivo acompanhamento e ações
específicas, quando forem necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar os efeitos impactantes.

____________________________________________________________________________________________
8

Ver tópico 5.2.3.2.5 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Quadro 7.2.3.2.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
alta Não utilização da rede de abastecimento de água, apenas reservatório

5

média Utilização de reservatórios para limpeza de equipamentos e da rede de abastecimento de
alta água para trabalhadores (vestiários, utilização para consumo)

4

média Utilização de reservatório para horário de pico de consumo

3

média
Utilização de reservatório para atividades que não demandam água potável
baixa

2

baixa Utilização de reservatório apenas para casos de interrupção no abastecimento

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será compartilhada com as empreiteiras pelo empreendedor, procedendo a
contratação de profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
apresentados no Quadro 7.2.3.2.5-2.
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Aumento nas demandas por
abastecimento de água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, os transtornos na
infraestrutura proporcionadas por atividades como preparo do terreno,
movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes, belvedere e
mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. Com
bases nestas modificações, são necessárias ações para o atendimento ás
demandas de abastecimento de água durante as obras. A implementação desta
medida poderá ser realizada com a utilização de reservatórios exclusivos para
utilização nas obras. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista que,
mesmo com uma estratégia de atendimento de abastecimento de água para as
obras.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente parque. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante
a implantação do componente parque, principalmente enquanto houver atividades
que utilizem o abastecimento de água.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
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de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.5-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o abastecimento de água durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e das empreiteiras, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase
de implantação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.3.2.5-3.

Aumento nas demandas por
abastecimento de água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, o aumento da demanda de abastecimento
de água proporcionadas pelas atividades de canteiro de obras; serviços
preliminares gerais (preparo do terreno, movimentação de terra, demolições e
outros); obras civis das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal
de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor
ecológico (recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP –
do Rio Barigui); deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. Com
bases nestas modificações, são necessárias ações para o atendimento ás
demandas de abastecimento de água durante as obras. A implementação desta
medida poderá ser realizada com a utilização de reservatórios exclusivos para
utilização nas obras. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista que,
mesmo com uma estratégia de atendimento de abastecimento de água para as
obras.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo
durante a implantação do componente urbanização, principalmente enquanto
houver atividades que utilizem o abastecimento de água.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.5-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o abastecimento de água durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e das empreiteiras, procedendo a contratação de
profissionais devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são classificados no Quadro 7.2.3.2.5-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.2.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Aumento nas demandas por
abastecimento de água

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.2.6
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento da geração de
efluentes9. Para o componente MACRODRENAGEM, serão realizadas obras
para implantação das estruturas previstas: bacias de espraiamento e contenção
de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e
preparação do corredor ecológico (recuperação ambiental da área de preservação
permanente – APP) do Rio Barigui; com bases nestas modificações, são
necessárias ações para o atendimento ás demandas por esgotamento sanitário
durante as obras.
____________________________________________________________________________________________
9

Ver tópico 5.2.3.2.6 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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A implementação desta medida poderá ser realizada com a utilização de fossas
sépticas exclusivas para utilização nas obras. Esta medida será de caráter
atenuante, tendo em vista que, mesmo com uma estratégia de atendimento a
demanda de esgotamento sanitário para as obras, haverá um aumento na
demanda na rede coletora.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII, que
possuem as redes coletoras que serão utilizadas durante as obras. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente macrodrenagem. Esta medida será de duração temporária,
ocorrendo durante a implantação do componente macrodrenagem, principalmente
enquanto houver atividades que demandem a rede coletora de esgoto.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.6-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o esgotamento sanitário durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
Quadro 7.2.3.2.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
alta Não utilização da rede de esgotamento sanitário, apenas fossa séptica

5

média Utilização fossa para efluentes da limpeza de equipamentos e da rede esgotamento sanitário
alta para trabalhadores (vestiários)

4

média Utilização de fossa para horário de pico de geração

3

média
Utilização de fossa para atividades que de limpeza de equipamento
baixa

2

baixa Utilização de fossa apenas para casos de interrupção na coleta

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras, procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.2.3.2.6-2.
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Aumento da geração de
efluentes

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, os transtornos na
infraestrutura proporcionadas por atividades como preparo do terreno,
movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes, belvedere e
mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. Com base
nestas modificações, são necessárias ações para o atendimento ás demandas
por esgotamento sanitário durante as obras. A implementação desta medida
poderá ser realizada com a utilização de fossas sépticas exclusivas para
utilização nas obras. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista que,
mesmo com uma estratégia de atendimento a demanda de esgotamento sanitário
para as obras, haverá um aumento na demanda na rede coletora.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente parque. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante
a implantação do componente parque, principalmente enquanto houver atividades
que demandem a rede coletora de esgoto. A eficiência pode ser caracterizada
como média alta, pois com o efetivo acompanhamento (ao longo das atividades
de instalação de infraestrutura de saneamento) e orientações pertinentes a serem
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realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto nas
áreas de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.2.6-1. Com base em todas as interferências, diretas e indiretas,
sobre o esgotamento sanitário durante a implantação do empreendimento, a
eficácia prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, somente com
um efetivo acompanhamento e ações específicas quando necessárias
intervenções na infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes
impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras, procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são organizados no Quadro 7.2.3.2.6-3.

Aumento da geração de
efluentes

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, o aumento da demanda de esgotamento
sanitário proporcionadas pelas obras específicas e seus elementos deverá ser
prevenido e minimizado sempre que possível. Com bases nestas modificações,
são necessárias ações para o atendimento ás demandas por esgotamento
sanitário durante as obras. A implementação desta medida poderá ser realizada
com a utilização de fossas sépticas exclusivas para utilização nas obras. Esta
medida será de caráter atenuante, tendo em vista que, mesmo com uma
estratégia de atendimento a demanda de esgotamento sanitário para as obras,
haverá um aumento na demanda na rede coletora.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII, que
possuem as redes coletoras que serão utilizadas durante as obras. A aplicação
desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo
durante a implantação do componente urbanização, principalmente enquanto
houver atividades que demandem a rede coletora de esgoto.
A eficiência pode ser caracterizada como média alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura de
saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.6-1. Com base em todas
as interferências, diretas e indiretas, sobre o esgotamento sanitário durante a
implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras, procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são expostos no Quadro 7.2.3.2.6-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.2.6-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Aumento da geração de
efluentes

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.2.7
CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO
DOS RESÍDUOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento da geração de
resíduos pela construção civil e demolições10. Para o componente
MACRODRENAGEM, serão realizadas obras para implantação das estruturas
previstas: bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique); e preparação do corredor ecológico
(recuperação ambiental da área de preservação permanente – APP) do Rio
Barigui.

____________________________________________________________________________________________
10

Ver tópico 5.2.3.2.7 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Com base nestas modificações, são necessárias ações para o aproveitamento
dos resíduos gerados durante as obras. A implementação desta medida poderá
ser realizada com a utilização de coletores seletivos para os resíduos e posterior
conferência e separação. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista
que, mesmo com uma estratégia de separação e aproveitamento, haverá uma
grande geração de resíduos.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do componente
macrodrenagem. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante a
implantação do componente macrodrenagem, principalmente enquanto houver
atividades que gerem resíduos.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades) e orientações pertinentes a serem
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto na área
de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.7-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, a geração e
aproveitamento de resíduos durante a implantação do empreendimento, a eficácia
prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, somente com um
efetivo acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções
na infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.
Quadro 7.2.3.2.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E
APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS.
alta Separação e conferência de todos os resíduos gerados na implantação

5

média
Separação e conferência dos todos os resíduos, excluindo os orgânicos
alta

4

média Separação e conferência apenas dos resíduos da construção civil e recicláveis

3

média
Separação apenas dos resíduos recicláveis, com conferência
baixa

2

baixa Separação apenas dos resíduos recicláveis, sem conferência

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos
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A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras, procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.2.3.2.7-2.

Aumento da geração de
resíduos pela construção
civil e demolições

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS
RESÍDUOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, assim como a macrodrenagem, os transtornos na
infraestrutura proporcionadas por atividades como preparo do terreno,
movimentação de terra; tratamento paisagístico nas áreas verdes, belvedere e
mirantes, deverão ser prevenidas e minimizadas sempre que possível. Com
bases nestas modificações, são necessárias ações para o aproveitamento dos
resíduos gerados durante as obras. A implementação desta medida poderá ser
realizada com a utilização de coletores seletivos para os resíduos e posterior
conferência e separação. Esta medida será de caráter atenuante e
compensatório, tendo em vista que, mesmo com uma estratégia de separação e
aproveitamento, haverá uma grande geração de resíduos.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do componente
parque. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante a
implantação do componente parque, principalmente enquanto houver atividades
que gerem resíduos.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades) e orientações pertinentes a serem
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto na área
de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.7-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, a geração e
aproveitamento de resíduos durante a implantação do empreendimento, a eficácia
prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, somente com um
efetivo acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções
na infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras, procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.2.3.2.7-3.
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Aumento da geração de
resíduos pela construção
civil e demolições

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS
RESÍDUOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a geração de resíduos pelas atividades de
canteiro de obras; e execução as obras civis deverá ser prevenida e minimizada
sempre que possível. Com base nestas modificações, são necessárias ações
para o aproveitamento dos resíduos gerados durante as obras. A implementação
desta medida poderá ser realizada com a utilização de coletores seletivos para os
resíduos e posterior conferência e separação. Esta medida será de caráter
atenuante e compensatório, tendo em vista que, mesmo com uma estratégia de
separação e aproveitamento, haverá uma grande geração de resíduos.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do componente
urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo durante a
implantação do componente urbanização, principalmente enquanto houver
atividades que gerem resíduos.
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Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades) e orientações pertinentes a serem
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto na área
de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.7-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, a geração e
aproveitamento de resíduos durante a implantação do empreendimento, a eficácia
prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, somente com um
efetivo acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções
na infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do empreendedor e empreiteiras procedendo a contratação de profissionais
devidamente capacitados. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.2.7-4.

Aumento da geração de
resíduos pela construção
civil e demolições

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.7-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS
RESÍDUOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.2.8
MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA
DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES11
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transtornos na infraestrutura
de energia e comunicações12. Para o componente URBANIZAÇÃO, as
atividades de instalação de canteiro de obras, serviços preliminares gerais e
execução de obras civis podem causar transtornos na infraestrutura de energia e
comunicações. Esta medida será aplicada simultaneamente às atividades de
implantação, sendo delimitadas áreas por etapas de obras para não haver
interrupção total do fornecimento de energia elétrica e comunicação da região
próxima. Esta medida será de caráter atenuante, tendo em vista que, mesmo com
uma estratégia para as obras, haverá interrupções.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente às atividades de instalação do
componente urbanização. Esta medida será de duração temporária, ocorrendo
durante a implantação do componente urbanização, principalmente enquanto
houver atividades relacionadas com a instalação da infraestrutura de energia
elétrica e comunicações.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de energia elétrica e comunicações) e orientações pertinentes a serem realizadas
por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de
alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.2.8-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre infraestrutura de
energia e comunicações durante a implantação do empreendimento, a eficácia
prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, somente com um
efetivo acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções
na infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.

____________________________________________________________________________________________
11

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

12

Ver tópico 5.2.3.2.8 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Quadro 7.2.3.2.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA E COMUNICAÇÕES
alta Previsão de não interferência na infraestrutura de energia e comunicações

5

média Previsão da redução da interferência na infraestrutura energia e comunicações durante o
alta horário das obras – 08:00 às18:00

4

média Previsão de interferências na infraestrutura energia e comunicações durante o período noturno

3

média Previsão de interferências na infraestrutura de energia e comunicações durante os finais de
baixa semana

2

baixa

Previsão de interferências na infraestrutura de energia e comunicações durante o período da
tarde

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração na
infraestrutura de energia será da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e
da infraestrutura de comunicações será da operadora contratada. Os atributos
antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
mostrados no Quadro 7.2.3.2.8-2.
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Transtornos na
infraestrutura de energia e
comunicações

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.2.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NA INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA E COMUNICAÇÕES

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
As medidas previstas para os impactos referentes a estes aspectos, apresentadas
na sequência, são: prevenção do aumento dos riscos de acidentes de trabalho e
com pedestres; esclarecimentos à população – cotidiano individual e coletivo,
instabilidade socioespacial e saúde pública; moderação dos novos conflitos de
vizinhança, de novos processos especulativos e de mudanças de valores
imobiliários; minimização dos transtornos em unidades habitacionais e comerciais
e em equipamentos e serviços sociais; suporte ao desenvolvimento de atividades
produtivas; suporte ao desenvolvimento do emprego e renda e do mercado local e
regional.
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7.2.3.3.1
PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento dos riscos de
acidentes de trabalho13. A construção civil no Brasil apresenta índices de
acidentes de trabalho fatais muito significativo em relação as demais áreas. Neste
sentido, é fundamental que a empreiteira responsável pela execução das obras,
juntamente com a SMOP e a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP),
desenvolvam e executem um programa de saúde e segurança no trabalho,
atentando para a preocupação não só de oferecer os equipamentos de
segurança, mas também treinar os funcionários para a sua utilização e
conscientizá-los da importância do seu uso contínuo, obediência em relação a
sinalização, entre outros.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter preventivo,
principalmente com a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs)
pelos operários do empreendimento, demais funcionários e prestadores de
serviços que circularão a ADA, considerada a principal área de alcance desta
medida.
Sua aplicação será simultânea à execução da obra e temporária, pois
permanecerá apenas enquanto ocorrerem as intervenções, sendo sujeita a médio
baixo grau de eficiência, pois o risco de acidentes para este componente é
reduzido, devido ao número menor de funcionários e à utilização de
equipamentos de grande porte, com mediana eficácia em relação aos efeitos do
impacto nesta fase de implantação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.1-1.

____________________________________________________________________________________________
13

Ver tópico 5.2.3.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS
DE ACIDENTES DE TRABALHO
Redução muito elevada do número de acidentes de trabalho, devido a diversas ações como
mapeamento dos riscos, sinalizações e ações preventivas de implementação de programas
alta
como SIPAT, CIPA, PPRA e PCMSO, além de intensas campanhas educativas e investimentos
em capacitações
Redução de elevado número de acidentes de trabalho, devido a ações como mapeamento dos
média
riscos, sinalizações, ações preventivas de implementação de programas como SIPAT, CIPA,
alta
PPRA e PCMSO, além de intensas campanhas educativas.
Redução mediana do número acidentes de trabalho, com mapeamento dos riscos,
média sinalizações, ações preventivas de implementação de programas como SIPAT, CIPA, PPRA e
PCMSO
média Redução de reduzido número acidentes de trabalho, com mapeamento dos riscos e ações
baixa preventivas de implementação de programas como SIPAT, CIPA, PPRA e PCMSO
baixa

Redução de muito reduzido número de acidentes de trabalho na comunidade com pouco
investimento e praticamente nenhuma ação específica

5

4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
CIPA
= Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
PCMSO = Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
PPRA
= Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
SIPAT = Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Essa medida está sob responsabilidade principal da empreiteira, com as
importantes de verificar a utilização de EPIs, treinar os operários e
sinalizações de obra. Os atributos antes especificados para esta
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.3.1-2.

funções
instalar
medida
fase de
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Aumento dos riscos de
acidentes de trabalho

EFEITOS DE IMPACTO DO
FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
RISCOS DE ACIDENTES DE

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS
TRABALHO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, a medida tem caráter preventivo, principalmente
com a utilização dos EPIs pelos funcionários responsáveis pela execução da obra
do empreendimento, demais funcionários e prestadores de serviços que
circularão a ADA, considerada a principal área de alcance. Além do uso do EPI,
será imprescindível a capacitação e para evitar acidentes a instalação e respeito
às sinalizações, de modo a orientar a avisar sobre locais ou equipamentos
perigosos, fluxos e velocidades.
Esta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento terá aplicação simultânea à execução da
obra e temporária, pois permanecerá apenas enquanto ocorrerem as
intervenções, sendo sujeita a alto grau de eficiência, pois os riscos de acidentes
para a componente parque será reduzido, devido ao número de funcionários, com
eficácia mediana, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.1-1.
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É fundamental que a empreiteira responsável pela execução das obras,
juntamente com o SMOP e UGP, desenvolvam e executem um programa de
saúde e segurança no trabalho, atentando para a preocupação não só de oferecer
os equipamentos de segurança, mas também treinar os funcionários para a sua
utilização e conscientizá-los da importância do seu uso contínuo, obediência em
relação a sinalização, entre outros. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são expostos no Quadro 7.2.3.3.1-3.

Aumento dos riscos de
acidentes de trabalho

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE
TRABALHO

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter preventivo,
especialmente quanto a prevenção do aumento dos riscos de acidentes de
trabalho na ADA, considerada a principal área de alcance desta medida, atuando
diretamente nos locais de execução das obras, evitando possíveis acidentes com
os maquinários pesados que circularão na área na fase de implantação do
empreendimento. Além do controle da circulação, será imprescindível a
implantação de ações de prevenção da saúde e segurança no trabalho e
aplicação das ações previstas, especialmente quanto a instalação de cercas,
passarelas e barreiras provisórias, sinalizações de obra e controle da velocidade,
entrada e saída dos veículos e maquinários pesados, evitando possíveis
acidentes e conflitos viários com outros veículos que já circulam na ADA, como
carrinhos de coleta de reciclados, automóveis, caminhões de entregas, de gás
entre outros.
A aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre a componente
urbanização na fase de implantação será simultânea a execução das obras, de
duração temporária, ou seja, durante o período de execução do empreendimento,
com alta eficiência da medida (no âmbito do próprio fator ambiental riscos de
acidentes) em relação aos efeitos, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.2.3.3.1-1.
Sua eficácia pode ser considerada de teor mediana, e a responsabilidade sobre
este impacto recai sobre o empreendedor bem como a empreiteira contratada
para execução das obras de construção e os órgãos institucionais, tais como os já
citados Cohab, COPEL, IPPUC, SMMA, SMOP e UGP, além da Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), Fundação de Ação Social (FAS), Instituto de
Aguas do Paraná (ÁGUASPARANÁ), Procuradoria Geral do Município (PGM),
Secretaria do Governo Municipal (SGM), Secretaria Municipal de Finanças (SMF)
e Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), que devem desenvolver e executar
programas de saúde e segurança no trabalho, atentando para a preocupação não
só de oferecer os equipamentos de segurança, mas também treinar os
funcionários para a sua utilização e conscientizá-los da importância do seu uso
contínuo, obediência em relação a sinalização, entre outros. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto da componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são exibidos no
Quadro 7.2.3.3.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE
TRABALHO

Aumento dos riscos de
acidentes de trabalho

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.2
PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM PEDESTRES
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento dos riscos de
acidentes com pedestres14. Vários fatores podem influenciar na segurança dos
pedestres, especialmente em locais com fluxo constante de veículos e ausência
de sinalização, situação comum nas proximidades de grandes empreendimentos
em execução, sendo necessário o cuidado especial com a questão viária. O
próprio EISA (IPPUC, 2019) define programas, que tem como objetivo oferecer
segurança e bem-estar à população local e aos trabalhadores da obra, e abrange
ações de controle de trânsito, sinalização das obras e segurança na circulação de
veículos e pedestres.
____________________________________________________________________________________________
14

Ver tópico 5.2.3.3.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter preventivo,
por meio da implantação do PGSA e PSSA (IPPUC, 2019), especialmente quanto
a instalação de cercas, passarelas e barreiras provisórias, sinalizações de obra,
controle da circulação de pedestres e controle da velocidade, entrada e saída dos
veículos e equipamentos pesados na AID, considerada a principal área de
alcance desta medida, atuando diretamente nos locais de circulação destes
veículos pesados, evitando possíveis acidentes e conflitos viários com pedestres
e outros veículos que já circulam na ADA e AID, como carrinhos de coleta de
reciclados, automóveis, caminhões de entregas, de coleta de lixo, de gás, entre
outros.
Sua aplicação será simultânea à execução da obra e de duração temporária, pois
permanecerá apenas enquanto ocorrerem as intervenções, sendo sujeita a médio
alto grau de eficiência, pois o risco de acidentes para esta componente de
drenagem será relativamente moderado, devido a circulação de equipamentos de
grande porte próximo de locais com circulação de pedestres, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.1-1, e elevada eficácia, em relação
aos efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento.
Quadro 7.2.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS
DE ACIDENTES COM PEDESTRES
Diminuição altamente significativa dos riscos de acidentes com pedestres pela implementação
dos sistemas viários e de circulação com instalação de sinalizações viária verticais e
alta horizontais, controle de circulação, ações de educação de trânsito focadas na conscientização
e respeito às leis, sinalizações viárias e aos pedestres
média Diminuição muito significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento
causado por veículos pela implementação dos sistemas viários e de circulação com instalação
alta de sinalizações viária verticais e horizontais e controle de circulação
Diminuição medianamente significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo
média atropelamento causado por veículos pela implementação dos sistemas viários e de circulação
com instalação de sinalizações viária verticais e horizontais

5

4
3

média Diminuição pouco significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo atropelamento
baixa causado por veículos pelo uso correto de faixas e sinalizações para veículos e transeuntes

2

Diminuição muito pouco significativa dos riscos de acidentes com pedestres do tipo
baixa atropelamento causado por veículos devido a não existência de sinalização, faixas e outras
ações preventivas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Essa medida, está sob responsabilidade da empreiteira, com a implantação de
subprogramas pertinentes e suas ações, acompanhada e orientada pela UGP,
bem como da fiscalização do IPPUC, da SMOP e da Superintendência de
Trânsito (SETRAN). Os atributos antes especificados para esta medida vinculada
a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação
do empreendimento são listados no Quadro 7.2.3.3.2-2.
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Aumento dos riscos de
acidentes com pedestres

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM
PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter preventivo, por meio da
implantação do PSSA e PGSA, especialmente quanto a instalação de cercas,
passarelas e barreiras provisórias, sinalizações de obra e controle da velocidade,
entrada e saída dos veículos e maquinários pesados, bem como da circulação de
pedestres na AID, considerada a principal área de alcance desta medida, atuando
diretamente nos locais de circulação destes veículos pesados, evitando possíveis
acidentes e conflitos viários tanto com os equipamentos pesados, quanto com
outros veículos que já circulam na ADA e na AID, como carrinhos de coleta de
recicláveis, automóveis, caminhões de entregas, de coleta de lixo, de gás entre
outros.
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Sua aplicação será simultânea à execução da obra e de duração temporária, pois
permanecerá apenas enquanto ocorrerem as intervenções, sendo sujeita a médio
alto grau de eficiência, pois o risco de acidentes para esta componente parque
será relativamente moderado, devido a circulação de equipamentos de grande
porte próximo de locais com circulação de pedestres, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.2-1, e elevada eficácia, em relação
aos efeitos do impacto componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento.
Essa medida, está sob responsabilidade da empreiteira, com a implantação de
subprogramas pertinentes e suas ações, acompanhada e orientada pela UGP,
bem como da fiscalização do IPPUC, da SMOP e da SETRAN. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento são expressos no
Quadro 7.2.3.3.2-3.

Aumento dos riscos de
acidentes com pedestres

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM
PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter preventivo,
especialmente quanto ao controle da circulação de pedestres na AID, considerada
a principal área de alcance desta medida, atuando diretamente nos locais de
circulação destes veículos pesados, evitando possíveis acidentes com os
maquinários pesados que circularão na AID na fase de implantação do
empreendimento. Além do controle da circulação, será imprescindível a
implantação e aplicação das ações previstas no PGSA e PSSA, especialmente
quanto a instalação de cercas, passarelas e barreiras provisórias, sinalizações de
obra e controle da velocidade, entrada e saída dos veículos e maquinários
pesados, evitando possíveis acidentes e conflitos viários com outros veículos que
já circulam na ADA e na AID, como carrinhos de coleta de recicláveis,
automóveis, caminhões de entregas, de coleta de lixo e de gás.
Sua aplicação será simultânea à execução da obra e de duração temporária, pois
permanecerá apenas enquanto ocorrerem as intervenções, sendo sujeita a médio
alto grau de eficiência, pois o risco de acidentes para esta componente parque
será relativamente moderado, devido a circulação de equipamentos pesados
próximo residências e comércios locais com circulação de pedestres, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.2-1, e elevada eficácia,
em relação aos efeitos do impacto componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento.
Essa medida, está sob responsabilidade da empreiteira, com a implantação de
ações, acompanhada e orientada pela UGP, bem como da fiscalização do IPPUC,
da SMOP e da SETRAN. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são evidenciados no Quadro 7.2.3.3.2-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DO AUMENTO DOS RISCOS DE ACIDENTES COM
PEDESTRES

Aumento dos riscos de
acidentes com pedestres

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.3
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
COTIDIANO INDIVIDUAL E COLETIVO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: perturbações no cotidiano
individual e coletivo15. Durante a etapa de implantação das obras haverá o
aumento de tráfego de veículos e equipamentos pesados, além do aumento de
ruídos e vibrações, em razão das características intrínsecas da obra e
equipamentos utilizados, sendo fundamental ações que reduzam as interferências
e incômodos gerados pela obra à população durante de implantação do projeto.

____________________________________________________________________________________________
15

Ver tópico 5.2.3.3.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Neste sentido, será fundamental que a empreiteira em conjunto com o IPPUC e a
Cohab, desenvolvam e executem um programa de comunicação social com a
população. O próprio EISA (IPPUC, 2019) prevê ações preventivas e mitigadoras
na minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento harmônico entre
os envolvidos, além do Plantão Social que será implementado no Escritório Local
(ELO) para atendimento da população diariamente.
Em relação ao componente MACRODRENAGEM, os serviços preliminares gerais,
pela utilização das áreas de circulação externa e interna podem causar
perturbações no cotidiano, acarretando, principalmente, aumento no volume de
tráfego de carga e maquinário, resultando em deterioração da pavimentação
existente, além do incômodo devido aos ruídos do maquinário e partículas
suspensas no ar.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter preventivo,
principalmente por meio da elaboração de meios de informação e divulgação das
etapas de implantação e ações do empreendimento, bem como da realização de
consultas e reuniões públicas, para apresentar os cronogramas, repassar
informações sobre as obras e esclarecer dúvidas, estabelecendo um fluxo de
comunicação direto com a população da ADA e AID, sendo a primeira
considerada a principal área de alcance desta medida, devido proximidade com a
área de intervenção e as interferências na dinâmica local.
Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras e permanecerá enquanto ocorrerem as
intervenções, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, porque, por meio de
esclarecimentos prévios, será possível minimizar os incômodos gerados no
período, conforme critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.3-1, e
elevada eficácia em relação aos efeitos do impacto componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento.
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Quadro 7.2.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
COTIDIANO INDIVIDUAL E COLETIVO
Redução muito elevada do número de reclamações (menos de 5% da população da ADA e
alta AID) quanto a incômodos significativos no cotidiano individual e coletivo, devido a execução
plena e efetiva de todas as ações previstas.
Redução elevada do número de reclamações (menos de 10% da população da ADA e AID)
média
quanto a incômodos significativos no cotidiano individual e coletivo, devido a execução e
alta
efetividade das ações previstas
Redução moderada do número de reclamações (menos de 20% da população da ADA e AID)
média quanto a incômodos significativos no cotidiano individual e coletivo, devido à pouca efetividade
das ações previstas
Redução reduzida do número de reclamações (menos de 30% da população da ADA e AID)
média
quanto a incômodos significativos no cotidiano individual e coletivo, devido à execução de
baixa
poucas ações previstas
Redução muito reduzida do número de reclamações (menos de 50% da população da ADA e
baixa AID) quanto a incômodos significativos no cotidiano individual e coletivo, devido à não
execução das ações previstas

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

Essa medida, está sob responsabilidade principal da empreiteira, quanto a prestar
informações e esclarecer dúvidas da população, e da UGP, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o PCOM e PESA, em conjunto com a
Cohab, SMCS e FAS. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são classificados no Quadro 7.2.3.3.3-2.
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Perturbações no cotidiano
individual e coletivo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: COTIDIANO INDIVIDUAL E
COLETIVO

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente macrodrenagem, o componente PARQUE, poderá
gerar vários transtornos à região devido às atividades e maquinários que estarão
sendo executadas, como instalação do canteiro de obras, serviços gerais de
movimentação de terra, demolições, limpezas, construções dos espaços públicos
de lazer, convivência, esportes, plantios de árvores e hortas comunitárias, entre
outros. Podendo haver interferência no tráfego de veículos, na pavimentação
existente, na geração barulhos e partículas suspensas no ar.
Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter preventivo, por meio da
elaboração de meios informativos e divulgação das etapas de implantação e
ações do empreendimento. Da mesma forma, a realização de consultas e
reuniões públicas podem esclarecer dúvidas e repassar informações sobre as
principais etapas e ações do empreendimento, estabelecendo um fluxo de
comunicação direto principalmente com a população da ADA e, de forma
secundária, da AID, sendo a primeira a principal área de alcance desta medida,
devido à proximidade com a área de intervenção e as interferências na dinâmica
local.
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Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras e permanecerá enquanto ocorrerem as
intervenções, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, pois por meio de uma
esclarecimentos prévios será possível minimizar as interferência e incômodos
gerados no período, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.3-1, e elevada eficácia em relação aos efeitos do impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento.
Essa medida, está sob responsabilidade principal da empreiteira, quanto a prestar
informações e esclarecer dúvidas da população, e da UGP, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o PCOM e PESA, em conjunto com a
Cohab, SMCS e FAS. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.3.3-3.

Perturbações no cotidiano
individual e coletivo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: COTIDIANO INDIVIDUAL E
COLETIVO

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A fase de Urbanização prevê diversas obras civis de urbanização com
infraestrutura, obras de adequações de equipamentos públicos e a remoção de
diversas famílias de suas moradias atuais, gerando a interrupção nas atividades
comerciais e de serviços durante a mudança, alterando a rotina das famílias da
Vila 29 de Outubro que serão realocadas e gerando insegurança quanto à
garantia de uma nova habitação.
Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter preventivo,
principalmente por meio da elaboração de meios informativos e divulgação das
etapas de implantação e ações do empreendimento, bem a realização de
encontros com a população, a fim de esclarecer dúvidas e repassar informações
sobre as principais etapas e ações de intervenção urbana, em especial quanto
aos serviços preliminares, a construção das novas unidades habitacionais, as
obras de infraestrutura urbana e a reforma dos equipamentos públicos,
estabelecendo um fluxo de comunicação direto entre a empreiteira e a população
da ADA e, de forma secundária, com a população da AID. Estas são
consideradas as principais áreas de alcance desta medida, devido proximidade
com a área de intervenção e as interferências na dinâmica local atual e futura,
possibilitando minimizar eventuais situações de conflito nesta fase de implantação
do empreendimento.
Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras e permanecerá enquanto ocorrerem as
intervenções, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, porque, por meio de
esclarecimentos prévios ,é possível minimizar os incômodos gerados no período,
em conformidade com os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.3-1, e elevada eficácia em relação aos efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento.
Essa medida, está sob responsabilidade principal da empreiteira, quanto a prestar
informações e esclarecer dúvidas da população, e da UGP, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o PCOM e PESA, em conjunto com a
Cohab, SMCS e FAS. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.3.3.3-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: COTIDIANO INDIVIDUAL E
COLETIVO

Perturbações no cotidiano
individual e coletivo

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.4
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
INSTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: crescimento da instabilidade
socioespacial16. A implementação de programas voltados a habitação social
ocasiona processos de desapropriação de terras e imóveis e reassentamento da
população, podendo causar instabilidade e insegurança socioespacial,
relacionada ao anseio de melhoria de qualidade de vida, de infraestrutura básica,
de segurança patrimonial, de valorização imobiliária e de acessibilidade das
comunidades, além da redução do risco de inundação.

____________________________________________________________________________________________
16

Ver tópico 5.2.3.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Nesse sentido, será fundamental que o IPPUC e a Cohab desenvolvam e
executem um programa de comunicação social com a população local, visando
preparar, conscientizar e acompanhar a comunidade quanto a importância de
todo o processo de implantação e operação do empreendimento e seus impactos,
de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos moradores e
evidenciar os benefícios proporcionados ao longo do processo, buscando o
envolvimento da comunidade local em todas as etapas do projeto, por meio do
estabelecimento de canais de comunicação dinâmicos da população com a PMC
e a Cohab.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter preventivo
principalmente a partir da conscientização da população da ADA, principal área
de alcance desta medida, quanto à importância e os benefícios do
empreendimento na contenção de cheias e recuperação do corredor ecológico da
Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Barigui, bem como da relevância
da sua participação nos processos de decisão, implantação, manutenção e
acompanhamento das ações, de forma a adaptar as necessidades e o contexto
local com a intervenção. Por isso, é importante que a medida abranja também, em
menor grau, a AII, para evitar a divulgação de informações falsas.
Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras a fim de preparar a população, sendo
sujeita a médio alto grau de eficiência, pois por meio de uma esclarecimentos
prévios será possível minimizar as instabilidades socioespaciais advindas da
implantação do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.2.3.3.4-1, e possuindo elevada eficácia em relação aos efeitos do
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento.
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Quadro 7.2.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
INSTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Redução muito elevada das reclamações relativas à instabilidade socioespacial, relacionada à
alta boa execução dos programas de acompanhamento e comunicação social acerca do mesmo
(90% da população da ADA não apresentou reclamações).
média Redução elevada das reclamações relativas à instabilidade socioespacial, relacionada à boa
execução dos programas de acompanhamento e comunicação social acerca do mesmo (80%
alta da população da ADA não apresentou reclamações)
Redução mediana das reclamações relativas à instabilidade socioespacial, relacionada à
média execução dos programas de acompanhamento e comunicação social acerca do mesmo (70%
da população da ADA não apresentou reclamações)
média Redução reduzida das reclamações relativas à instabilidade socioespacial, relacionada à má
execução dos programas de acompanhamento e comunicação social acerca do mesmo (60%
baixa da população da ADA não apresentou reclamações)
Redução muito reduzida das reclamações relativas à instabilidade socioespacial, relacionada à
baixa dos programas de acompanhamento e comunicação social acerca do mesmo (menos de 50%
da população da ADA não apresentou reclamações)

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada

Essa medida, está sob responsabilidade principal do empreendedor (IPPUC) e da
Cohab, que deverá coordenar, desenvolver e implementar o programa de
comunicação com a população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos
a SMCS, FAS, SGM, SMMA e SMOP. Para as ações de comunicação, é
importante também destacar o papel de agentes multiplicadores, como lideranças
comunitárias e associações de moradores. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são apresentados no
Quadro 7.2.3.3.4-2.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
INSTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

Crescimento da instabilidade
1
socioespacial

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter preventivo, principalmente
por meio da conscientização da população da ADA, principal área de alcance
desta medida, tanto da importância e os benefícios do empreendimento
proporcionarão para a comunidade, tais como a requalificação do entorno do Rio
Barigui e implantação de convivência, lazer e esportes, relacionados à
apropriação do espaço público, bem como da relevância da sua participação nos
processos de decisão, implantação, manutenção e acompanhamento das ações,
de forma a adaptar as necessidades e o contexto local com a intervenção. Por
isso, é também importante que a medida abranja também, em menor grau, a AII,
para evitar a veiculação e divulgação de informações falsas.
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Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras, a fim de preparar a população, sendo
sujeita a médio alto grau de eficiência, porque, por meio de esclarecimentos
prévios, será possível minimizar as instabilidades socioespaciais advindas da
implantação do empreendimento, de acordo com critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.2.3.3.4-1, e possuindo elevada eficácia em relação aos
efeitos do impacto do componente parque nesta fase de implantação do
empreendimento.
Essa medida, está sob responsabilidade principal do empreendedor (IPPUC) e da
Cohab, que deverá coordenar, desenvolver e implementar o programa de
comunicação com a população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos
SMCS, FAS, SGM, SMMA e SMOP. Para as ações de comunicação, é importante
também destacar o papel de agentes multiplicadores, como lideranças
comunitárias e associações de moradores. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são expostos no Quadro 7.2.3.3.4-3.

Crescimento da instabilidade
socioespacial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
INSTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter preventivo,
principalmente por meio da conscientização da população da ADA, principal área
de alcance desta medida, quanto a importância e os benefícios do
empreendimento, como a construção de moradias adequadas, regularização
fundiária, implantação de infraestruturas urbanas, tratamento paisagístico e
equipamentos públicos, bem como da relevância da sua participação nos
processos de decisão, implantação, manutenção e acompanhamento das ações,
de forma a adaptar as necessidades e o contexto local com a intervenção. Por
isso, é importante que a medida abranja também, em menor grau, a AII, para
evitar a divulgação de informações falsas.
Sua aplicação será prévia à execução da obra e de duração temporária, pois
deverá ocorrer antes do início das obras a fim de preparar a população, sendo
sujeita a médio alto grau de eficiência, pois por meio de esclarecimentos prévios é
possível minimizar as instabilidades socioespaciais advindas da implantação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.4-1, e possuindo elevada eficácia em relação aos efeitos do
impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento.
Essa medida, estará sob responsabilidade principal do empreendedor (IPPUC) e
da Cohab, que deverá coordenar, desenvolver e implementar o programa de
comunicação com a população com o apoio da UGP, estando também envolvidos
a SMCS, FAS, SGM, SMMA e SMOP. Para as ações de comunicação, é
importante também destacar o papel de agentes multiplicadores, como lideranças
comunitárias e associações de moradores. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de implantação do empreendimento são arrolados no Quadro 7.2.3.3.4-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
ESCLARECIMENTOS
À
POPULAÇÃO:
INSTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

Crescimento da instabilidade
socioespacial

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.5
MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ampliação dos conflitos de
vizinhança17. Durante a etapa de implantação das obras haverá, para o
componente MACRODRENAGEM, o reassentamento de 1.037 famílias (Área A –
ver seção 2 – Caracterização do empreendimento), causando impacto que deve
ser apoiado num extenso suporte nas áreas de assistência social, educação,
cultura, esporte, lazer, geração de trabalho e renda.

____________________________________________________________________________________________
17

Ver tópico 5.2.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Durante a fase de implantação para o componente MACRODRENAGEM, a
moderação dos novos conflitos de vizinhança relaciona-se à possibilidade de
perda laços de vizinhança, familiares e de redes de apoio socioeconômicas;
destacando-se nessa fase a possibilidade de crescimento de sensação de
desamparo e injustiça, em vista dos processos de escolha/sorteio das novas
unidades habitacionais.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter preventivo. O
próprio EISA (IPPUC, 2019) define ações preventivas e mitigadoras na
minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento harmônico entre os
envolvidos, na AID. Portanto, a aplicação desta medida deverá ser prévia, com
duração temporária.
Considerando, ainda, o tópico 5.2.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos
ambientais –, a eficiência desta medida será alta (Quadro 7.2.3.3.5-1), pois se
espera a superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento harmônico
entre os envolvidos, já que haverá conscientização e elucidação acerca das
etapas do processo; a fim de manter as relações de vizinhanças, parentesco e
dependência social-financeira. As ações de acompanhamento previstas e as
futuras consultas periódicas à população fazem com que esta medida seja de
elevada eficácia.
Quadro 7.2.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE
VIZINHANÇA
Execução das reuniões e consultas com a população foram oportunamente realizadas pela
Prefeitura Municipal de Curitiba para promover discussões sobre o processo de
alta reassentamento e contribuir com a superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento
harmônico entre os envolvidos
média Envolvimento da comunidade em todas as etapas do projeto, por meio do estabelecimento de
canais de comunicação, mas alguns conflitos relacionados à perda de vínculos familiares e de
alta vizinhança não foram superado

5

4

média Falta de engajamento popular e desinteresse acerca do desenvolvimento do projeto

3

Constatação de que apesar das medidas vinculadas ao impacto serem efetivadas, não houve
média adesão da população tampouco interesse acerca do projeto, o que acarretou a falta de
baixa adaptação às novas unidades habitacionais ou sentimento de injustiça perante a designação
das mesmas

2

Constatação da não realização de reuniões e consultas com a população, o que contribui
baixa negativamente para a manutenção do relacionamento harmônico entre os envolvidos

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Essa medida está sob responsabilidade principal da Cohab, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o programa de comunicação com a
população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos a SMCS, FAS,
SGM, SMMA e SMOP, bem como conta-se com a participação popular e agentes
multiplicadores (associações de moradores, líderes comunitários, entre outros).
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento
são mostrados no Quadro 7.2.3.3.5-2.

Ampliação dos conflitos de
vizinhança

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Assim como no componente macrodrenagem, na fase de planejamento para o
componente parque, as causas da geração de conflitos de vizinhança estão
ligadas à futura remoção 1.037 famílias para implantação de bacias de
espraiamento, corredor ecológico, um dique de contenção, canal de
macrodrenagem e, especificamente, o parque linear de uso público.
A moderação dos novos conflitos de vizinhança relaciona-se à perda laços de
vizinhança, familiares e de redes de apoio socioeconômicas; destacando-se
nessa fase a possibilidade de crescimento de sensação de desamparo e injustiça,
em vista dos processos de escolha/sorteio das novas unidades habitacionais,
bem como da não apropriação do espaço público formado. Portanto, as ações de
conscientização e participação popular mostram-se importantes formas de
prevenção de conflitos, principalmente na ADA, onde estão localizadas as famílias
a serem reassentadas, a futura vizinhança e a localização do próprio parque.
Também para o componente parque esta medida tem caráter preventivo. O
próprio EISA (IPPUC, 2019) prevê ação preventiva e mitigadora na minimização
de conflitos e a manutenção de relacionamento harmônico entre os envolvidos, na
área de influência direta. Portanto, a aplicação desta medida deverá ser prévia,
com duração temporária. Considerando, ainda, o tópico 5.2.3.3.5 da seção 5 –
Análise de impactos ambientais –, a eficiência desta medida será alta
(Quadro 7.2.3.3.5-1), pois se espera a superação dos conflitos e a manutenção do
relacionamento harmônico entre os envolvidos, já que haverá conscientização e
elucidação acerca das etapas do processo; a fim de manter as relações de
vizinhanças, parentesco e dependência social-financeira. As ações de
acompanhamento previstas pelo PGSA e no PCS e as futuras consultas
periódicas à população, faz com que esta medida seja considerada de elevada
eficácia.
A responsabilidade pela aplicação será de instituições públicas e outros agentes,
notadamente de cunho sociocomunitário. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento são exibidos no Quadro 7.2.3.3.5-3.
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Ampliação dos conflitos de
vizinhança

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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A área de domínio aonde serão implantadas as 1.150 unidades habitacionais
corresponde ao componente urbanização. O processo abrange ainda o
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas e o desenvolvimento de ações
preliminares junto à comunidade. Os conflitos de vizinhança são reflexo do
processo de reassentamento, que afeta a dinâmica sociocultural das famílias
atingidas. A convivência nas novas unidades habitacionais e a utilização de
espaços comuns gera conflitos de vizinhança.
Desta forma, a moderação de conflitos de vizinhança tem caráter preventivo,
principalmente por meio da elaboração de meios de informação e divulgação das
etapas de implantação e ações do empreendimento, bem como da realização de
consultas e reuniões públicas – estas, nesta etapa, correspondem principalmente
às ações de esclarecimento de dúvidas, fortalecimento dos mecanismos de
queixas e reclamações e estimulo a adesão ao projeto. Essa medida estabelece
fluxo de comunicação direto com a população da ADA, considerada a principal
área de alcance desta medida.
Esta medida tem o caráter preventivo, para o componente urbanização. Como
anteriormente elucidado, o próprio EISA (IPPUC, 2019) define ações preventivas
e mitigadoras na minimização de conflitos e a manutenção de relacionamento
harmônico entre os envolvidos, na área de influência direta. Considerando
também as ações de esclarecimento de dúvidas, fortalecimento dos mecanismos
de queixas e reclamações e estimulo a adesão ao projeto, a aplicação desta
medida deverá ser prévia, com duração temporária, mas por todo período da
implantação e pós relocação, como previstos nos próprios subprogramas.
A medida está sujeita a alto grau de eficiência (Quadro 7.2.3.3.5-1) ao se
considerar o tópico 5.2.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
Considerando, também, as atividades de acompanhamento previstas e as futuras
consultas periódicas à população, a medida apresenta elevada eficácia, em
relação aos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento.
Essa medida está sob responsabilidade principal da Cohab, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o programa de comunicação com a
população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos a SMCS, FAS,
SGM, SMMA e SMOP, bem como conta-se com a participação popular e agentes
multiplicadores (associações de moradores, líderes comunitários, entre outros).
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
destacados no Quadro 7.2.3.3.5-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.5-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS NOVOS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

Ampliação dos conflitos de
vizinhança

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.6
MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM
UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transtornos em unidades
habitacionais e comerciais18. A implementação de projetos voltados a habitação
social ocasiona processos de desapropriação de terras e imóveis, e
reassentamento da população, podendo causar instabilidade, transtornos e
impactos negativos habitacionais e comerciais aos moradores, em razão da
realocação de seu local de moradia, adequação à transição dos imóveis,
rompimento dos mercados locais de trabalho, bem como a possível interrupção e
dificuldade de reestabelecimento da atividade econômica dos estabelecimentos
comerciais e serviços, o que pode levar ao empobrecimento das famílias que
dependem dessas atividades.
____________________________________________________________________________________________
18

Ver tópico 5.2.3.3.6 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Esses impactos podem ser mitigados ou minimizados por meio de ações de
orientação e planejamento junto às famílias, bem como com cuidados na
implantação do empreendimento. O EISA (IPPUC, 2019) e o PAR (COHAB, 2019)
prevêem diversos programas e ações para atender cerca de 1.693 famílias, sendo
1.147 as relocadas.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter atenuador
nesta fase de implantação do empreendimento, por meio da redução de possíveis
transtornos com a remoção das construções que se encontram na área da obra,
afetando as moradias de 1.037 famílias e 74 estabelecimentos comerciais da
ADA, considerada a principal área de alcance desta medida. Algumas ações de
atenuação importantes desta medida devem ser a realocação destas famílias em
área contígua, evitando o rompimento das relações sociais e as dificuldades de
acesso a serviços, a garantia de atendimento de unidades mistas para
atendimento às famílias que já possuem comércio e serviços, planejamento
conjunto com os proprietários de estabelecimentos comerciais e de serviços, para
que a interrupção da atividade laboral durante o período de mudança seja a
menor possível, promoção de programas de capacitação profissional,
encaminhamento ao mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo,
inclusão das famílias nas tarifas sociais dos serviços, e ações socioeducativas
relacionadas com a adaptação das famílias à nova moradia, o fortalecimento de
vínculos comunitários e laços de vizinhança, a inclusão social e econômica da
comunidade, cuidado ambiental e melhoria da qualidade de vida.
Sua aplicação será, a princípio, prévia, podendo ocorrer durante a obra e após
sua finalização também, devido a necessidade de preparar as famílias para as
mudanças que irão ocorrer, bem como auxiliar no processo de transição para a
nova habitação e comércio, e com duração temporária, funcionando como um
mecanismo de adaptação as intervenções e de transição ao novo ambiente,
sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, pois a orientação e planejamento
das realocações será feita em conjunto com os moradores, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.6-1, e possuindo elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase
de implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
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Quadro 7.2.3.3.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM
UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS
alta

Ocorrência de transtornos muito pouco significativos em unidades habitacionais e comerciais,
de forma a não prejudicar o funcionamento dos comércios e serviços de forma geral

5

Ocorrência de transtornos pouco significativos em unidades habitacionais e comerciais,
média
caracterizado pelo fechamento temporário de alguns comércios e serviços, não prejudicando o
alta
ganho financeiro dessas pessoas

4

Ocorrência de transtornos medianamente significativos em unidades habitacionais e
média comerciais, caracterizado pelo fechamento temporário de alguns comércios e serviços, com
perda financeira não significativa

3

Ocorrência de transtornos muito significativos em unidades habitacionais e comerciais,
média
caracterizado pelo fechamento de alguns comércios e serviços, gerando perdas financeiras
baixa
para a população

2

Ocorrência de transtornos altamente significativos em unidades habitacionais e comerciais,
baixa caracterizado pelo fechamento dos comércios e serviços, gerando perdas financeiras
significativas para a população

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida será da empreiteira e da Cohab, em
conjunto com o IPPUC, UGP, SMOP, SMMA, SMU, SGM, SMF, FAS, SANEPAR,
COPEL e Águas Paraná. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são ressaltados no Quadro 7.2.3.3.6-2.
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Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM UNIDADES HABITACIONAIS
E COMERCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter atenuador nesta fase de
implantação do empreendimento, por meio da redução de possíveis transtornos
com a remoção das construções que se encontram na área da obra, afetando as
moradias de 110 famílias da ADA, principal área de alcance desta medida.
Algumas ações de atenuação importantes desta medida devem ser a realocação
destas famílias em área contígua, evitando o rompimento das relações sociais e
as dificuldades de acesso a serviços, a garantia de atendimento de unidades
mistas para atendimento às famílias que já possuem comércio e serviços,
planejamento conjunto com os proprietários de estabelecimentos comerciais e de
serviços, para que a interrupção da atividade laboral durante o período de
mudança seja a menor possível, promoção de programas de capacitação
profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho e incentivo ao
empreendedorismo, inclusão das famílias nas tarifas sociais dos serviços, e ações
socioeducativas relacionadas com a adaptação das famílias à nova moradia, o
fortalecimento de vínculos comunitários e laços de vizinhança, a inclusão social e
econômica da comunidade, cuidado ambiental e melhoria da qualidade de vida.
Sua aplicação será, a princípio, prévia, podendo também ocorrer durante toda a
execução da obra e após sua conclusão, devido a necessidade de preparar as
famílias para as mudanças que irão ocorrer, bem como auxiliar no processo de
transição para a nova habitação e comércio, e com duração temporária,
funcionando como um mecanismo de adaptação as intervenções e de transição
ao novo ambiente, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, pois a orientação
e planejamento das realocações será feita em conjunto com os moradores,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.6-1, e possuindo
elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências.
A responsabilidade dos efeitos desta medida será da empreiteira e da Cohab, em
conjunto com o IPPUC, UGP, SMOP, SMMA, SMU, SGMSMF, FAS, SANEPAR,
COPEL e Águas Paraná. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.3.3.6-3.
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Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM UNIDADES HABITACIONAIS
E COMERCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter atenuador nesta
fase de implantação do empreendimento, por meio da redução de possíveis
transtornos com a regularização fundiária do imóvel, bem como com a adaptação
do cotidiano com as obras de urbanização, afetando as moradias de 546 famílias
da ADA, principal área de alcance desta medida. Algumas ações de atenuação
importantes desta medida devem ser a manutenção destas famílias no local,
evitando o rompimento das relações sociais e as dificuldades de acesso a
serviços, a garantia de atendimento das novas infraestruturas e serviços,
realização das obras em etapas planejadas em conjunto com os proprietários de
estabelecimentos comerciais e de serviços, para que a interrupção da atividade
laboral durante o período das obras seja a menor possível, promoção de
programas de capacitação profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho
e incentivo ao empreendedorismo, inclusão das famílias nas tarifas sociais dos
serviços, e ações socioeducativas relacionadas com a adaptação das famílias à
nova realidade, o fortalecimento de vínculos comunitários e laços de vizinhança, a
inclusão social e econômica da comunidade, cuidado ambiental e melhoria da
qualidade de vida.
Sua aplicação será, a princípio, prévia, podendo também ocorrer durante a
execução da obra e após sua conclusão também, devido a necessidade de
preparar as famílias para as mudanças que irão ocorrer, bem como auxiliar no
processo de adaptação com as obras, e com duração temporária, funcionando
como um mecanismo de adaptação as intervenções, sendo sujeita a médio alto
grau de eficiência, pois a orientação e planejamento da regularização fundiária
será realizada em etapas em conjunto com os moradores, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.6-1, e possuindo elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
A responsabilidade dos efeitos desta medida será da empreiteira e da Cohab, em
conjunto com o IPPUC, UGP, SMOP, SMMA, SMU, SGM, SMF, FAS, SANEPAR,
COPEL e Águas Paraná. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.3.3.6-4.
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Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.6-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM UNIDADES HABITACIONAIS
E COMERCIAIS

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.3.7
MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transtornos em equipamentos
e serviços sociais19. Este é um impacto real que está condicionado à demanda
de serviços diretamente relacionada ao contingente populacional que utiliza o
serviço, em especial a saúde e a educação, onde atualmente já se constata a
necessidade de ampliação. Na fase de implantação do empreendimento, será
fundamental considerar a adequação de equipamentos públicos existentes para a
atender demanda da área e o atendimento social frente ao processo de
reassentamento, em conjunto com ações de programas de saúde e comunicação
que propiciem melhoras na saúde e da qualidade de vida da população auxiliando
na redução da demanda dos equipamentos, tais como os apontados no EISA
(IPPUC, 2019), bem como pelas ações de reabilitação e desenvolvimento social
previstas no Plano de Ação para Reassentamento (PAR – COHAB, 2019).
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter atenuador
nesta fase de implantação do empreendimento, principalmente na UBS Caximba
e, em menor grau, o Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, a Escola
Ensino Fundamental Professora Joana Raksa, o Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Caximba e o CRAS Caximba.
Os equipamentos devem atender tanto os moradores, quanto os operários
durante as obras na ADA e AID, já que a implantação do componente
macrodrenagem necessitará, mesmo que para poucos postos, mão de obra de
maior qualificação e disponível em outras regiões.
Portanto, a ADA e a AID são consideradas as principais áreas de alcance desta
medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase
de implantação do empreendimento. Sua aplicação será simultânea à execução
da obra, devido ao aumento da demanda dos equipamentos por conta dos
operários e trabalhadores do empreendimento, com duração temporária, pois com
a reforma dos equipamentos o atendimento se ampliará, bem como após a
finalização das obras a demanda tenderá a diminuir, sendo sujeita a médio alto
grau de eficiência, pois com a ampliação do atendimento os transtornos tendem a
diminuir, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.7-1, e
possuindo elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento em
relação ao conjunto das interferências.

____________________________________________________________________________________________
19

Ver tópico 5.2.3.3.7 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.3.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Ocorrência de transtornos muito pouco significativos em equipamentos e serviços sociais,
alta ocasionados pela facilitação de transporte e acesso aos equipamentos públicos urbanos (95%
da demanda atendida)
Ocorrência de transtornos pouco significativos em equipamentos e serviços sociais, por conta
média
de sobrecarga no quadro de pessoal prestando o serviço ou sobrecarga no número de famílias
alta
que acessa o equipamento. (90% da demanda atendida)
Ocorrência de transtornos medianamente significativos em equipamentos e serviços sociais,
pela dificuldade de acesso, sobrecarga dos equipamentos ou pouca abrangência territorial
média
fortalecem os processos de exclusão territorial e segregação sócio espacial (80% da demanda
atendida)
Ocorrência de transtornos muito significativos em equipamentos e serviços sociais,
média
ocasionados pela ausência ou subutilização dos equipamentos e serviços sociais 70% da
baixa
demanda atendida)
Ocorrência de transtornos altamente significativos em equipamentos e serviços sociais,
baixa ocasionados pela ausência ou subutilização dos equipamentos e serviços sociais (50% da
demanda atendida)

5
4

3

2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida, está sob responsabilidade da SMOP, quanto a execução das obras
de reforma e ampliação, e da Cohab quanto ações de reabilitação e
desenvolvimento social previstas no Plano de Ação para Reassentamento (PAR),
ambos em conjunto com o IPPUC, UGP, SMU, FAS, SME, SMS e SMF. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
dispostos no Quadro 7.2.3.3.7-2.
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Transtornos em equipamentos
e serviços sociais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter atenuador nesta fase de
implantação do empreendimento, principalmente pela execução das obras de
reforma e ampliação dos equipamentos públicos existentes, a Escola Ensino
Fundamental Professora Joana Raksa, o Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI) Caximba, a UBS Caximba e o CRAS Caximba, os quais terão capacidade
suprir o aumento da demanda dos equipamentos públicos e serviços sociais.
Os equipamentos devem atender tanto os moradores, quanto os operários
durante as obras na ADA e AID, já que a implantação do componente parque
também necessitará, mesmo que para poucos postos, mão de obra de maior
qualificação e disponível em outras regiões. Portanto, a ADA e a AID são
consideradas as principais áreas de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento.
Sua aplicação será simultânea à execução da obra, devido ao aumento da
demanda dos equipamentos por conta dos operários e trabalhadores do
empreendimento, com duração temporária, pois com a reforma dos equipamentos
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o atendimento se ampliará, bem como após a finalização das obras a demanda
tenderá a diminuir, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, pois com a
ampliação do atendimento os transtornos tendem a diminuir, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.7-1, e possuindo elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
Esta medida, está sob responsabilidade da SMOP, quanto a execução das obras
de reforma e ampliação, e da Cohab quanto ações de reabilitação e
desenvolvimento social previstas no Plano de Ação para Reassentamento (PAR),
ambos em conjunto com o IPPUC, UGP, SMU, FAS, SME, SMS e SMF. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
posicionados no Quadro 7.2.3.3.7-3.

Transtornos em equipamentos
e serviços sociais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter atenuador nesta
fase de implantação do empreendimento. Ressalta-se que os equipamentos
suscetíveis a pressão causada pelo aumento do contingente populacional devido
à demanda de mão de obra e processos de reassentamento são principalmente a
UBS Caximba e o CRAS Caximba e em menor necessidade, o Colégio Estadual
Professora Maria Gai Grendel, a Escola Ensino Fundamental Professora Joana
Raksa. Já o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Caximba já não
consegue atender a demanda atual de crianças, reforçando ainda mais a
necessidade de ampliação. Espera-se que os mesmos terão capacidade suprir o
aumento da demanda dos equipamentos públicos e serviços sociais, atendendo
tanto os moradores que já usufruíam dos serviços, quanto os operários e
trabalhadores durante as obras da ADA e AID, consideradas as principais área de
alcance desta medida em relação ao impacto sobre o componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento.
Sua aplicação será simultânea à execução da obra, devido ao aumento da
demanda dos equipamentos por conta dos novos moradores reassentados e dos
operários e trabalhadores do empreendimento, com duração temporária, pois com
a reforma dos equipamentos o atendimento se ampliará, sendo sujeita a médio
alto grau de eficiência, pois com a ampliação do atendimento os transtornos
tendem a diminuir, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.7-1, e possuindo elevada eficácia na minimização dos efeitos do
impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
Esta medida está sob responsabilidade da SMOP, quanto à execução das obras
de reforma e ampliação, e da Cohab, quanto a ações de reabilitação e
desenvolvimento social previstas no Plano de Ação para Reassentamento (PAR),
ambos em conjunto com o IPPUC, UGP, SMU, FAS, SME, SMS e SMF. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
organizados no Quadro 7.2.3.3.7-4.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-286

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Transtornos em equipamentos
e serviços sociais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.7-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS EM EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.3.8
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
SAÚDE PÚBLICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: perturbações ocasionais à
saúde pública20. Além dos eventuais problemas de saúde que já ocorrem
atualmente na área, as obras ocasionarão o aumento de fluxo de veículos leves e
pesados que não circulam normalmente na área do empreendimento,
aumentando o risco de acidentes com pedestres e a emissão de dióxido de
carbono na região. Além desses fatores, pode ocorrer um aumento de problemas
respiratórios na população local decorrentes da suspensão de partículas
ocasionadas pela movimentação de terra, podendo causar perturbações
ocasionais na saúde pública. Por tanto, é essencial estabelecer vias de
comunicação direta com a população para informar quanto a situação que irão
vivenciar, bem como auxiliar em quaisquer procedimentos necessários e
esclarecendo situações de dúvida e emergências. Além disso é fundamental
minimizar outros possíveis problema de saúde por meio da conscientização da
população quanto a noções de higiene básica, cuidados com a saúde, prevenção
de doenças, manejo e separação de resíduos, preservação e conservação
ambiental. Vale ressaltar os programas, já mencionados anteriormente, definidos
pelo EISA (IPPUC, 2019) os quais tem como objetivo oferecer segurança e bemestar à população local e aos trabalhadores da obra, em diversos âmbitos, sendo
a saúde um dos pontos centrais.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida tem caráter de atenuação,
por meio do esclarecimento de qualquer dúvida ou problemas que a população a
ser realocada e os funcionários da obra venham a ter quanto a condições de
saúde, bem como a partir da implementação de ações de prevenção da saúde,
cuidados básicos de higiene e atendimento na UBS da demanda da população a
ser realocada e dos trabalhadores da ADA e AID, principais áreas de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento.
Sua aplicação será prévia à execução da obra, devido as inseguranças que
possam surgir antes do início das obras e pelo possível aumento da demanda dos
equipamentos de saúde por conta dos novos moradores reassentados e dos
operários e trabalhadores do empreendimento, com duração temporária, pois com
a finalização das obras os problemas de saúde tendem a diminuir, sendo sujeita a
médio alto grau de eficiência, pois com a finalização das obras as perturbações
ocasionais tendem a diminuir e os trabalhadores da obra não utilizarão mais os
serviços, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.8-1, e
possuindo elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento em
relação ao conjunto das interferências.
____________________________________________________________________________________________
20

Ver tópico 5.2.3.3.8 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.3.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO:
SAÚDE PÚBLICA

Alta

Média
alta

Média

Média
baixa

Baixa

Redução muito significativa de: riscos de acidentes com pedestres, de complicações
respiratórias decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de
terra, de doenças transmitidas pela água contaminada (esgoto a céu aberto), devido a ações
intensas e efetivas de educação ambiental e comunicação social, abrangendo toda a
comunidade
Redução significativa de; riscos de acidentes com pedestres, complicações respiratórias
decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de terra, doenças
transmitidas pela água contaminada (esgoto a céu aberto), devido a execução de ações de
educação ambiental e comunicação social, abrangendo parte da comunidade
Redução medianamente significativa de: riscos de acidentes com pedestres, complicações
respiratórias decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de
terra, doenças transmitidas pela água contaminada (esgoto a céu aberto), devido a execução
de poucas ações de educação ambiental e comunicação socia le, abrangendo parte da
comunidade
Redução pouco significativa de: riscos de acidentes com pedestres, complicações respiratórias
decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de terra, doenças
transmitidas pela água contaminada (esgoto a céu aberto), devido a execução de poucas
ações, abrangendo somente as lideranças da comunidade
Redução insignificante de redução de risco de acidentes com pedestres, de complicações
respiratórias decorrentes da suspensão de partículas ocasionadas pela movimentação de
terra, de doenças transmitidas pela água contaminada (esgoto a céu aberto) pela falta de
ações de educação ambiental e comunicação social

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida, está sob responsabilidade da SMOP, quanto a execução da UBS, e
do IPPUC, UGP, Cohab, SMU e SMS quanto aos possíveis esclarecimentos à
população e orientações de higiene e saúde. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são listados no Quadro 7.2.3.3.82.
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Perturbações ocasionais à
saúde pública

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: SAÚDE PÚBLICA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, esta medida tem caráter de atenuação, por meio
do esclarecimento de qualquer dúvida ou problemas que a população a ser
realocada e os trabalhadores da obra venham a ter quanto a condições de saúde,
bem como a partir da implementação de ações de prevenção da saúde, cuidados
básicos de higiene e o atendimento na UBS da demanda da população a ser
realocada e dos trabalhadores da ADA e AID, principais áreas de alcance desta
medida em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento.
Sua aplicação será prévia à execução da obra, devido as inseguranças que
possam surgir antes do início das obras e pelo possível aumento da demanda dos
equipamentos de saúde por conta dos novos moradores reassentados e dos
operários e trabalhadores do empreendimento, com duração temporária, pois com
a finalização das obras os problemas de saúde tendem a diminuir, sendo sujeita a
médio alto grau de eficiência, pois com a finalização das obras as perturbações
ocasionais tendem a diminuir e os trabalhadores da obra não utilizarão mais os
serviços, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.8-1, e
possuindo elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do
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componente parque nesta fase de implantação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências.
Esta medida, está sob responsabilidade da SMOP, quanto a execução da UBS, e
do IPPUC, UGP, Cohab, SMU e SMS quanto aos possíveis esclarecimentos à
população e orientações de higiene e saúde. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.3.8-3.

Perturbações ocasionais à
saúde pública

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.8-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: SAÚDE PÚBLICA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter de atenuação, por
meio do esclarecimento de qualquer dúvida ou problemas que a população
venha a ter quanto a condições de saúde, bem como a partir da implementação
de ações de prevenção da saúde, cuidados com a higiene, e o atendimento na
UBS da demanda da população da ADA e AID, principais áreas de alcance desta
medida em relação ao impacto sobre o componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento.
Sua aplicação será prévia à execução da obra, devido as inseguranças que
possam surgir antes do início das obras e pelo possível aumento da demanda dos
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equipamentos de saúde por conta dos novos moradores reassentados e dos
operários e trabalhadores do empreendimento, com duração temporária, pois com
a finalização das obras os problemas de saúde tendem a diminuir e com a
reforma dos equipamentos o atendimento à população se ampliará, sendo sujeita
a médio alto grau de eficiência, pois com a finalização das obras as perturbações
ocasionais tendem a diminuir e os trabalhadores da obra não utilizarão mais os
serviços, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.8-1, e
possuindo elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento em
relação ao conjunto das interferências.
Esta medida, está sob responsabilidade da SMOP, quanto a execução da UBS, e
do IPPUC, UGP, Cohab, SMU e SMS quanto aos possíveis esclarecimentos à
população e orientações de higiene e saúde. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são estruiturados no
Quadro 7.2.3.3.8-4.

Perturbações ocasionais à
saúde pública

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.8-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO: SAÚDE PÚBLICA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.3.9
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: interferências em atividades
produtivas21. Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida possui
caráter compensatório das interferências em atividades produtivas causadas
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento.
As principais atividades produtivas paralisadas são: estabelecimentos comerciais
durante a obra; cultivo de hortas em casa para venda e criação de porcos e
galinhas para venda e consumo próprio e o encerramento em definitivo dos locais
de reciclagem de material não orgânico.
O PGSA (IPPUC, 2019) propõe, dentre outras ações, a estruturação e
continuidade das atividades comerciais e geração de renda local. Também é
prevista a promoção de cursos de empreendedorismo para potencializar os
diversos ramos comerciais existentes e incentivar outros que venham a ser
necessários. Prevê, inclusive, o mapeamento de vocações dos beneficiários e de
oportunidades produtivas do entorno do empreendimento e região.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento
refere-se aos estabelecimentos comerciais e famílias localizadas na ADA. A
aplicação desta medida será simultânea, podendo ocorrer previamente e
posteriormente à esta fase. As famílias que possuem instalações comerciais no
domicilio serão mobilizadas com antecedência e auxiliadas pela equipe social de
forma que possam organizar financeiramente suas atividades comerciais durante
o período de transferência das instalações para o novo local. Paralelamente,
receberão capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis
no mercado. Simultaneamente, será realizado o mapeamento de vocações dos
beneficiários e de oportunidades produtivas do entorno do empreendimento e
região, conectando o bairro ao seu entorno.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Em relação aos efeitos do
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.11-1, durante a fase de macrodrenagem, a medida está sujeita à
baixa eficiência, restringindo-se apenas à mobilização das famílias a serem
realocadas. Por esta razão também é considerada de eficácia reduzida na
transformação no desenvolvimento de atividades produtivas.

____________________________________________________________________________________________
21

Ver tópico 5.2.3.3.9 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.3.9-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PRODUTIVAS
alta Inclusão de mão de obra local na construção das unidades de habitação

5

média
Implementação de hortas comunitárias
alta

4

média Alocação das famílias nos estabelecimentos mistos

3

média
Capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado
baixa

2

Mobilização das famílias que possuem instalações comerciais no domicilio com antecedência
baixa e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar financeiramente suas
atividades comerciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são organizados no
Quadro 7.2.3.3.9-2.
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Interferências em atividades
produtivas

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.9-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o anterior, para o componente PARQUE, esta medida possui caráter
compensatório das interferências em atividades produtivas causadas componente
parque nesta fase de implantação do empreendimento. As principais atividades
produtivas paralisadas são: estabelecimentos comerciais durante a obra; cultivo
de hortas em casa para venda e criação de porcos e galinhas para venda e
consumo próprio e o encerramento em definitivo dos estabelecimentos de
reciclagem de material não orgânico.
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O subprograma de mitigação de perdas financeiras prevê, dentre outras ações, a
estruturação e continuidade das atividades comerciais e geração de renda local.
Também é prevista a promoção de cursos de empreendedorismo para
potencializar os diversos ramos comerciais existentes e incentivar outros que
venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o mapeamento de vocações dos
beneficiários e de oportunidades produtivas do entorno do empreendimento e
região.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento será
referente aos estabelecimentos comerciais e famílias localizadas na ADA. Sua
aplicação será simultânea, podendo também ocorrer previamente e
posteriormente a esta fase. As famílias que possuem instalações comerciais no
domicilio serão mobilizadas com antecedência e auxiliadas pela equipe social de
forma que possam organizar financeiramente suas atividades comerciais durante
o período de transferência das instalações para o novo local. Paralelamente,
receberão capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis
no mercado. O projeto de implantação do componente parque prevê a
implementação de hortas comunitárias para uso coletivo.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Caso implementadas as hortas
comunitárias, a medida estará sujeita à média alta eficiência, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.9-1, restringindo-se apenas não
apenas à mobilização das famílias a serem realocadas, bem como a utilização
dos espaços para plantio de alimentos. Por essa razão, também é considerada de
eficácia mediana no desenvolvimento de atividades produtivas.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. De acordo com o PAR, a
responsabilidade das hortas comunitárias seria da Secretaria Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, ainda não definido no EISA (IPPUC, 2019). Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
mostrados no Quadro 7.2.3.3.9-3.
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Interferências em atividades
produtivas

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.9-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida possui caráter compensatório
das interferências em atividades produtivas causadas pelo componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento. As principais
atividades produtivas paralisadas são: estabelecimentos comerciais durante a
obra; cultivo de hortas em casa para venda e criação de porcos e galinhas para
venda e consumo próprio e o encerramento em definitivo dos estabelecimentos
de reciclagem de material não orgânico.
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O subprograma de mitigação de perdas financeiras prevê, dentre outras ações, a
estruturação e continuidade das atividades comerciais e geração de renda local.
Também é prevista a promoção de cursos de empreendedorismo para
potencializar os diversos ramos comerciais existentes e incentivar outros que
venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o mapeamento de vocações dos
beneficiários e de oportunidades produtivas do entorno, bem como o
encaminhamento às empreiteiras para contratação de mão de obra local na
execução do projeto.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento referese aos estabelecimentos comerciais e famílias localizadas na ADA. A aplicação
desta medida será simultânea, podendo ocorrer previamente e posteriormente à
esta fase. As famílias que possuem instalações comerciais no domicilio serão
mobilizadas com antecedência e auxiliadas pela equipe social de forma que
possam organizar financeiramente suas atividades comerciais durante o período
de transferência das instalações para o novo local. Paralelamente, receberão
capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Caso a contratação de mão de
obra local pelas empreiteiras responsáveis pela execução da obra seja possível,
medida estará sujeita à alta eficiência, no sentido de compensar as atividades
paralisadas completamente, como as dos catadores de materiais recicláveis,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.9-1. Por esta
razão, a medida é considerada de eficácia elevada no desenvolvimento de
atividades produtivas.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. De acordo com o PAR (COHAB,
2019), a responsabilidade das hortas comunitárias seria da Secretaria Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional, ainda não definido no EISA (IPPUC, 2019).
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são
arrolados no Quadro 7.2.3.3.9-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.9-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

Interferências em atividades
produtivas

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.10
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: geração de emprego e renda22.
Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida possui caráter de
potencialização de geração de emprego e renda nesta fase de operação do
empreendimento, por meio de ações que visem a estruturação e continuidade das
atividades comerciais e geração de renda, evitando o empobrecimento das
famílias no processo de reassentamento.

____________________________________________________________________________________________
22

Ver tópico 5.2.3.3.10 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O subprograma de mitigação de perdas financeiras prediz a promoção de cursos
de empreendedorismo para potencializar os diversos ramos comerciais existentes
e incentivar outros que venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o
mapeamento de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do
entorno do empreendimento e região, bem como o encaminhamento às
empreiteiras para contratação de mão de obra local na execução do projeto.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento, pois é a região na qual estão localizados os principais
estabelecimentos comerciais e futuros moradores. A aplicação desta medida será
simultânea, podendo também ocorrer previamente ou posteriormente à esta fase.
As ações terão início 6 meses antes do início da primeira etapa de
reassentamento e serão finalizadas, 12 meses após a última etapa de
reassentamento, logo esta medida terá duração temporária.
Nesta fase de operação do empreendimento a eficiência da medida deverá ser
baixa, com expectativa de aumento nas próximas fases, proveniente do contínuo
acompanhamento da equipe técnica da Cohab, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.10-1. A eficácia desta medida de
emprego e renda nesta fase de operação do empreendimento é considerada
reduzida, pois demanda tempo e acompanhamento dos moradores ao longo da
implementação do empreendimento.
Quadro 7.2.3.3.10-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO
EMPREGO E RENDA
alta Constatação do aumento de renda superior a 75% da população

5

média
Constatação do aumento de renda entre 55% e 74,4% da população local
alta

4

média Constatação do aumento de renda entre 35% e 54,4% da população local

3

média
Constatação do aumento de renda entre 15% e 34,4% da população local
baixa

2

baixa Constatação do aumento de renda para até 15% da população local

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras.
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Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento
são sistematizados no Quadro 7.2.3.3.10-2.

Geração de emprego e renda

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.10-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Assim como o componente anterior, para o componente PARQUE, esta medida
possui caráter de potencialização de geração de emprego e renda nesta fase de
operação do empreendimento, por meio de ações que visem a estruturação e
continuidade das atividades comerciais e geração de renda, evitando o
empobrecimento das famílias no processo de reassentamento. O subprograma de
mitigação de perdas financeiras prediz a promoção de cursos de
empreendedorismo para potencializar os diversos ramos comerciais existentes e
incentivar outros que venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o mapeamento
de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do entorno do
empreendimento e região, bem como o encaminhamento às empreiteiras para
contratação de mão de obra local na execução do projeto.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento. A aplicação desta medida será simultânea à fase de operação
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do empreendimento. As ações terão início 6 meses antes do início da primeira
etapa de reassentamento e serão finalizadas, 12 meses após a última etapa de
reassentamento, logo esta medida terá duração temporária.
Nesta fase de operação do empreendimento a eficiência da medida deverá ser
baixa, com expectativa de aumento nas próximas fases, proveniente do contínuo
acompanhamento da equipe técnica da Cohab, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.10-1. A eficácia desta medida de
emprego e renda nesta fase de operação do empreendimento é considerada
reduzida, pois demanda tempo e acompanhamento dos moradores ao longo da
implementação do empreendimento.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.3.3.10-3.

Geração de emprego e renda

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.10-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida possui caráter de
potencialização de geração de emprego e renda nesta fase de operação do
empreendimento, por meio de ações que visem a estruturação e continuidade das
atividades comerciais e geração de renda, evitando o empobrecimento das
famílias no processo de reassentamento.
O subprograma de mitigação de perdas financeiras prevê a promoção de cursos
de empreendedorismo para potencializar os diversos ramos comerciais existentes
e incentivar outros que venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o
mapeamento de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do
entorno do empreendimento e região, bem como o encaminhamento às
empreiteiras para contratação de mão de obra local na execução do projeto.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento, pois é a região na qual estão localizados os principais
estabelecimentos comerciais e futuros moradores. A aplicação desta medida será
simultânea, podendo também ocorrer previamente e posteriormente à fase de
operação do empreendimento. As ações terão início 6 meses antes do início da
primeira etapa de reassentamento e serão finalizadas, 12 meses após a última
etapa de reassentamento, logo, esta medida terá duração temporária.
Assumindo que o acompanhamento dos futuros moradores já esteja sendo feito
pela equipe da Cohab desde as fases anteriores, é possível estimar que nesta
fase de operação do empreendimento a medida seja de média alta eficiência,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.10-1.
A eficácia desta medida de emprego e renda nesta fase de operação do
empreendimento é considerada mediana, pois demanda outras ações, além das
propostas até o momento, como criação real de novos postos de trabalho, que
dependem das ações públicas municipais e que para estabilidade da
empregabilidade local, deve tornar-se uma ação permanente, em diálogo com os
equipamentos sociais localizados na região, como o CRAS e CREAS da Regional
Tatuquara.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são sumarizados no
Quadro 7.2.3.3.10-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
ÁREA DE ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.10-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA

Geração de emprego e renda

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.11
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E REGIONAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aquecimento do mercado local
e regional23. Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida possui
caráter potencializador em relação ao impacto sobre o componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento. O subprograma
de mitigação de perdas financeiras prevê, dentre outras ações, a estruturação e
continuidade das atividades comerciais e geração de renda local.

____________________________________________________________________________________________
23

Ver tópico 5.2.3.3.11 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Esta medida trata especificamente das famílias realocadas para estabelecimentos
comerciais mistos, localizados na ADA, sendo esta a principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta
fase de implantação do empreendimento. A aplicação desta medida será
simultânea, também podendo ocorrer previamente e posteriormente à esta fase.
As famílias que possuem instalações comerciais no domicilio serão mobilizadas
com antecedência e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar
financeiramente suas atividades comerciais durante o período de transferência
das instalações para o novo local. Paralelamente, receberão capacitação e
informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado. A duração
desta medida será temporária. Após a transferência das instalações para as
novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e apoio aos
beneficiários por, no mínimo, 12 meses.
Considerando que a medida foca apenas nos cerca de 74 estabelecimentos
comerciais localizados na área, sua eficiência (no âmbito do próprio fator
socioeconômico) em relação aos efeitos do impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento, é considerada
média baixa, pois segundo os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.3.3.11-1, não contempla outros setores da região, como indústria e o
mercado de reciclagem, sendo que, este último, de acordo com estudo preliminar
da Cohab, envolve, na Vila 29 de Outubro, 62 pessoas, distribuídas em 49
famílias. Por isso também, a eficácia da medida em relação ao aquecimento do
mercado local e regional e reduzida.
Quadro 7.2.3.3.11-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO LOCAL E REGIONAL
alta Implementação de ações que interliguem os mercados local e regional

5

média Ações que incluam outros setores da região, como indústria e catadores de materiais
alta recicláveis

4

média Alocação das famílias nos estabelecimentos mistos

3

média
Capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado
baixa

2

Mobilização das famílias que possuem instalações comerciais no domicilio com antecedência
baixa e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar financeiramente suas
atividades comerciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são resumidos no
Quadro 7.2.3.3.11-2.

Aquecimento do mercado
local e regional

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.11-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E
REGIONAL

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Assim como para o anterior, para o componente PARQUE, esta medida possui
caráter potencializador em relação ao impacto sobre o componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento. O subprograma de mitigação de perdas
financeiras prevê, dentre outras ações, a estruturação e continuidade das
atividades comerciais e geração de renda local.
Esta medida trata especificamente das famílias realocadas para estabelecimentos
comerciais mistos, localizados na ADA, sendo essa a principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento. A aplicação desta medida será simultânea,
podendo ocorrer previamente e posteriormente à esta fase. As famílias que
possuem instalações comerciais no domicilio serão mobilizadas com
antecedência e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar
financeiramente suas atividades comerciais durante o período de transferência
das instalações para o novo local. Paralelamente, receberão capacitação e
informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Considerando que a medida
proposta foca apenas nos cerca de 74 estabelecimentos comerciais localizados
na área, a eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
socioeconômicos) em relação aos efeitos do impacto do componente parque
nesta fase de implantação do empreendimento, é considerada média baixa, pois
segundo os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.11-1, não
contempla outros setores da região, como indústria e o mercado de reciclagem,
sendo que, este último, de acordo com estudo preliminar da Cohab, envolve, na
Vila 29 de Outubro, 62 pessoas, distribuídas em 49 famílias.. Por isso também, a
eficácia da medida em relação ao aquecimento do mercado local e regional será
reduzida.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento são apresentados no Quadro 7.2.3.3.113.
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Aquecimento do mercado
local e regional

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.11-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E
REGIONAL

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida possui caráter potencializador
em relação ao impacto sobre o componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento. O subprograma de mitigação de perdas
financeiras prevê, dentre outras ações, a estruturação e continuidade das
atividades comerciais e geração de renda local, bem como a entrega das
unidades mistas e possibilidade retomada das atividades comerciais paralisadas
durante as obras.
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Esta medida trata especificamente das famílias realocadas para estabelecimentos
comerciais mistos, localizados na ADA, sendo essa a principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente urbanização nesta fase
de implantação do empreendimento.
A aplicação desta medida será simultânea, podendo também ocorrer previamente
e posteriormente à esta fase. As famílias que possuem instalações comerciais no
domicilio serão mobilizadas com antecedência e auxiliadas pela equipe social de
forma que possam organizar financeiramente suas atividades comerciais durante
o período de transferência das instalações para o novo local. Paralelamente,
receberão capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis
no mercado.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Considerando que a medida
proposta foca apenas nos cerca de 74 estabelecimentos comerciais localizados
na área, a eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: aspectos
socioeconômicos) em relação aos efeitos do impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento, é considerada média, pois
segundo os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.2.3.3.11-1,
contempla a entrega das unidades habitacionais mistas. Por isso também, a
eficácia da medida em relação ao aquecimento do mercado local e regional será
maior em relação as fases anteriores, podendo ser considerada mediana.
A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por Técnicos
Sociais e Ambientais - responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de implantação do
empreendimento são classificados no Quadro 7.2.3.3.11-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.2.3.3.11-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E
REGIONAL

Aquecimento do mercado
local e regional

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.3.12
MODERAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ESPECULATIVOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento de processos
especulativos24. Os processos especulativos acerca de um projeto de melhorias
em um bairro tendem a aumentar quando a obra se inicia.
Por isso, durante esse período de implantação, para orientar a população e evitar
a propagação de informações falsas, ocorrerão reuniões e consultas com a
população, além da implantação do Escritório Local (ELO) e dos programas de
comunicação previstos e seus subprogramas.

____________________________________________________________________________________________
24

Ver tópico 5.2.3.3.12 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Durante o desenvolvimento do componente MACRODRENAGEM, 1037 casas
serão demolidas. Caso haja falta de informações, esse processo pode levar à
insegurança quanto a disponibilidade de um imóvel para as pessoas realocadas,
além de informações falsas quanto à cobranças indevidas.
Garantir que a população esteja bem informada é garantir a sua segurança
patrimonial e financeira. Portanto, na fase de implantação, a medida contra
processos especulativos é tanto de caráter preventivo quanto de correção e
atenuação, com suas ações feitas, principalmente, com as pessoas que habitam a
ADA, influenciando de forma secundária os moradores da AII.
Esta medida é de aplicação tanto prévia, de forma a prevenir tais impactos, e
ocorrerá ao longo do processo de implantação para acompanhar e evitar
processos especulativos e posterior à obra também, acompanhamento dos
moradores por meio de consultas periódicas. Terá duração temporária, de acordo
com cada um dos projetos, como já explicitado no tópico 7.1.3.3.2. Caso
executadas devidamente, essa medida terá uma eficiência alta e eficácia elevada,
como apresentado no Quadro 7.2.3.3.12-1.
Quadro 7.2.3.3.12-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS
ESPECULATIVOS
alta
média
alta
média

Constatação da execução de reuniões e consultas com a população, além do pleno
funcionamento dos projetos de comunicação e do Escritório Local, evitando todo o tipo de
informações falsas e garantindo o pleno funcionamento do projeto e das realocações sem
haver danos materiais e estresse para as famílias
Constatação do envolvimento da comunidade e houve o estabelecimento de canais de
comunicação, conseguindo alcançar grande parte da população, evitando danos materiais e
estresse para as famílias
Constatação de que apesar das medidas vinculadas ao impacto serem efetivadas e os canais
de comunicação e suporte às famílias terem sidos executados, não tiveram alcance
significativo na comunidade

5

4
3

média Constatação de que apesar de existirem, os canais de comunicação e suporte às famílias não
baixa tiveram alcance significativo na comunidade

2

Constatação da não realização de reuniões e falta de informação para a população, o que
baixa contribui negativamente para a circulação de informações falsas que levaram as pessoas a
pagar taxas indevidamente e/ou a venderem suas casas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório), em Cohab
(2019) e em IPPUC (2019).

A responsabilidade de prevenção e combate aos processos especulativos se dará
por uma série de instituições públicas que elaborarão e acompanharão os
programas de comunicação, as principais serão a Cohab, a UGP e a SMCS. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento são
expostos no Quadro 7.2.3.3.12-2.
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Aumento de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.12-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado em Cohab (2019), em IPPUC (2019) e nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Durante o desenvolvimento do componente parque, algumas casas serão
demolidas, assim como nos demais componentes, a falta de informação gera um
problema de insegurança para a população. Dessa forma se faz necessária a
garantia da segurança da população e a boa informação para evitar que os
processos especulativos gerem efeitos negativos no processo.
Na fase de implantação, a medida terá caráter tanto preventivo quanto de
correção e atenuação, compreendendo ações feitas, principalmente, com as
pessoas que habitam a ADA, mas que influenciarão de forma secundária os
moradores da AII. Contra os processos especulativos, serão aplicadas tanto de
forma prévia, para prevenir tais impactos, e ocorrerá durante o processo, para
acompanhar e reduzi-los e posterior à obra também, acompanhamento dos
moradores por meio de consultas periódicas. É de duração temporária, de acordo
com cada um dos projetos, como já explicitado no tópico 7.1.3.3.3. Caso
executadas de forma adequada e houver o engajamento da população, terá
eficiência alta e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.2.3.3.12-2.
A responsabilidade sobre esta medida se dará por uma série de instituições
públicas que elaborarão e acompanharão os programas de comunicação, as
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principais serão a Cohab, a UGP e a SMCS. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta
fase de implantação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.2.3.3.12-3.

Aumento de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.12-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado em Cohab (2019), em IPPUC (2019) e nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana

Durante o desenvolvimento da componente urbanização, como nos demais do
projeto, serão necessárias demolições de algumas casas na área do projeto e
seus moradores serão realocados para uma área próxima. A informação para a
população é de extrema importância para que sejam evitados processos
especulativos que façam os moradores venderem seus imóveis e se mudarem
para outras regiões. Tais possibilidades já foram abordadas em capítulos
anteriores.
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Para tanto, será implantada medida tanto de caráter preventivo quanto de
correção e atenuação, sendo suas ações realizadas para a população da ADA,
mas que terão influência indireta para os moradores da AII.
Esta medida terá aplicação prévia ocorrendo durante todo o processo de
implantação e após a conclusão da obra também e temporária, de acordo com
cada um dos projetos, como já explicitado no tópico 7.1.3.3.4. Caso executada de
maneira adequada, terá eficiência alta e eficácia elevada, como apresentado no
Quadro 7.2.3.3.12-1, tendo como responsável as instituições públicas que
elaborarão e acompanharão os programas de comunicação, sendo as principais a
Cohab, a UGP e a SMCS. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.2.3.3.12-4.

Aumento de processos
especulativos

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.12-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ESPECULATIVOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado em Cohab (2019), em IPPUC (2019) e nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.2.3.3.13
MODERAÇÃO DE MUDANÇAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: mudanças de valorização
imobiliária25. Com as melhorias na região, cresce a possibilidade de uma
valorização imobiliária local e uma consequente gentrificação, ou seja, a
valorização da terra pode expulsar os moradores locais que não terão acesso as
melhorias realizadas.
O componente MACRODRENAGEM trará expectativas acerca das melhorias e
reduções de inundações e problemas relacionados. Para evitar que as famílias
vendam suas casas, ou até mesmo sejam expulsas por grupos criminosos que
eventualmente atuam na região, serão realizadas atividades de incentivo e apoio
à permanência das famílias no local, valorização e fortalecimento da comunidade
e aprofundamento dos laços de vizinhança e do sentimento de pertença. Tais
ações serão realizadas por meio de trabalhos sociais como grupos, oficinas e
rodas de conversa que abordem temas relacionados à vivência comunitária,
direitos e deveres dos moradores, uso do espaço comum, segurança,
cumprimento da função social da moradia, etc. Além da aplicação de instrumentos
contratuais que impeçam a venda ou uso irregular.
Esta medida possui caráter de prevenção à venda dos imóveis por parte da
população que será contemplada com as novas habitações, ou seja, as famílias
que se encontram na ADA. Terá aplicação prévia, de forma a prevenir tais
impactos, quanto durante e posterior a obra, para acompanhar e evitar as
mudanças nos valores imobiliários e a consequente venda das habitações. A
medida é de duração temporária até a estabilidade do projeto e da adaptação das
famílias às suas novas residências. Caso executada devidamente, terá eficiência
alta e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.2.3.3.13-1.

____________________________________________________________________________________________
25

Ver tópico 5.2.3.3.13 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.3.13-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE MUDANÇAS DE
VALORES IMOBILIÁRIOS
Execução de reuniões e oficinas com a população e contando com o engajamento da
alta comunidade, além dos instrumentos contratuais que impediram a venda ou uso irregular dos
imóveis
média Constatação do envolvimento da comunidade e houve o estabelecimento reuniões, oficinas e
instrumentos contratuais eficientes, conseguindo alcançar grande parte da população e
alta evitando a venda de grande parte das moradias
Constatação de que apesar de haver medidas, oficinas, reuniões e demais instrumentos para
média evitar o aumento do valor dos imóveis e a venda, não teve participação popular o que
prejudicou a eficácia das medidas
média Constatação de que apesar de existirem, os canais de comunicação, oficinas e instrumentos
baixa contratuais, houveram falhas que não impediram a venda das casas
Constatação da não realização de reuniões e oficinas com a comunidade, gerando
expectativas falsas quanto aos futuros custos com as propriedades o que levou as famílias a
baixa venderem suas casas e se mudarem para locais mais distantes, perdendo o direito de serem
contempladas novamente por algum programa social

5
4
3
2

1

Fonte:
Baseado em Cohab (2019), em IPPUC (2019) e nos procedimentos de proposição da medida.

A responsabilidade por implantação do controle das mudanças nos valores
imobiliários, venda das casas e adaptação das famílias se dará pela Cohab e pelo
IPPUC. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de implantação do
empreendimento são resumidos no Quadro 7.2.3.3.13-2.
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Mudanças de valorização
imobiliária

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.13-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE MUDANÇAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O componente PARQUE trará expectativas acerca das na qualidade ambiental da
região, o que pode levar a um processo de encarecimento da terra e a
consequente gentrificação. Para evitar que as famílias vendam suas casas serão
realizadas atividades de incentivo e apoio à permanência das famílias no local,
fortalecimento da comunidade, aprofundamento dos laços de vizinhança e do
sentimento de pertença, que se darão por meio de trabalhos sociais como grupos,
oficinas e rodas de conversa abordando temas relacionados à vivência
comunitária, direitos e deveres dos moradores, uso do espaço comum,
segurança, cumprimento da função social da moradia etc. Além da aplicação de
instrumentos contratuais que impeçam a venda ou uso irregular.
Esta medida possui caráter de prevenção à venda dos imóveis por parte da
população que será contemplada com as novas habitações, ou seja, as famílias
que se encontram na ADA. Terá aplicação tanto prévia, de forma a prevenir tais
impactos, e deverá ocorrer ao longo do processo de implantação e posterior
também, para acompanhar e evitar as mudanças nos valores imobiliários e a
consequente venda das habitações. Será de duração temporária até a
estabilidade do projeto e da adaptação das famílias às suas novas residências.
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Caso executada devidamente, terá eficiência alta e eficácia elevada, como
apresentado no Quadro 7.2.3.3.13-1.
A responsabilidade por implantação do controle das mudanças nos valores
imobiliários, venda das casas e adaptação das famílias se dará pela Cohab e pelo
IPPUC. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de implantação do empreendimento
são abordados no Quadro 7.2.3.3.13-3.

Mudanças de valorização
imobiliária

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.13-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE MUDANÇAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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O componente URBANIZAÇÃO, bem como os outros componentes, na fase de
implantação causarão a valorização dos terrenos devido à expectativa pelas
melhorias relacionadas às obras, gerando um processo de gentrificação. Além
disso, podem haver expectativas sobre os novos custos das moradias para as
famílias contempladas, o que pode levar algumas famílias a venderem suas
casas. Para evitar esses problemas, serão realizadas atividades de incentivo e
apoio à permanência das famílias no local, fortalecimento da comunidade,
aprofundamento dos laços de vizinhança e do sentimento de pertença, por meio
de trabalhos sociais, oficinas e rodas de conversa abordando temas relacionados
à vivência comunitária, direitos e deveres dos moradores, uso do espaço comum,
segurança, cumprimento da função social da moradia, etc. Além da aplicação de
instrumentos contratuais que impeçam a venda ou uso irregular e programas de
comunicação para informação da população.
Esta medida possui caráter de prevenção à venda dos imóveis por parte da
população que será contemplada com as novas habitações, ou seja, as famílias
que se encontram na ADA. Terá aplicação prévia, de maneira a prevenir tais
efeitos, ocorrendo durante a obra e posteriormente para acompanhar e evitar as
mudanças nos valores imobiliários e a consequente venda das habitações.
Terá duração temporária até a estabilidade do projeto e da adaptação das
famílias às suas novas residências. Caso executada devidamente, terá eficiência
alta e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.2.3.3.13-1, sendo da
Cohab a responsabilidade por implantação do controle das mudanças nos valores
imobiliários, venda das casas e adaptação das famílias. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de implantação do empreendimento são tratados no
Quadro 7.2.3.3.13-4.
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Mudanças de valorização
imobiliária

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.3.13-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE MUDANÇAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
Para estes aspectos, é proposta a medida de avaliação de eventuais bens
arqueológicos, de acordo com o teor exposto abaixo.
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7.2.3.4.1
AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: interferências em eventuais
bens patrimoniais26. Para o componente MACRODRENAGEM, caso sejam
identificados bens arqueológicos durante atividades de revolvimento de solo devese paralisar as atividades no local e informar à Superintendência do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Paraná, em vias de evitar
que o patrimônio arqueológico seja integralmente destruído. Além da paralisação,
o sítio arqueológico deve ser isolado temporariamente e sinalizado. Esta medida
tem caráter preventivo e corretivo, e visa atendimento à legislação vigente.
A principal área de alcance será a ADA, onde as atividades de preparação do
terreno e outras que envolvem movimentação de solo ocorrerão. A mesma
medida deverá ocorrer caso sejam identificados vestígios na AID, considerada
área de alcance secundário.
Tal medida deve ser aplicada simultaneamente às obras, uma vez que as
atividades de escavação e revolvimento do solo é que podem, eventualmente,
resultar na identificação de vestígios arqueológicos. Caso seja identificado bem
arqueológico, a comunicação ao setor estadual do IPHAN-PR deve ser realizada
imediatamente.
A paralisação das obras, por sua vez, será temporária e durará enquanto as
ações de salvaguarda e de gestão do bem arqueológico sejam executadas. Se
tomada de forma imediata, a medida possui alta eficiência, segundo diretrizes
dispostas no Quadro 7.2.3.4.1-1, e eficácia elevada, uma vez que evita que
maiores danos sejam gerados ao patrimônio arqueológico.

____________________________________________________________________________________________
26

Ver tópico 5.2.3.4.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS BENS
ARQUEOLÓGICOS
Paralisação imediata das atividades, isolamento da área do sítio, sinalização preventiva da
área e comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no Paraná

5

média Paralisação imediata das atividades, isolamento da área do sítio e comunicação imediata à
alta Superintendência do IPHAN no Paraná

4

alta

média

Paralisação imediata das atividades e comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no
Paraná

3

média
Comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no Paraná
baixa

2

baixa Nenhuma das medidas propostas acima

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Notas:
IPHAN = Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa maneira, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas nas obras. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
implantação do empreendimento são referidos no Quadro 7.2.3.4.1-2.
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Interferências em eventuais
bens patrimoniais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, caso sejam identificados bens arqueológicos
durante atividades de revolvimento de solo deve-se paralisar as atividades no
local e informar à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN no Paraná, em vias de evitar que o patrimônio arqueológico
seja integralmente destruído. Além da paralisação, o sítio arqueológico deve ser
isolado temporariamente e sinalizado. Esta medida tem caráter preventivo e
corretivo, e visa atendimento à legislação vigente.
A principal área de alcance será a ADA, onde as atividades de preparação do
terreno e outras que envolvem movimentação de solo ocorrerão. A mesma
medida deverá ocorrer caso sejam identificados vestígios na AID, considerada
área de alcance secundário. Tal medida deve ser aplicada simultaneamente às
obras, uma vez que as atividades de escavação e revolvimento do solo é que
podem, eventualmente, resultar na identificação de vestígios arqueológicos.
Caso seja identificado bem arqueológico, a comunicação ao IPHAN-PR deve ser
realizada imediatamente. A paralisação das obras, por sua vez, será temporária e
durará enquanto as ações de salvaguarda e de gestão do bem arqueológico
sejam executadas.
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Esta medida, se tomada de forma imediata possui alta eficiência, segundo
diretrizes dispostas no Quadro 7.2.3.4.1-1, e eficácia elevada, uma vez que
evitam que maiores danos sejam gerados ao patrimônio arqueológico e permite
que ações de salvaguarda sejam executadas.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas nas obras. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de implantação
do empreendimento são evidenciados no Quadro 7.2.3.4.1-3.

Interferências em eventuais
bens patrimoniais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS PATRIMONIAIS:
AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, assim como nas etapas anteriores, caso
sejam identificados bens arqueológicos durante atividades de revolvimento de
solo deve-se paralisar as atividades no local e informar à Superintendência do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN no Paraná, em vias
de evitar que o patrimônio arqueológico seja integralmente destruído. Além da
paralisação, o sítio arqueológico deve ser isolado temporariamente e sinalizado.
Esta medida tem caráter preventivo e corretivo, e visa atendimento à legislação
vigente.
A principal área de alcance será a ADA, onde as atividades de preparação do
terreno e outras que envolvem movimentação de solo ocorrerão. A mesma
medida deverá ocorrer caso sejam identificados vestígios na AID, considerada
área de alcance secundário. Tal medida deve ser aplicada simultaneamente às
obras, uma vez que as atividades de escavação e revolvimento do solo é que
podem, eventualmente, resultar na identificação de vestígios arqueológicos.
Caso seja identificado bem arqueológico, a comunicação ao IPHAN-PR deve ser
realizada imediatamente. A paralisação das obras, por sua vez, será temporária e
durará enquanto as ações de salvaguarda e de gestão do bem arqueológico
sejam executadas.
Esta medida, se tomadas de forma imediata possui alta eficiência, segundo
diretrizes dispostas no Quadro 7.2.3.4.1-1, e eficácia elevada, uma vez que
evitam que maiores danos sejam gerados ao patrimônio arqueológico e permite
que ações de salvaguarda sejam executadas.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas nas obras. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são substanciados no Quadro 7.2.3.4.1-4.
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Interferências em eventuais
bens patrimoniais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS PATRIMONIAIS:
AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

1

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.2.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
O suporte ao desenvolvimento das relações interinstitucionais e comunitárias
consiste em medida essencial para estes aspectos nesta fase de implantação do
empreendimento, sendo a seguir apresentada.
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7.2.3.5.1
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ampliação das relações
interinstitucionais e comunitárias27. Para o componente MACRODRENAGEM,
a medida está relacionada com o aumento da integração entre as instituições
públicas e participantes da sociedade civil organizada, como associação de
moradores e organizações não governamentais atuantes na área, objetivando
melhor sinergia entre os agentes envolvidos no processo de implantação do
empreendimento. É, portanto, uma medida de caráter potencializador.
Esta medida tem como área de influência a ADA do projeto. A aplicação da
medida será simultânea à fase em que o projeto se encontra e sua duração será
temporária, mantendo-se enquanto a fase está em andamento. É considerada
uma ação de alta eficiência, conforme critérios expostos no Quadro 7.2.3.5.1-1,
devido à sua importância para o bom andamento da fase de implantação, e de
elevada eficácia. A responsabilidade de aplicação desta medida será das
instituições públicas envolvidas no projeto. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de implantação do empreendimento são sumarizados no
Quadro 7.2.3.5.1-2.
Quadro 7.2.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: SUPORTE AO
DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
alta

Promoção de muito grande integração entre as instituições públicas e da sociedade civil,
gerando sinergia e eficiência durante a fase de implantação do empreendimento

média Promoção de grande integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, facilitando
alta o processo de implantação do empreendimento
média

Promoção de média integração entre as instituições públicas e da sociedade civil, suficiente
para não gerar interrupções e atrasos

média Promoção de regular integração entre as instituições públicas e da sociedade civil,
baixa promovendo atritos entre as partes porém sem interrupções e atrasos
baixa

Promoção de muito pouca integração entre as instituições públicas e da sociedade civil,
gerando interrupções e atrasos no processo

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Ver tópico 5.2.3.5.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Ampliação das relações
interinstitucionais e
comunitárias

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS:
SUPORTE
AO
DESENVOLVIMENTO
DAS
RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, semelhante ao anterior, a medida relaciona-se com
o aumento da integração entre as instituições públicas e organizações
comunitárias de diversas tipologias, como associações e organizações não
governamentais, promovendo melhor relacionamento entre os agentes envolvidos
no processo de implantação do empreendimento. Trata-se de medida de caráter
potencializador, influenciando a ADA do projeto.
Trata-se de medida de aplicação simultânea à fase de implantação do
empreendimento. Sua duração será temporária, mantendo-se enquanto a fase
está em andamento. É considerada uma ação de alta eficiência, de acordo com
parâmetros no Quadro 7.2.3.5.1-1, em função da sua importância para o bom
andamento da fase de implantação, e de elevada eficácia. A responsabilidade de
aplicação desta medida será das instituições públicas envolvidas no projeto. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de implantação do empreendimento são
resumidos no Quadro 7.2.3.5.1-3.
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Ampliação das relações
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ADA
AID
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PRINCIPAL ÁREA DE
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AIE
prévia
simultânea
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outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS:
SUPORTE
AO
DESENVOLVIMENTO
DAS
RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Semelhante à fase anterior, para o componente URBANIZAÇÃO, a medida está
relacionada com o aumento da sinergia entre as instituições públicas e privadas
atuantes no projeto, como associações e organizações não governamentais,
promovendo melhor relacionamento entre os agentes envolvidos no processo de
implantação do empreendimento. Trata-se de medida de caráter potencializador,
influenciando a ADA do projeto.
Também conforme anteriores, essa medida será de aplicação simultânea à fase
de implantação do empreendimento, com duração temporária. Entendida como
uma ação de alta eficiência, segundo critérios ilustrados no Quadro 7.2.3.5.1-1,
devido à sua importância para o bom andamento da fase de implantação, será
também de elevada eficácia. A responsabilidade de aplicação desta medida será
das instituições públicas envolvidas no projeto. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de implantação do empreendimento são identificados no
Quadro 7.2.3.5.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO - ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS:
SUPORTE
AO
DESENVOLVIMENTO
DAS
RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3
FASE DE OPERAÇÃO
Nesta fase, o empreendimento revela a prevalência de medidas de
potencialização (40,2%), diante da previsão da maior parte de impactos com
efeitos positivos para os diferentes meios analisados, seguidas pelas de
prevenção (29,9%). Na sequência, essas soluções são explicadas, a partir da sua
vinculação direta com os efeitos impactantes de origem.
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7.3.1
MEIO FÍSICO
Nesta fase de operação do empreendimento, medidas de prevenção (33,3%),
bem como de correção e potencialização (28,6% cada), serão as mais
significativas para os fatores físicos. Esse fato é fruto da diversidade dos efeitos
identificados para os impactos sobre este meio.

7.3.1.1
CLIMA E AR
Para o clima e ar, as medidas ambientais, detalhadas na sequência, são
relacionadas com o controle de materiais particulados, da emissão de gases e de
ruídos.
7.3.1.1.1
CONTROLE DE MATERIAIS PARTICULADOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução de materiais
particulados em suspensão na atmosfera1. Para o componente
MACRODRENAGEM, durante a fase de operação do empreendimento, ocorrerá o
impacto relacionado à redução de materiais particulados em suspensão na
atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de obras, da viabilização das
funcionalidades das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de
macrodrenagem e do platô belvedere (dique), e da efetivação das funções do
corredor ecológico da APP do Rio Barigui. Portanto, adota-se a medida de
controle de materiais particulados, que visa potencializar a minimização do
aumento da emissão de material particulado para a atmosfera.
Este controle poderá ser feito através, principalmente, do uso da ocupação do
solo, evitando que grandes áreas de terra, areia ou outros materiais
fragmentados, fiquem expostas à ação do vento, especialmente durante períodos
de baixa umidade relativa do ar.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver tópico 5.3.1.1.1 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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As principais áreas de alcance desta medida são a ADA e AID. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente ao impacto de redução de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades previstas
para o componente macrodrenagem na fase de operação, podendo também ser
aplicada previamente. Ademais, para o PGRC terá duração permanente, devendo
ser observada durante todo o período de operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classificada como alta, conforme
Quadro 7.3.1.1.1-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a redução significativa das emissões de materiais particulados na
atmosfera. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente com o acompanhamento da concentração de material particulado na
atmosfera será possível comprovar a real eficiência e eficácia.
Quadro 7.3.1.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE MATERIAIS PARTICULADOS
Redução altamente significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera,
alta estando relacionadas as melhorias do sistema viário, ocupação do solo, finalização do canteiro
de obras e da circulação de maquinários
média Redução muito significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera,
alta estando relacionadas apenas as melhorias do sistema viário
média

Redução medianamente significativa de fontes de emissões de materiais particulados na
atmosfera, estando relacionada apenas à ocupação solo com construções e paisagismos

média Redução pouco significativa de fontes de emissões de materiais particulados na atmosfera,
baixa estando relacionada apenas ao fim do canteiro de obras
baixa

Redução muito pouco significativa de fontes de emissões de materiais particulados na
atmosfera, estando relacionada apenas ao fim da circulação de maquinários

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.

Em relação à responsabilidade da medida de controle de materiais particulados,
esta será do empreendedor. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são listados no Quadro 7.3.1.1.1-2.
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na atmosfera
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AIH
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média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
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EFICÁCIA
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empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE
MATERIAIS PARTICULADOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de operação do empreendimento,
ocorrerá o impacto relacionado à redução de materiais particulados em
suspensão na atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de obras, do uso
de espaços públicos de convivência, lazer e esporte, da execução do plantio de
flores e do desenvolvimento das hortas comunitárias. Portanto, adota-se a medida
de controle de materiais particulados, que visa potencializar a minimização do
aumento da emissão de material particulado para a atmosfera.
Este controle poderá ser feito através da manutenção da pavimentação das vias
de acesso externas e internas dos espaços públicos, evitando a presença de vias
não pavimentadas que favoreçam o aumento da concentração de material
particulado na atmosfera devido à ressuspensão de partículas; controle do fluxo
de veículos, evitando congestionamentos; e evitando-se áreas de solo expostas à
ação do vento, especialmente durante períodos de baixa umidade relativa do ar.
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As principais áreas de alcance desta medida são a ADA e AID. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente ao impacto de redução de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades previstas
para o componente parque na fase de operação do PGRC do Caximba. Ademais,
esta terá duração permanente, devendo ser observada durante todo o período de
operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.1.1-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a redução significativa das emissões de materiais particulados na
atmosfera. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente com o acompanhamento da concentração de material particulado na
atmosfera será possível comprovar a real eficiência e eficácia. Por fim, em relação
à responsabilidade da medida de controle de materiais particulados, esta será do
empreendedor. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 7.3.1.1.1-3.
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IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE MATERIAIS PARTICULADOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-334

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Em relação ao componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado à redução de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, decorrente da desativação do canteiro
de obras, do aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação,
saneamento, energia e comunicações), da apropriação das novas unidades
habitacionais e das áreas urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos
construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana
Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Portanto, adota-se a medida de controle de
materiais particulados, que visa potencializar a minimização do aumento da
emissão de material particulado para a atmosfera.
Este controle poderá ser feito através da manutenção da pavimentação das vias
de acesso externas e internas, evitando a presença de vias não pavimentadas
que favoreçam o aumento da concentração de material particulado na atmosfera
devido à ressuspensão de partículas; controle do fluxo de veículos, evitando
congestionamentos; e evitando-se áreas de solo expostas à ação do vento,
especialmente durante períodos de baixa umidade relativa do ar.
As principais áreas de alcance desta medida são a ADA e AID. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente ao impacto de redução de materiais
particulados em suspensão na atmosfera, relacionado às atividades previstas
para a componente urbanização na fase de operação do PGRC. Ademais, esta
terá duração permanente, devendo ser observada durante todo o período de
operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.1.1-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a redução significativa das emissões de materiais particulados na
atmosfera. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente com o acompanhamento da concentração de material particulado na
atmosfera será possível comprovar a real eficiência e eficácia. Por fim, em relação
à responsabilidade da medida de controle de materiais particulados, esta será do
empreendedor. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 7.3.1.1.1-4.
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Quadro 7.3.1.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE
MATERIAIS PARTICULADOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.1.1.2
CONTROLE DA EMISSÃO DE GASES2
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: variações na emissão de
gases para a atmosfera3. Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de
operação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado às variações na
emissão de gases para a atmosfera, decorrente da desativação do canteiro de
obras, do aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação,
saneamento, energia e comunicações), da apropriação das novas unidades
habitacionais e das áreas urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos
construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana
Raksa, UBS, CRAS e CMEI). Portanto, adota-se a medida de controle da emissão
de gases, que visa prevenir às variações nas emissões de gases para a
atmosfera.
Este controle poderá ser feito a partir, principalmente, do controle de fluxo de
veículos na região, evitando-se problemas de circulação e de congestionamentos,
para que os veículos não fiquem com seus motores ligados com fluxo lento ou
parados, diminuindo assim as emissões gasosas para a atmosfera. As principais
áreas de alcance desta medida são a ADA e AID.
A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente ao impacto de variações na
emissão de gases para a atmosfera, relacionado às atividades previstas para o
componente urbanização na fase de operação do PGRC, podendo também
acontecer previamente. Esta terá duração permanente, devendo ser observada
durante todo o período de operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.1.2-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a redução das emissões de gases para a atmosfera. Ainda, pode-se dizer
que esta medida possui eficácia elevada, e que somente com o acompanhamento
da concentração de gases na atmosfera será possível comprovar a real eficiência
e eficácia.

____________________________________________________________________________________________
2

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque

3

Ver tópico 5.3.1.1.2 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Quadro 7.3.1.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DA EMISSÃO DE GASES
alta

Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como boa na
ADA e na AID durante a operação do empreendimento

média Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como moderada
alta na ADA e na AID durante a operação do empreendimento
média

Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como ruim na
ADA e na AID durante a operação do empreendimento

média Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como muito
baixa RUIM na ADA e na AID durante a operação do empreendimento
baixa

Qualidade do ar, considerando a emissão de poluentes gasosos, classificada como péssima
na ADA e na AID durante a operação do empreendimento

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.
Nota:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta

Por fim, em relação à responsabilidade da medida de controle de emissões
gasosas, esta será do empreendedor. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.3.1.1.2-2.
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Variações na emissão de
gases para a atmosfera

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DA
EMISSÃO DE GASES

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.1.1.3
CONTROLE DE RUÍDOS4
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: modificações nos níveis de
pressão sonora5. Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de
operação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado às modificações
nos níveis de pressão sonora, decorrente da desativação do canteiro de obras, do
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação, saneamento,
energia e comunicações), da apropriação das novas unidades habitacionais e das
áreas urbanizadas e da utilização dos equipamentos públicos construídos,
transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS,
CRAS e CMEI). Portanto, adota-se a medida de controle de ruídos, que visa
prevenir às modificações nos níveis de pressão sonora relacionadas à maior
circulação de bens e pessoas.
Este controle poderá ser feito através, principalmente, do controle de fluxo de
veículos na região, evitando-se problemas de circulação e de congestionamentos,
que possam ocasionar possíveis alterações dos níveis de pressão sonora.
As principais áreas de alcance desta medida são a ADA e AID. A aplicação desta
medida ocorrerá simultaneamente ao impacto de modificações nos níveis de
pressão sonora, relacionado às atividades previstas para o componente
urbanização na fase de operação do PGRC, podendo também ocorrer
previamente. Ademais, esta terá duração permanente, devendo ser observada
durante todo o período de operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.1.3-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a redução dos níveis de pressão sonora. Ainda, pode-se dizer que esta
medida possui eficácia elevada, e que somente com o acompanhamento dos
níveis de pressão sonora na região de estudo será possível comprovar a real
eficiência e eficácia.

____________________________________________________________________________________________
4

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

5

Ver tópico 5.3.1.1.3 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Quadro 7.3.1.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE RUÍDOS
alta

Permanência de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) com níveis de pressão
sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

média Permanência de atividades ruidosas no período vespertino (19h01 – 22h00) com níveis de
alta pressão sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

5
4

Permanência de atividades ruidosas no período noturno (22h01 – 07h00) com níveis de
pressão sonora de acordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

3

Permanência de atividades ruidosas no período diurno (07h01 – 19h00) ou vespertino (19h01
média
–22h00) ou noturno (22h01 – 07h00) com níveis de pressão sonora em desacordo com os
baixa
limites estabelecidos pela legislação municipal

2

média

baixa

Permanência de atividades ruidosas nos três períodos com níveis de pressão sonora em
desacordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.

Por fim, em relação à responsabilidade da medida de controle de ruídos, esta será
do empreendedor. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são arrolados no Quadro 7.3.1.1.3-2.
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Modificações nos níveis de
pressão sonora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – CLIMA E AR: CONTROLE DE
RUÍDOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.2
ÁGUA
A seguir identificadas, as medidas referentes aos efeitos da operação do
empreendimento sobre a este fator físico são direcionadas ao controle da
dinâmica de drenagem superficial, do assoreamento de corpos hídricos e
qualiquantitativo das águas superficiais.
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7.3.1.2.1
CONTROLE DA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: mudanças na dinâmica de
drenagem superficial6. Para o componente MACRODRENAGEM, após
atividades de desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades
das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem
e do platô belvedere (dique), e efetivação das funções do corredor ecológico da
APP do Rio Barigui será necessária a manutenção do controle da dinâmica de
drenagem superficial.
Esta medida possui caráter potencializador devido as obras de interferência na
dinâmica da drenagem, que foram realizadas na fase de implantação, terem
atuado na contenção de alagamentos e inundações. Neste caso, a implantação
da medida poderá ser realizada por meio de programas de monitoramento das
obras realizadas na macrodrenagem, a fim de que a dinâmica se mantenha
estável e sob conformação ambiental.
O alcance desta medida, em relação ao impacto sobre o componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento será sobre a ADA,
AID e AIH, a qual contempla todo o contexto da dinâmica hidrológica. A aplicação
desta medida ocorrerá após a finalização da fase de implantação do componente
macrodrenagem. Esta medida terá duração permanente, ocorrendo durante a
operação do componente macrodrenagem.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta, pois com o
efetivo acompanhamento e orientações pertinentes a serem realizadas por
técnicos especializados, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.1.2.1-1, será possível que as ações adotadas serão suficientes para a
manutenção da medida. Com base em todas as interferências, diretas e indiretas,
a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada elevada e, a partir de
um efetivo acompanhamento e ações específicas, quando necessárias, para
intervenções.

____________________________________________________________________________________________
6

Ver tópico 5.3.1.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.1.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA DINÂMICA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Mudanças altamente favoráveis à dinâmica de drenagem superficial sem alterações das
alta condições naturais e melhoria no sistema de macrodrenagem com redução das áreas de risco
de inundação e respectiva manifestação
Mudanças
favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações muito significativas
média
das condições naturais, melhoria no sistema de macrodrenagem com redução das áreas de
alta risco de inundação e respectiva manifestação
Mudanças favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações medianamente
média significativas das condições naturais, melhoria no sistema de macrodrenagem com redução
das áreas de risco de inundação e respectiva manifestação

5
4
3

média Mudanças pouco favoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações muito
baixa significativas das condições naturais, efetivação do sistema de macrodrenagem comprometido

2

Mudanças desfavoráveis à dinâmica de drenagem superficial com alterações altamente
baixa significativas das condições naturais, permanência das áreas de risco de inundação e de
degradação ambiental

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade das ações que visam o controle da dinâmica de drenagem
superficial deve ser compartilhada entre o empreendedor e as demais instituições
públicas pertinentes, como SMMA, SMOP e outras responsáveis pelo
acompanhamento do processo. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento são expostos no Quadro 7.3.1.2.1-2.
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Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA DINÂMICA DE
DRENAGEM SUPERFICIAL

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, após as atividades de desativação do canteiro de
obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento
das hortas comunitárias, será necessário que se mantenha o controle da dinâmica
de drenagem superficial.
Esta medida possui caráter potencializador, pois relacionado ao impacto, esperase a proteção da ADA e AID em relação ao risco de alagamentos e inundações. A
mesma poderá ser realizada com a implantação de mecanismos de controle
específicos para as drenagens artificiais além do monitoramento para evitar que
se estabeleçam mudanças significativas na dinâmica das drenagens naturais.
As áreas principais de alcance correspondem a ADA, AID e AIH. A aplicação
desta medida será realizada após a finalização da fase de implantação do parque.
Esta medida terá duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente. Com relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta,
devido a um efetivo acompanhamento (da manutenção da infraestrutura de
drenagem superficial) e fornecimento de orientações pertinentes por técnicos
especializados, segundo critérios de enquadramento expostos no 7.3.1.2.1-1.
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Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, a eficácia prevista com
esta medida pode ser considerada elevada, por meio de um efetivo
acompanhamento e ações específicas, quando necessárias, para intervenções. A
responsabilidade pelas ações deve ser compartilhada entre empreendedor e
demais instituições públicas pertinentes, como SMMA, SMOP, dentre outras
responsáveis pelo acompanhamento do processo. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são identificados no
Quadro 7.3.1.2.1-3.

Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA DINÂMICA DE DRENAGEM
SUPERFICIAL

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, posteriormente a desativação do canteiro de
obras, aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema
viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações),
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e
utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou reformados
(Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), será necessário
que se mantenha o controle da dinâmica de drenagem superficial.
Esta medida possui caráter de potencialização, devido a sua estabilização de
forma integrada às demais estruturas estabelecidas no componente da
macrodrenagem, em especial, ao sistema de funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias e do canal de macrodrenagem. Assim, a
mesma poderá ser realizada por meio de programas de monitoramento das obras
de drenagem, de saneamento, esgotamento sanitário e abastecimento de água
realizadas na fase implantação da componente urbanização.
Sua aplicação será realizada após a finalização da fase de implantação e terá
duração permanente. Sua eficiência pode ser caracterizada como média alta,
pois, com efetivo acompanhamento (da manutenção da infraestrutura) e com o
fornecimento de orientações por técnicos especializados, será possível
potencializar esse impacto, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.1.2.1-1.
Com base n as interferências, diretas e indiretas, sobre a dinâmica da drenagem
superficial, a eficácia prevista com esta medida pode ser considerada elevada, a
partir de um efetivo acompanhamento e ações específicas, quando necessárias,
para intervenções na infraestrutura urbana e minimização de eventuais impactos
negativos.
A responsabilidade das ações que visam ao controle da dinâmica de drenagem
superficial deve ser compartilhada entre empreendedor e demais instituições
públicas pertinentes, como SMMA e SMOP, dentre outras responsáveis pelo
acompanhamento do processo. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são exibidos no Quadro 7.3.1.2.1-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.1.2.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DA DINÂMICA DE
DRENAGEM SUPERFICIAL

Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.2.2
CONTROLE DO ASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: diminuição do assoreamento
de corpos d’água7. Para o componente MACRODRENAGEM, após as atividades
de desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias
de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), e com a efetivação das funções do corredor ecológico da APP
do Rio Barigui, haverá diminuição do assoreamento de corpos hídricos em
decorrência ao início da operação destas estruturas, resultando em um impacto
de natureza que foi classificada como positiva.

____________________________________________________________________________________________
7

Ver tópico 5.3.1.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Dessa forma, a medida de controle do assoreamento de corpos hídricos possui
caráter potencializador, podendo ser realizada por meio do monitoramento e
controle das condições dos corpos hídricos por profissionais técnicos
competentes. Nesse contexto, a dinâmica da drenagem superficial estabelecida
com a operação do PGRC deverá propiciar o carreamento dos sedimentos para a
deposição em caixas de passagem. Em seguida, permitirão, em parte, o
assoreamento contínuo das bacias de espraiamento e a contenção de cheias, que
servirão também como lagoas de decantação, evitando o assoreamento do Rio
Barigui.
As principais áreas de alcance correspondem a ADA, AID e também a AIH, a qual
contempla todo o contexto da dinâmica hidrológica. A aplicação desta medida
ocorrerá posteriormente ao impacto de diminuição do assoreamento de corpos
d’água, relacionado às atividades previstas para o componente macrodrenagem
na fase de operação do PGRC. Esta terá duração permanente, devendo ser
observada durante todo o período de operação do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.2.2-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a manutenção das estruturas de controle do assoreamento dos corpos
hídricos. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente por meio do acompanhamento é que será comprovada a real eficiência e
eficácia.
Quadro 7.3.1.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO ASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS
Evidências altamente favoráveis à diminuição do assoreamento de corpos d’água, melhoria no
alta sistema de macrodrenagem com redução das áreas de risco de inundação com a contenção
de cheias e respectiva manifestação
Evidências
favoráveis à diminuição do assoreamento de corpos d’água, melhoria no sistema
média
de macrodrenagem com redução das áreas de risco de inundação com a contenção de cheias
alta e respectiva manifestação
Evidências medianamente favoráveis à diminuição do assoreamento de corpos d’água,
média melhoria no sistema de macrodrenagem com redução das áreas de risco de inundação e
respectiva manifestação

4

média Evidências pouco favoráveis à diminuição do assoreamento de corpos d’água, efetivação do
baixa sistema de macrodrenagem comprometido

2

Evidências desfavoráveis à diminuição do assoreamento de corpos d’água, permanência das
baixa áreas de risco de inundação e de degradação ambiental

1

5

3

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

As ações que visam o controle do assoreamento de corpos d’água são de
responsabilidade compartilhada entre empreendedor e demais instituições
públicas pertinentes, como SMMA e SMOP, dentre outras responsáveis pelo
acompanhamento do processo. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.3.1.2.2-2.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-349

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Diminuição do
assoreamento de corpos
d’água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO
ASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, a desativação do canteiro de obras, uso dos
espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes,
belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento das
hortas comunitárias irão influenciar positivamente na diminuição do assoreamento
dos corpos de água, ocorrendo de forma gradual após o início da operação
destas fases do PGRC.
Dessa forma, a medida para o controle do assoreamento de corpos hídricos
poderá ser realizada por meio do monitoramento e controle das condições
hidrológicas com caráter potencializador. Assim também, com estruturas que
propiciarão a diminuição do assoreamento em corpos hídricos, seja pelo
recobrimento do solo exposto com vegetação gramínea ou por meio da
interligação do sistema de drenagem superficial no canal de macrodrenagem e
nas bacias de espraiamento e contenção de cheias que contemplam também a
função de lagoas de decantação, diminuindo o assoreamento do Rio Barigui por
exemplo, além da proteção da ADA e AID em relação ao risco de alagamentos e
inundações.
As áreas de alcance desta medida, em relação ao impacto sobre o componente
parque nesta fase de operação do empreendimento, abrangem a ADA, AID e AIH.
A aplicação desta medida ocorrerá posteriormente ao impacto de diminuição do
assoreamento de corpos d’água, relacionado às atividades previstas para o
componente parque na fase de operação do PGRC. Adicionalmente, esta terá
duração permanente, devendo ser observada durante todo o período de operação
do empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.2.2-1, pois se prevê que as ações adotadas serão o suficiente para
garantir a manutenção das estruturas de controle do assoreamento dos corpos
hídricos. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente por meio do acompanhamento é que será comprovada a real eficiência e
eficácia.
A responsabilidade das ações que visam o controle da dinâmica de drenagem
superficial deve ser compartilhada entre empreendedor e demais instituições
públicas pertinentes, como SMMA e SMOP, dentre outras responsáveis pelo
acompanhamento do processo. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são evidenciados no Quadro 7.3.1.2.2-3.
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Diminuição do
assoreamento de corpos
d’água

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO ASSOREAMENTO DE CORPOS
HÍDRICOS

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, a desativação do canteiro de obras, o aproveitamento da
infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário, saneamento –
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem, energia –
incluindo iluminação pública – e comunicações), a apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e a implantação de rede coletora
de esgotos podem evitar o lançamento de efluentes nos corpos d’água, assim
como todo o tipo de sedimentos relacionados, dessa forma propiciando a
diminuição do assoreamento de corpos hídricos.
Dessa forma, a medida para o controle do assoreamento de corpos hídricos, no
componente urbanização, poderá ser realizada por meio do monitoramento e
controle das condições hidrológicas como caráter potencializador. Sua
estabilização poderá ocorrer de forma integrada as demais estruturas
estabelecidas, em especial ao sistema de funcionalidades do canal de
macrodrenagem e das bacias de espraiamento e contenção de cheias, que
servem também como lagoas de decantação.
Assim também, com as demais estruturas que propiciarão a diminuição do
assoreamento em corpos hídricos, seja pelo recobrimento do solo exposto,
diminuindo o assoreamento do Rio Barigui por exemplo, além da proteção da
ADA e AID em relação ao risco de alagamentos e inundações.
A área de alcance desta medida corresponde a ADA, AID e AIH. A aplicação
desta medida ocorrerá posteriormente ao impacto de diminuição do assoreamento
de corpos d’água, relacionado às atividades previstas para o componente
urbanização na fase de operação do PGRC. Adicionalmente, esta terá duração
permanente, devendo ser observada durante todo o período de operação do
empreendimento.
Em relação à eficiência, esta pode ser classifica como alta, conforme
Quadro 7.3.1.2.2-1, pois se prevê que as ações adotadas serão suficientes para
garantir a manutenção das estruturas de controle do assoreamento dos corpos
hídricos. Ainda, pode-se dizer que esta medida possui eficácia elevada, e que
somente por meio do acompanhamento é que será comprovada a real eficiência e
eficácia.
A responsabilidade das ações que visam o controle da dinâmica de drenagem
superficial deve ser compartilhada entre empreendedor e demais instituições
públicas pertinentes, como SMMA e SMOP, e outras responsáveis pelo
acompanhamento do processo. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.3.1.2.2-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.1.2.2-4
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE DO
ASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS

Diminuição do
assoreamento de corpos
d’água

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.2.3
CONTROLE QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alterações qualiquantitativas
das águas superficiais8. Para o componente MACRODRENAGEM, após
atividades de desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades
das bacias de espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem
e do platô belvedere (dique), e efetivação das funções do corredor ecológico da
APP do Rio Barigui é necessário o controle da poluição hídrica gerada durante a
operação. Esta medida poderá ser realizada com a implantação de mecanismos
de controle para evitar que os efluentes gerados cheguem aos corpos hídricos.
Esta medida será de caráter preventivo.
____________________________________________________________________________________________
8

Ver tópico 5.3.1.2.3 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AIH e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá logo após a finalização do componente
macrodrenagem. Esta medida será de duração permanente, ocorrendo durante a
operação do componente macrodrenagem.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação da infraestrutura de saneamento) e
orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.2.3-1.
Com base em interferências, diretas e indiretas sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
Quadro 7.3.1.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
alta Todas as economias ligadas a rede coletora

5

média
80% das economias ligadas à rede
alta

4

média 60% das economias ligadas à rede

3

média
Metade das economias ligadas à rede coletora
baixa

2

baixa Utilização de fossas sépticas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são classificados no Quadro 7.3.1.2.3-2.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE
QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Alterações
qualiquantitativas das águas 1
superficiais

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, após as atividades de desativação do canteiro de
obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento
das hortas comunitárias, será necessário o controle da poluição hídrica gerada
durante a operação. Esta medida poderá ser realizada com a implantação de
mecanismos de controle para evitar que os efluentes gerados cheguem aos
corpos hídricos. Esta medida será de caráter preventivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AIH e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá logo após a finalização do componente parque.
Esta medida será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente parque.
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Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação da infraestrutura de saneamento) e
orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.2.3-1.
Com base em interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
organizados no Quadro 7.3.1.2.3-3.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS

Alterações
qualiquantitativas das águas 1
superficiais

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), será necessário o controle da poluição
hídrica gerada durante a operação. Esta medida poderá ser realizada com a
implantação de mecanismos de controle para evitar que os efluentes gerados
cheguem aos corpos hídricos. Esta medida será de caráter preventivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA, AID, AIH e AII. A
aplicação desta medida ocorrerá logo após a finalização do componente
urbanização. Esta medida será de duração permanente, ocorrendo durante a
operação do componente urbanização.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação da infraestrutura de saneamento) e
orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir este impacto nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.2.3-1.
Com base em interferências diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
são estruturados no Quadro 7.3.1.2.3-4.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA: CONTROLE
QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Alterações
qualiquantitativas das águas 1
superficiais

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.3
SOLO E SUBSOLO
Medidas de controle dos processos erosivos e de lixiviação edáfica, de condições
geotécnicas, da contaminação do solo e subsolo, do nível de águas subterrâneas
e qualiquantitativo das águas subterrâneas visam à melhoria das características
deste fator físico, de acordo com o teor abaixo.
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7.3.1.3.1
CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução de processos
erosivos e de lixiviação edáfica9. Para o componente MACRODRENAGEM,
nesta fase de operação, o empreendimento deverá estar completamente
implantado e funcionando adequadamente: o canteiro de obras terá sido
desativado e a terraplenagem necessária à construção das bacias, do canal e do
dique, executada; a cobertura vegetal, recomposta, e eventuais estruturas de
proteção, consideradas necessárias, construídas. Assim sendo, esta medida
torna-se de pouca importância a não ser para pequenas reconstruções locais,
eventualmente resultantes de problemas ligados a eventos excepcionais de
pluviosidade ou a acidentes localizados. De qualquer maneira, ela terá caráter
corretivo e área de alcance será principalmente a ADA e, em menor proporção, a
AID.
A aplicação deverá ser a posteriori do início dos efeitos do impacto e a execução
temporária. A eficiência deverá ser alta, conforme padrões estabelecidos do
Quadro 7.3.1.3.1-1, e a eficácia elevada.
Quadro 7.3.1.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO
EDÁFICA
alta Redução altamente significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

5

média
Redução muito significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica
alta

4

média Redução medianamente pouco significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

3

média
Redução pouco significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa de processos erosivos e de lixiviação edáfica

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da PMC e de outros
órgãos de governo. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada
a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são mostrados no Quadro 7.3.1.3.1-2.

____________________________________________________________________________________________
9

Ver tópico 5.3.1.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Redução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DOS
PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de operação, o empreendimento deverá
estar completamente implantado: o canteiro de obras terá sido desativado; os
terrenos para plantios, preparados e semeados; as movimentações de terras
encerradas e as demolições e construções de obras civis, terminadas. Assim
sendo, esta medida torna-se de pouca importância a não ser para pequenas
reconstruções locais, eventualmente resultantes de problemas ligados a eventos
excepcionais de pluviosidade ou a acidentes localizados, ou ainda, a pequenas
modificações que parecerem necessárias durante a vida útil do empreendimento.
De qualquer maneira, ela deverá ter caráter principalmente corretivo, mas
podendo ser preventivo e a área de alcance será, principalmente, a ADA e, em
menor proporção, a AID.
A aplicação deverá ser dominantemente a posteriori do início dos efeitos do
impacto, mas poderá ser planejada, nos casos de eventuais acréscimos ou
modificações e, nesse caso, terá caráter preventivo e ou atenuador; a execução
será sempre temporária. A eficiência deverá ser alta, conforme padrões
estabelecidos do Quadro 7.3.1.3.1-1, e a eficácia elevada.
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A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da PMC e de outros
órgãos de governo. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada
a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 7.3.1.3.1-3.

Redução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DOS PROCESSOS
EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO nesta fase de operação, o empreendimento
deverá estar completamente implantado: o canteiro de obras terá sido desativado;
os terrenos, preparados; as movimentações de terras encerradas; as demolições
concluídas; as obras civis, o sistema viário, de esgotamento sanitário, de água etc
funcionando. Assim sendo, esta medida torna-se de pouca importância a não ser
para pequenas reconstruções locais, eventualmente resultantes de problemas
ligados a eventos excepcionais de pluviosidade ou a acidentes localizados, ou
ainda, a pequenas modificações e ou acréscimos que parecerem necessárias
durante a vida útil do empreendimento. De qualquer maneira, ela deverá ter
caráter principalmente corretivo, mas podendo ser preventivo e a área de alcance
será, principalmente, a ADA e, em menor proporção, na AID mas com reflexos,
também, na AIH e AII.
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A aplicação deverá ser dominantemente a posteriori, mas poderá ser planejada,
nos casos de eventuais acréscimos ou modificações e, nesse caso, terá caráter
preventivo e ou atenuador; a execução será sempre temporária. A eficiência
deverá ser alta, conforme padrões estabelecidos do Quadro 7.3.1.3.1-1, e a
eficácia elevada.
A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da Prefeitura e de
outros órgãos de governo. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.3.1.3.1-4.

Redução de processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DOS
PROCESSOS EROSIVOS E DE LIXIVIAÇÃO EDÁFICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.1.3.2
CONTROLE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do solo e subsolo10. Para o componente
MACRODRENAGEM, nesta fase de operação, o empreendimento deverá estar
completamente implantado e funcionando adequadamente: o canteiro de obras
terá sido desativado e a terraplenagem necessária à construção das bacias, do
canal e do dique, executada; a cobertura vegetal, recomposta, e eventuais
estruturas de proteção, consideradas necessárias, construídas. Assim sendo, esta
medida torna-se de pouca importância a não ser para pequenas correções e ou
acréscimos de estruturas locais, eventualmente resultantes de problemas ligados
a eventos excepcionais de pluviosidade, a acidentes localizados ou a deficiências
de performance verificadas após a implantação. De qualquer maneira, ela terá
caráter corretivo e área de alcance será principalmente a ADA e, em menor
proporção, a AID. A aplicação deverá ser posterior, com execução temporária. A
eficiência será alta, conforme padrões estabelecidos do Quadro 7.3.1.3.1-1, e a
eficácia elevada.
Quadro 7.3.1.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DE CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS
alta Controle altamente significativo de condições geotécnicas

5

média
Controle muito significativo de condições geotécnicas
alta

4

média Controle medianamente significativo de condições geotécnicas

3

média
Controle pouco significativo de condições geotécnicas
baixa

2

baixa Controle muito pouco significativo de condições geotécnicas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da PMC e de outros
órgãos de governo e, eventualmente, a depender do porte da obra corretiva, será
necessária a contratação de empresas executoras. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são sistematizados
no Quadro 7.3.1.3.2-2.

____________________________________________________________________________________________
10

Ver tópico 5.3.1.3.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais
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Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do
solo e subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DE
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, nesta fase de operação, o empreendimento deverá
estar completamente implantado: o canteiro de obras terá sido desativado; os
terrenos para plantios, preparados e semeados; as movimentações de terras
encerradas e as demolições e construções de obras civis, terminadas. Assim
sendo, esta medida torna-se de pouca importância a não ser para pequenas
reconstruções locais, eventualmente resultantes de problemas ligados a eventos
excepcionais de pluviosidade ou a acidentes localizados ou a eventuais
acréscimos/correções/modificações considerados necessários pela experiência
de operação da obra. De qualquer maneira, ela deverá ter caráter principalmente
corretivo, mas podendo ser preventivo e a área de alcance será, principalmente, a
ADA e, em menor proporção, a AID.
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A aplicação deverá ser posterior, mas poderá ser planejada, nos casos de
eventuais acréscimos ou modificações e, nesse caso, terá caráter preventivo e ou
atenuador; a execução será sempre temporária. A eficiência deverá ser alta,
conforme padrões estabelecidos do Quadro 7.3.1.3.1-1, e a eficácia elevada.
A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da PMC e de outros
órgãos de governo e, só eventualmente, na dependência do porte da obra
corretiva, dependerá da contratação de empresas executoras. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são mostrados no
Quadro 7.3.1.3.2-3.

Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do
solo e subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DE CONDIÇÕES
GEOTÉCNICAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO nesta fase de operação, o empreendimento
deverá estar completamente implantado: o canteiro de obras terá sido desativado;
os terrenos, preparados; as movimentações de terras encerradas; as demolições
concluídas; as obras civis, o sistema viário, o de esgotamento sanitário, o de água
etc. funcionando. Assim, esta medida torna-se de pouca importância a não ser
para pequenas reconstruções locais, eventualmente resultantes de problemas
ligados a eventos excepcionais de pluviosidade ou a acidentes localizados, ou
ainda, a pequenas modificações e ou acréscimos que parecerem necessárias
durante a vida útil do empreendimento. De qualquer maneira, ela deverá ter
caráter principalmente corretivo, mas podendo ser preventivo e a área de alcance
ocorrerá principalmente na ADA e, em menor proporção, na AID, AIH e AII.
A aplicação deverá ser posterior, mas poderá ser planejada, nos casos de
eventuais acréscimos ou modificações e, nesse caso, terá caráter preventivo e ou
atenuador; a execução será sempre temporária. A eficiência deverá ser alta,
conforme padrões estabelecidos do Quadro 7.3.1.3.1-1, e a eficácia elevada.
A responsabilidade pela aplicação, nesta fase, estará a cargo da PMC e de outros
órgãos de governo e, só eventualmente, na dependência do porte da obra
corretiva, dependerá da contratação de empresas executoras. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no
Quadro 7.3.1.3.2-4.
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Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do
solo e subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DE
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.1.3.3
CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução da contaminação do
solo e subsolo11. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de
operação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado as atividades de
desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, viabilização das funcionalidades do canal
de macrodrenagem, viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique),
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui.
Este impacto de caráter preventivo possui como certa a probabilidade de
ocorrência e incidência direta. Tem como classificação natureza negativa,
abrangendo a ADA. Em relação a eficiência, a medida pode ser caracterizada
como média eficiência, pois com o efetivo acompanhamento durante as atividades
e orientações realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir esse
impacto com base nos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.3.31. A eficácia pode ser considerada elevada, a depender também do
acompanhamento das medidas de redução da contaminação do solo e subsolo.
Quadro 7.3.1.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO
alta Redução altamente significativa da contaminação do solo e subsolo

5

média
Redução muito significativa da contaminação do solo e subsolo
alta

4

média Redução medianamente significativa da contaminação do solo e subsolo

3

média
Redução pouco significativa da contaminação do solo e subsolo
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa da contaminação do solo e subsolo

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A instituição
pública, SANEPAR, deve fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são
resumidos no Quadro 7.3.1.3.3-2.
____________________________________________________________________________________________
11

Ver tópico 5.3.1.3.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Contaminação do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, durante a fase de operação do empreendimento,
ocorrerá o impacto relacionado a contaminação do solo e subsolo, devido à
desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer
e esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de
flores e desenvolvimento das hortas comunitárias.
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter preventivo e
atenuante, que vise à adoção de ações para a redução da contaminação do solo
e subsolo. Esta poderá ser implementada através viabilização da interligação da
área do projeto na rede pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto
sanitário, instalação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme
as normas da ABNT, instalação de filtros e dispositivos de retenção de efluentes
gerados por equipamentos e máquinas. Também deverá ser dado o destino
adequado para os resíduos da construção civil e entulhos.
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Esta medida possui como principal área de alcance, no componente
macrodrenagem, a ADA. Em relação a eficiência, a medida pode ser
caracterizada como média eficiência, pois com o efetivo acompanhamento
durante as atividades e orientações realizadas por técnicos especializados, será
possível reduzir esse impacto com base nos critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.3.1.3.3 -1. A eficácia pode ser considerada elevada, a depender
também do acompanhamento das medidas de redução da contaminação do solo
e subsolo.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A instituição
pública, SANEPAR, deve fornecer os serviços associados a rede de esgoto.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
identificados no Quadro 7.3.1.3.3-3.

Contaminação do solo e
subsolo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO DO
SOLO E SUBSOLO

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento ocorrerá o impacto relacionado a desativação do canteiro de
obras, aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema
viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações),
apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas urbanizadas.
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, de caráter preventivo e
atenuante, que vise à adoção de ações para a redução da contaminação do solo
e subsolo. Esta poderá ser implementada através viabilização da interligação da
área do projeto na rede pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto
sanitário, instalação de banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme
as normas da ABNT, instalação de filtros e dispositivos de retenção de efluentes
gerados por equipamentos e máquinas. Também deverá ser dado o destino
adequado para os resíduos da construção civil e entulhos.
A área de alcance da medida corresponde a AID, onde estão localizadas as
principais obras que teriam algum efeito sobre a contaminação do solo e subsolo.
Em relação a eficiência, a medida pode ser caracterizada como média eficiência,
pois com o efetivo acompanhamento durante as atividades e orientações
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir esse impacto com
base nos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.3.3-1. A eficácia
pode ser considerada elevada, a depender também do acompanhamento das
medidas de redução da contaminação do solo e subsolo.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A instituição
pública, SANEPAR, deve fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
apresentados no Quadro 7.3.1.3.3-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.1.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DA
CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

Contaminação do solo e
subsolo

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.3.4
CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS12
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alteração no nível de águas
subterrâneas13. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de
operação do empreendimento, ocorrerá o impacto relacionado as atividades de
desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, viabilização das funcionalidades do canal
de macrodrenagem, viabilização das funcionalidades do platô belvedere (dique),
efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui.

____________________________________________________________________________________________
12

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.

13

Ver tópico 5.3.1.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A execução desses trabalhos envolve atividades que vão interferir na alteração do
nível de águas subterrâneas, especificamente no que se refere as águas do
aquífero livre (nível freático), não havendo, portanto, alterações ou influência em
relação aos demais aquíferos. Assim, torna-se necessária a adoção de medida
preventiva e atenuante, que vise a adoção de soluções hidráulicas para minimizar
os efeitos gerados pelo enchimento das bacias de espraiamento e contenção de
cheias, considerando também a sua inter-relação com o canal de macrodrenagem
no processo de reequilíbrio do nível freático nesse contexto. Esta medida poderá
ser implementada baseando-se nos estudos dos lotes 2 e 3.
A área de alcance da medida corresponde a ADA, alcançando a AID e a AIH, onde
estão localizadas as principais obras que tem efeito sobre o controle do nível de
águas subterrâneas. A medida pode ser caracterizada como de média eficiência,
pois depende de soluções assertivas que definirão os projetos executivos que
implementarão as mesmas. Assim, com as orientações realizadas por técnicos
especializados, será possível reduzir esse impacto com base nos critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.3.4-1. A eficácia pode ser considerada
elevada, a depender também do acompanhamento das medidas de controle das
movimentações de terra corte e aterro e controle de assoreamento.
Quadro 7.3.1.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
alta Alteração muito pouco significativa no nível de águas subterrâneas

5

média
Alteração pouco significativa no nível de águas subterrâneas
alta

4

média Alteração medianamente significativa no nível de águas subterrâneas

3

média
Alteração muito significativa no nível de águas subterrâneas
baixa

2

baixa Alteração altamente significativa no nível de águas subterrâneas

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam o controle do nível de águas
subterrâneas, será da empreiteira na execução das obras. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são dispostos no
Quadro 7.3.1.3.4-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.1.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE DO
NÍVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Alteração no nível de águas
subterrâneas

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.1.3.5
CONTROLE QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS14
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: alterações qualiquantitativas
das águas subterrâneas15. Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase
de operação do empreendimento ocorrerá o impacto relacionado ao
reassentamento de famílias (para liberação de locais para outros usos),
regularização fundiária, canteiro de obras, serviços preliminares gerais (preparo
do terreno, movimentação de terra, demolições e outros).

____________________________________________________________________________________________
14
15

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.
Ver tópico 5.3.1.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Além de obras civis de urbanização (incluindo infraestrutura de circulação –
sistema viário, saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e
micro drenagem, energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), obras
civis de construção das novas unidades habitacionais, obras de tratamento
paisagístico das áreas urbanizadas (arborização e cobertura vegetal de espaços
públicos) e obras de adequação de equipamentos públicos (ampliação da Escola
Municipal Professora Joana Raksa, construção de unidade básica de saúde –
UBS, transferência de Centro de Referência da Assistência Social – CRAS –
Caximba para imóvel desapropriado, e reforma do imóvel do Centro Municipal de
Educação Infantil – CMEI – Caximba. A execução desses trabalhos envolve
atividades que podem, variável e pontualmente, interferir nas alterações
qualiquantitativas das águas subterrâneas.
Assim, torna-se necessária a adoção de medida, preventiva e atenuante, que vise
o emprego de soluções hidráulicas para controle da poluição hídrica subterrânea.
Esta poderá ser implementada baseando-se nos estudos dos lotes 2 e 3, como
também através da viabilização da interligação da área do projeto na rede pública
de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, instalação de
banheiros químicos para trabalhadores da obra conforme as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), instalação de filtros e
dispositivos de retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas.
A área de alcance da medida corresponde a AID, onde estão localizadas as
principais obras que teriam algum efeito sobre a poluição hídrica subterrânea. Em
relação a eficiência, a medida pode ser caracterizada como média eficiência, pois
com o efetivo acompanhamento durante as atividades e orientações realizadas
por técnicos especializados, será possível reduzir esse impacto com base nos
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.1.3.5-1. A eficácia pode ser
considerada elevada, a depender também do acompanhamento das medidas de
controle da poluição hídrica subterrânea.
Quadro 7.3.1.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE
QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
alta

Alterações das águas subterrâneas altamente significativas em termos de melhoria
qualiquantitativa

média Alterações das águas subterrâneas muito significativas em termos de melhoria
alta qualiquantitativa
média

Alterações das águas subterrâneas medianamente significativas em termos de melhoria
qualiquantitativa

média Alterações das águas subterrâneas pouco significativas em termos de melhoria
baixa qualiquantitativa
baixa

Alterações das águas subterrâneas muito pouco significativas em termos de melhoria
qualiquantitativa

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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A responsabilidade pelas ações que visam a redução da contaminação do solo e
subsolo será da empreiteira no procedimento da contratação dos serviços
públicos, banheiros químicos e instalação de filtros de filtros e dispositivos de
retenção de efluentes gerados por equipamentos e máquinas. A instituição
pública, SANEPAR, deve fornecer os serviços associados a rede de esgoto. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
expostos no Quadro 7.3.1.3.5-2.

Alterações qualiquantitativas
das águas subterrâneas

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
reduzida
mediana
EFICÁCIA
elevada
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.1.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO: CONTROLE
QUALIQUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.2
MEIO BIOLÓGICO
As medidas ambientais destinadas a impactos sobre fatores bióticos nesta fase
de operação do empreendimento são, em grande parte voltadas à atenuação e à
potencialização (33,3% cada), evidenciando as necessidades de proteção e
valorização dos recursos bióticos.

7.3.2.1
FLORA
As medidas ambientais de recuperação da cobertura vegetal, recomposição
florística, reconexão de áreas de vegetação e controle da diversidade florística
são relativas aos impactos sobre este fator biológico na fase de operação do
empreendimento e são tratadas na sequência.

7.3.2.1.1
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: restabelecimento de cobertura
vegetal16. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter de compensação
desta medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento, fica claro. Isso, pois nesse componente é
prevista a efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui.
Em paisagens onde há fragmentação, como a área em questão, o efeito de
bordas é eminente. Dessa forma, entende-se que a reposição da vegetação
auxilia inclusive na redução desse efeito sobre os fragmentos.
A principal área de alcance deste impacto decorrente do componente
macrodrenagem será a ADA. Em termos de eficiência desta medida (no âmbito do
próprio fator ambiental: flora) entende-se que será média, assim como a eficácia
em relação aos efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.1.1-1.

____________________________________________________________________________________________
16

Ver tópico 5.3.2.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.2.2.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO - FLORA:
RECUPERAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL
Alta Restabelecimento altamente significativo de cobertura vegetal

5

Média
Restabelecimento muito significativo de cobertura vegetal
alta

4

Média Restabelecimento medianamente significativo de cobertura vegetal

3

Média
Restabelecimento pouco significativo de cobertura vegetal
baixa

2

Baixa Restabelecimento muito pouco significativo de cobertura vegetal

1

Inexistência de restabelecimento significativo de cobertura vegetal

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pela aplicação, simultânea e permanente nesta fase de
operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências será
individual do empreendedor, uma vez que a manutenção da mesma exigirá
monitoramento continuo, além do período do empreendimento. Poderão ser
realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que atuam na região
para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os atributos para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento são abordados no Quadro 7.2.2.1.12.
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Restabelecimento de
cobertura vegetal

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECUPERAÇÃO DE
COBERTURA VEGETAL

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
também será de compensação. A reposição da cobertura vegetal contribuirá para
compensar as áreas que serão suprimidas por áreas verdes e espaços sejam
dotadas de hortas, árvores isoladas ao longo das ruas, canteiros de flores, entre
outros.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente parque e urbanização nesta fase de operação do empreendimento
será a ADA. Em termos de eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator
ambiental: flora) entende-se que será média em relação aos efeitos do impacto do
parque nesta fase de operação do empreendimento, segundo critérios expostos
no Quadro 7.2.2.1.1-1. A eficácia pode ser classificada da mesma forma, ou seja,
mediana.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque e urbanização
nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências será individual do empreendedor, uma vez que a manutenção das
mesmas exigirá monitoramento continuo, além do período do empreendimento.
Poderão ser realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que
atuam na região para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Os
atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque
nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.2.2.1.13.

Restabelecimento de
cobertura vegetal

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECUPERAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida em relação ao
impacto novamente será de compensação. A reposição da cobertura vegetal
contribuirá para compensar as áreas que serão suprimidas por áreas verdes e
espaços sejam dotadas de hortas, árvores isoladas ao longo das ruas, canteiros
de flores, entre outros.
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A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente parque e urbanização nesta fase de operação do empreendimento
será a ADA. Em termos de eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator
ambiental: flora) entende-se que será média em relação aos efeitos do impacto do
componente parque e urbanização nesta fase de operação do empreendimento,
segundo critérios expostos no Quadro 7.2.2.1.1-1.
A responsabilidade pela aplicação simultânea e permanente desta medida (em
relação ao conjunto geral das interferências) decorrentes de impacto do
componente parque e urbanização nesta fase de operação do empreendimento
em relação ao conjunto das interferências será individual do empreendedor, uma
vez que a manutenção das mesmas exigirá monitoramento continuo, além do
período do empreendimento. Poderão ser realizadas parcerias com instituições de
pesquisa e ensino que atuam na região para elaboração de projetos de
monitoramentos específicos. Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
sumarizados no Quadro 7.2.2.1.1-4.

Restabelecimento de
cobertura vegetal

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.2.2.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECUPERAÇÃO DE
COBERTURA VEGETAL

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.2.1.2
RECOMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução das mudanças de
composição florística17. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter
atenuante desta medida em relação ao impacto sobre o componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento fica claro quando se
expõe a restauração de conexão entre fragmentos de vegetação e consequente
recuperação da biodiversidade local. A minimização dos efeitos nos elementos
abióticos decorrentes do transporte, manuseio, armazenamento, tratamento e
disposição final de qualquer resíduo gerado na operação do projeto também deve
ser considerado. Considerando as funcionalidades do canal de macrodrenagem e
a efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui, haverá um
incremento de espécies nativas melhorando as condições ecológicas.
A principal área de alcance desta medida de aplicação imediata e permanente em
relação ao impacto sobre o componente nesta fase de operação do
empreendimento, será a ADA, alcançando a AID e a AII. A eficiência desta
medida (no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento, respeita os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.2.2.1.2-1, sendo classificada como média e a sua eficácia como
mediana.
Quadro 7.2.2.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO - FLORA: ENRIQUECIMENTO DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
alta Redução altamente significativa das mudanças de composição florística

5

média
Redução muito significativa das mudanças de composição florística
alta

4

média Redução medianamente significativa das mudanças de composição florística

3

média
Redução pouco significativa das mudanças de composição florística
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa das mudanças de composição florística

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
17

Ver tópico 5.3.2.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências
será individual do empreendedor, uma vez que a manutenção das mesmas
exigirá monitoramento continuo, além do período do empreendimento. Poderão
ser realizadas parcerias com instituições de pesquisa e ensino que atuam na
região para elaboração de projetos de monitoramentos específicos. Além disso,
temas de educação ambiental e patrimonial deverão se utilizar de temas
associadas a esta medida, corroborando com o Plano da Ação de
Reassentamento (PAR – COHAB, 2019). Os atributos para esta medida vinculada
a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 7.3.2.1.2-2.

Redução das mudanças de
composição florística

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECOMPOSIÇÃO
FLORÍSTICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida de aplicação posteriore
permanente em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de
operação do empreendimento será atenuante. Sua principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de
operação do empreendimento será a ADA, AID e AIH. A eficiência desta medida
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(no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento, é enquadrada
como média, segundo critérios expostos no Quadro 7.3.2.1.2-1, assim como sua
eficácia é qualificada como mediana.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências será do
empreendedor. Esse fato decorre da recomposição necessitar de equipe
especifica para implementação, a qual será objeto de contratação do
empreendedor. O monitoramento dos locais onde haverá a recomposição
precisará ser realizado de forma continuada para verificar a eficácia das ações.
Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no
Quadro 7.3.2.1.2-3.

Redução das mudanças de
composição florística

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECOMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida de aplicação
posterior e permanente em relação ao impacto sobre o componente parque nesta
fase de operação do empreendimento será corretivo. A principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente urbanização nesta fase
de operação do empreendimento será a ADA e AID.
A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação
aos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento, é apresentada como média, de acordo com critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.2-1, como também a sua eficácia é
considerada mediana.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento será do empreendedor. Os atributos para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.3.2.1.2-4.

Redução das mudanças de
composição florística

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECOMPOSIÇÃO
FLORÍSTICA

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-386

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Importante destacar a adequação da decisão sobre a abertura de via no limite do
maciço florestal do componente urbanização, uma vez que esse tipo de estrutura
não permite que os lotes tenham fundo para o bosque, evitando o avanço do
desmate de quintal. Essa situação de degradação pela porção posterior dos
terrenos foi detectada na fase de diagnóstico e pode representar uma pressão
sobre a cobertura vegetal existente.
7.3.2.1.3
RECONEXÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução do isolamento de
áreas de vegetação18. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter desta
medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase
de operação do empreendimento será corretivo. A conexão irá reduzir os efeitos
das bordas do fragmento de vegetação reduzindo distância entre os fragmentos, o
que afeta a conectividade entre eles. A conexão entre os fragmentos,
especialmente no que tange a área de preservação permanente do rio Barigui
potencialmente reduzirá os efeitos de borda, sinergicamente.
A principal área de alcance desta medida de aplicação simultânea e permanente
em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento será a ADA. A eficiência desta medida (no âmbito
do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento será
média e obedecerá os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.31. A eficácia será mediana.
Quadro 7.3.2.1.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: RECONEXÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO
alta Redução altamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

5

média
Redução muito significativa do isolamento de áreas de vegetação
alta

4

média Redução medianamente significativa do isolamento de áreas de vegetação

3

média
Redução pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação
baixa

2

baixa Redução muito pouco significativa do isolamento de áreas de vegetação

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
18

Ver tópico 5.3.2.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências
será do empreendedor. Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são arrolados no Quadro 7.3.2.1.3-2.

Redução do isolamento de
áreas de vegetação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECONEXÃO DE
ÁREAS DE VEGETAÇÃO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
sobre o componente parque nesta fase de operação do empreendimento haverá
ampliação de conectividade entre os fragmentos vegetacionais. Tal fato decorre
da viabilização das funções do corredor ecológico da APP do Rio Barigui.
A principal área de alcance desta medida de aplicação posterior e permanente em
relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de operação do
empreendimento será a ADA. Com mediana eficácia, a eficiência desta medida
(no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento será média,
atendendo os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.3-1.
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A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento será do empreendedor. Os atributos para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.3.2.1.3-3.

Redução do isolamento de
áreas de vegetação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECONEXÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida de aplicação
posterior e permanente em relação ao impacto sobre a flora nesta fase de
operação do empreendimento será atenuante, pois haverá ampliação de
conectividade entre os fragmentos vegetacionais.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será a
ADA. A média eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: flora)
em relação aos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento, atende os critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.2.1.3-1. Sua eficácia será mediana.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente urbanização nesta fase de
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operação do empreendimento será do empreendedor. Os atributos para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são previstos no Quadro 7.3.2.1.3-4.

IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.2.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: RECONEXÃO DE
ÁREAS DE VEGETAÇÃO

Redução do isolamento de
áreas de vegetação

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.2.1.4
CONTROLE DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: otimização de aspectos de
conservação da flora19. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter
desta medida em relação ao impacto será potencializador. A minimização dos
efeitos nos elementos abióticos decorrentes do transporte, manuseio,
armazenamento, tratamento e disposição final de qualquer resíduo gerado na
operação do projeto, associado ao estabelecimento do corredor ao longo do rio
Barigui oportunizará melhoria na área de preservação permanente.
____________________________________________________________________________________________
19

Ver tópico 5.3.2.1.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A principal área de alcance desta medida de aplicação simultânea e permanente
em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem será a ADA, AID e
AIH. A eficiência desta medida (no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em
relação aos efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento será média e obedecerá os critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.4-1, com eficácia mediana.
Quadro 7.3.2.1.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FLORA: CONTROLE DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA
Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
predominância de espécies nativas, com ocorrência de ameaçada(s) de extinção

5

média Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
alta predominância de espécies nativas, sem ocorrência de ameaçada(s) de extinção

4

Otimização de aspectos de conservação da flora em maciço(s) vegetacional(is) com
predominância de espécies exóticas

3

alta

média

média Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de
baixa médio a grande porte

2

Otimização de aspectos de conservação da flora em agrupamento(s) vegetacional(is) de
pequeno a médio porte

1

baixa

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento será do empreendedor. Poderá formar
parceria com instituições de ensino e pesquisa para monitoramento das ações.
Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são identificados no
Quadro 7.3.2.1.4-2.
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Otimização de aspectos de
conservação da flora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: CONTROLE DA
DIVERSIDADE FLORÍSTICA

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
será potencializador. A potencialização da execução do plantio de flores e do
desenvolvimento das hortas comunitárias oportunizará a conservação de
espécies da flora relevantes ao contexto da biodiversidade urbana. A principal
área de alcance desta medida de aplicação simultânea e permanente em relação
ao impacto sobre o componente parque será a ADA, AID e AIH. A eficiência desta
medida (no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento,
obedece aos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.4-1.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente parque será do
empreendedor. Por meio de ações de educação ambiental o empreendedor
poderá potencializar essas ações junto a comunidade afetada. Os atributos para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são estruturados no Quadro 7.3.2.1.4-3.
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Otimização de aspectos de
conservação da flora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: CONTROLE DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, o caráter desta medida de aplicação
simultânea e permanente em relação ao impacto será atenuante. A
potencialização da execução do plantio de flores e do desenvolvimento das hortas
comunitárias oportunizará a conservação de espécies da flora relevantes ao
contexto da biodiversidade urbana.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização será a ADA, AID e AIH. A eficiência média desta medida
(no âmbito do próprio fator ambiental: flora) em relação aos efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento, obedece
aos critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.1.4-1. Sua eficácia
será mediana.
A responsabilidade dos efeitos desta medida (em relação ao conjunto geral das
interferências) decorrentes de impacto do componente urbanização será do
empreendedor. Por meio de ações de educação ambiental o empreendedor
poderá potencializar essas ações junto à comunidade afetada. Os atributos para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta
fase de operação do empreendimento são organizados no Quadro 7.3.2.1.4-4.
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Otimização de aspectos de
conservação da flora

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.1.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA: CONTROLE DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.2.2
FAUNA
Visando à melhoria das condições deste fator ambiental, as medidas adiante
expostas buscam a recomposição de hábitats e o controle de condições da fauna
aquática, do sinantropismo e de animais vetores, bem como de alterações da
diversidade faunística.
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7.3.2.2.1
RECOMPOSIÇÃO DE HÁBITATS PARA A FAUNA20
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: adaptação de condições da
fauna21. Para o componente MACRODRENAGEM, tendo em vista a viabilização
das funcionalidades a serem instaladas (bacias de espraiamento; canal de
macrodrenagem e corredor ecológico da APP do Rio Barigui), é prevista a
recomposição e recuperação de ambientes para a fauna, medida de caráter
potencializador nesta fase de operação do empreendimento e que tem seu
alcance na ADA, AID e ainda, de maneira secundária na AIH.
A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente à operação do
empreendimento e, diante da recomposição dos ambientes, sua duração será
permanente. Em relação à eficiência, esta pode ser caracterizada como média
alta, pois, em função das condições atuais da região e seu entorno, as principais
populações que devem se restabelecer nestes ambientes referem-se a grupos
mais generalistas e de ampla plasticidade ambiental, todavia, de acordo com o
diagnóstico faunístico realizado e estudos pretéritos na região, espécies de
relevante interesse ecológico também poderão utilizar a referida área, segundo os
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.2.1-1. Assim, diante do
conjunto de interferências na fase de operação do empreendimento, a eficácia
desta medida pode ser considerada elevada.
Quadro 7.3.2.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: RECOMPOSIÇÃO DE HÁBITATS PARA A FAUNA
Adaptação altamente significativa de condições da fauna com registros confirmados de
alta espécies consideradas de relevante interesse ecológico (ameaçadas e/ou endêmicas e/ou
migratórias) e uso das áreas recompostas para reprodução e/ou refúgio e/ou abrigo
Adaptação muito significativa de condições da fauna com registros confirmados de espécies
média
consideradas de relevante interesse ecológico (ameaçadas e/ou endêmicas e/ou migratórias)
alta
nas áreas recompostas.

5
4

Adaptação significativa de condições da fauna com registros de espécies utilizando as áreas
recompostas para reprodução e/ou refúgio e/ou abrigo.

3

Adaptação pouco significativa de condições da fauna diante da recomposição dos hábitats,
média
com registro de espécies consideradas de ampla plasticidade ambiental e adaptadas a áreas
baixa
urbanas, de acordo com a lista de espécies apresentada no diagnóstico faunístico

2

baixa Adaptação inexistente de condições da fauna diante da recomposição dos hábitats.

1

média

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
20

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização

21

Ver tópico 5.3.2.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade pelas ações que visam a recomposição de hábitats para a
fauna local será do empreendedor procedendo a contratação de profissionais
especialistas, principalmente no que diz respeito as classes: mastofauna e
avifauna. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos
de impacto do componente macrodrenagem, nesta fase de operação, do
empreendimento são sintetizados no Quadro 7.3.2.2.1-2.

Adaptação de condições da
fauna

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: RECOMPOSIÇÃO DE
HÁBITATS PARA A FAUNA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.2.2.2
CONTROLE DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA22
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: adaptação de condições da
fauna aquática23. Diante da operação do empreendimento, para o componente
MACRODRENAGEM, tendo em vista as adaptações que devem ocorrer nas
condições desses animais, a partir da viabilização das funcionalidades das bacias
de espraiamento e contenção de cheias; do canal de macrodrenagem; do platô
belvedere (dique) e da efetivação das funções do corredor ecológico da APP do
Rio Barigui, tais estruturas necessitarão de ações de controle e monitoramento,
de maneira a avaliar periodicamente as novas condições da fauna aquática. Esta
medida tem caráter atenuante e seu alcance diz respeito a ADA e AID e, de
maneira complementar também a AIH.
A aplicação desta medida ocorrerá de modo simultâneo às atividades de
operação do componente macrodrenagem, de maneira a avaliar as condições da
fauna aquática presente na área do empreendimento, incluindo seus hábitos
alimentares e reprodutivos; cuja duração será temporária e com a periodicidade a
ser definida. No que diz respeito a eficiência, esta pode ser caracterizada como
média alta, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.2.1-1.
Em relação à eficácia prevista com esta medida, esta pode ser considerada
mediana e, somente com um efetivo acompanhamento e ações específicas junto
à fauna aquática e suas condições nestes novos ambientes, será possível aferir e
comprovar o comprometimento e situação destas populações.
Quadro 7.3.2.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DE CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA
alta

Adaptação altamente significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação de
registro de espécies de relevante interesse ecológico (endêmicas e/ou ameaçadas)

5

Adaptação muito significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação de uso dos
média
ambientes por representantes da fauna aquática e desenvolvimento dos recursos alimentares
alta
importados da vegetação ciliar (autóctones e alóctones).
Adaptação medianamente significativa de condições da fauna aquática com a confirmação da
média retomada no uso dos ambientes por representantes da fauna aquática e desenvolvimento dos
recursos alimentares importados da vegetação ciliar (autóctones).

4
3

média Adaptação pouco significativa de condições da fauna aquática, com a confirmação da
baixa retomada no uso dos ambientes por representantes da fauna aquática.
baixa

2

Adaptação muito pouco significativa de condições da fauna aquática, com a possibilidade de
ocorrência de espécies não confirmadas.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
22

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.

23

Ver tópico 5.3.2.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade pelas ações que visam o controle das condições da fauna
aquática será do empreendedor, procedendo a contratação de profissionais
especialistas em ecossistemas aquáticos. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.3.2.2.22.

Adaptação de condições da
fauna aquática

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DE
CONDIÇÕES DA FAUNA AQUÁTICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.2.2.3
CONTROLE DO SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução da ocorrência de
sinantropismo24. Para o componente MACRODRENAGEM, durante a fase de
operação do empreendimento, o caráter desta medida será potencializador, tendo
em vista as ações de controle do sinantropismo e da fauna vetora a serem
estabelecidas, a partir da redução de ambientes favoráveis a proliferação destas
espécies, bem como todos os procedimentos que se fazem necessários para
evitar o depósito irregular de resíduos (orgânicos ou não) e até mesmo a questão
das enchentes diante deste componente em si. O alcance desta medida ocorrerá
na ADA e AID.
A aplicação desta medida, considerada permanente, ocorrerá de modo
simultâneo às atividades de operação do componente macrodrenagem, por meio
de ações que monitorem o efetivo controle do sinantropismo e da fauna vetora na
área do empreendimento, incluindo ainda o manejo adequado dos resíduos. No
que diz respeito a eficiência, esta pode ser caracterizada como média alta,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.2.2.3-1.
Considera-se a eficácia prevista desta medida elevada, com a minimização de
qualquer aumento da ocorrência da fauna sinantrópica para este componente,
nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências.
Quadro 7.3.2.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DO SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA
alta

Redução altamente significativa de ocorrência de sinantropismo, sem o registro de espécies
consideradas hospedeiras ou sinantrópicas, e sem casos de zoonoses.

5

média Redução muito significativa de ocorrência de sinantropismo, sem o registro da proliferação de
alta espécies consideradas hospedeiras, e sem comprovação de casos de zoonoses.

4

Redução medianamente significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro de
espécies consideradas hospedeiras, porém sem confirmação de zoonoses.

3

média

média Redução pouco significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro apenas de
baixa espécies comensais consideradas hospedeiras, e controle de caso confirmado de zoonose.
baixa

Redução muito pouco significativa de ocorrência de sinantropismo, com o registro de espécies
comensais e silvestres consideradas hospedeiras, e controle de caso confirmado de zoonose.

2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
24

Ver tópico 5.3.2.2.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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A responsabilidade pelas ações que visam o controle do sinantropismo e da fauna
vetora será do empreendedor, bem como parcerias a serem estabelecidas com a
SMS e com a SMMA, inclusive no que diz respeito ao controle e gestão de seus
resíduos. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos
de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são destacados no Quadro 7.3.2.2.3-2.

Redução da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DO
SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Em relação ao componente PARQUE, durante a fase de operação do
empreendimento, assim como para a macrodrenagem, esta medida tem caráter
potencializador. Com a realização de ações de controle do sinantropismo e da
fauna vetora a serem estabelecidas, a partir da redução e monitoramento de
ambientes favoráveis a proliferação destas espécies, bem como todos os
procedimentos que se fazem necessários para evitar o depósito irregular de
resíduos e seu correto manejo. O alcance desta medida ocorrerá na ADA e AID.
A aplicação desta medida permanente se dará de modo simultâneo às atividades
de operação do componente parque, com ações que possam avaliar o controle
sinantropismo e da fauna vetora na área do empreendimento, incluindo ainda o
manejo adequado dos resíduos. No que diz respeito a eficiência, esta pode ser
caracterizada como média alta, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.2.2.3-1.
Considera-se a eficácia prevista desta medida elevada, com a minimização de
qualquer aumento da ocorrência da fauna sinantrópica para o componente
parque, nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências.
A responsabilidade pelas ações que visam o controle do sinantropismo e da fauna
vetora será do empreendedor, bem como parcerias a serem estabelecidas com a
Secretaria Municipal de Saúde e de Meio Ambiente, no que diz respeito ao
controle e gestão de seus resíduos. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada aos efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são ressaltados no Quadro 7.3.2.2.3-3.
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Redução da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DO SINANTROPISMO E DA
FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, durante a fase de operação do
empreendimento, com o aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos,
principalmente no que diz respeito ao esgotamento sanitário, além da nova
estrutura das unidades habitacionais propriamente ditas, as ações de controle do
sinantropismo e da fauna vetora tem caráter potencializador, com a finalidade de
avaliar e acompanhar possíveis focos ou locais que possam vir a favorecer
novamente esse impacto. O alcance desta medida ocorrerá na ADA e AID.
A aplicação desta medida permanente ocorrerá de modo simultâneo às atividades
de operação do componente urbanização, com ações que possam avaliar o
controle sinantropismo e da fauna vetora na área do empreendimento, incluindo
ainda o manejo adequado dos resíduos. No que diz respeito a eficiência, esta
pode ser caracterizada como média alta, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.3.2.2.3-1.
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Considera-se elevada a eficácia desta medida, com a minimização da
possibilidade de aumento na ocorrência da fauna sinantrópica para o componente
urbanização, nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto
das interferências. A responsabilidade pelas ações que visam ao controle do
sinantropismo e da fauna vetora será do empreendedor, bem como parcerias a
serem estabelecidas com a Secretaria Municipal de Saúde e de Meio Ambiente,
no que diz respeito ao controle e gestão de seus resíduos. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são mostrados no
Quadro 7.3.2.2.3-4.

Redução da ocorrência de
sinantropismo

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DO
SINANTROPISMO E DA FAUNA VETORA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.2.2.4
CONTROLE DE ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA25
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: otimização de aspectos de
conservação da fauna26. Para o componente MACRODRENAGEM, na etapa de
operação do empreendimento, com o corredor ecológico da APP do Rio Barigui
recuperado, serão necessárias ações de controle a possíveis alterações em
relação a diversidade da fauna local, tanto no sentido de espécies mais
generalistas, como já mencionando anteriormente, as quais poderão se favorecer
destes novos ambientes, como também em relação a atividades exploratórias,
como a caça e pesca. Desta maneira, com intuito de atenuar efeitos negativos na
área, esta medida será implementada, com ações de monitoramento e
fiscalização ao longo da área recuperada e entorno. O alcance desta medida
ocorrerá na ADA e AID e, de maneira complementar na AIH.
A aplicação desta medida ocorrerá simultaneamente à operação do
empreendimento e as ações de controle de alterações da diversidade faunística
terão duração temporária, cuja confirmação se dará ao longo dos resultados
obtidos com esta.
Assim como mencionado para os aspectos relacionados aos hábitats da fauna, a
eficiência desta medida pode ser caracterizada como média alta, tendo em vista
as condições atuais da região e seu entorno, as populações que devem se
restabelecer primeiro e predominar nestes ambientes referem-se a grupos menos
especialistas e de ampla plasticidade ambiental, porém, de acordo com o
diagnóstico faunístico realizado, espécies de relevante interesse ecológico
também poderão utilizar a referida área, segundo os critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.3.2.2.4-1.
Assim, diante do conjunto de interferências na fase de operação do
empreendimento, a eficácia desta medida pode ser considerada elevada.

____________________________________________________________________________________________
25

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes parque e urbanização.

26

Ver tópico 5.3.2.2.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.2.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DE ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA
Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
alta nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “vulnerável” ou “em perigo” ou “criticamente
em perigo” e ainda espécies endêmicas para a região
Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
média
nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “em perigo” ou “criticamente em perigo” na
alta
região
média

Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
nativa(s) ameaçada(s) de extinção na categoria “vulnerável”

Otimização de aspectos de conservação com o registro de ocorrência ou trânsito de espécie(s)
média
nativa(s) ameaçada(s) de extinção nas categorias de menor risco: “dados insuficientes” ou
baixa
“pouco preocupantes”
Otimização de aspectos de conservação com o registro não comprovado da ocorrência ou
baixa trânsito de espécie(s) nativa(s) ameaçada(s) de extinção nas categorias de menor risco:
“dados insuficientes” ou “pouco preocupantes”

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelas ações que visam o controle de alterações da
diversidade faunística será do empreendedor procedendo a contratação de
profissionais especialistas, principalmente no que diz respeito as classes:
herpetofauna, mastofauna e avifauna. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada aos efeitos de impacto do componente macrodrenagem, nesta
fase de operação, do empreendimento são abordados no Quadro 7.3.2.2.4-2.
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Otimização de aspectos
de conservação da fauna

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.2.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO BIOLÓGICO – FAUNA: CONTROLE DE
ALTERAÇÕES DA DIVERSIDADE FAUNÍSTICA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3
MEIO ANTRÓPICO
A proporcionalidade de medidas potencializadoras é significativa nesta fase de
operação, equivalendo a 47,9% do total. Essa condição evidencia determinados
efeitos positivos proporcionados pelo empreendimento.
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7.3.3.1
ASPECTOS TERRITORIAIS
As medidas propostas para estes aspectos e circunstanciadas nos tópicos
seguintes compreendem a conferência dos usos e formas de ocupação do solo e
das áreas protegidas por lei, bem como o agenciamento da qualidade visual da
paisagem.
7.3.3.1.1
CONFERÊNCIA DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ordenamento de usos e formas
de ocupação do solo1. Para o componente MACRODRENAGEM, o caráter desta
medida pode ser considerado de potencialização, justificado pela manutenção e
aperfeiçoamento nas funcionalidades do corredor ecológico e do sistema de
macrodrenagem; secundariamente, pode ser de prevenção tendo em vista o
impedimento à novas ocupações irregulares no corredor ecológico e nas bacias
de espraiamento e contenção de cheias, bem como à degradação ambiental
provocada por outras interferências antrópicas.
Ações de acompanhamento, fiscalização e controle para a permanência de usos
e formas de ocupação adequados na área deste componente possui como
propósito principal, assegurar a preservação, melhoria e a recuperação da
qualidade ambiental, aumentar a resiliência urbana por meio da melhoria da
macrodrenagem e conservação ambiental, além de contribuir para a mitigação
aos efeitos dos gases do efeito estufa (GEE) e às mudanças climáticas.
Como forma de potencializar seus efeitos, a medida prevista para o impacto do
ordenamento de usos e formas de ocupação do solo deverá ser associada
àquelas propostas para o fator flora e fauna. O alcance previsto para esta medida
será mais evidente na ADA, porém, terá rebatimento também na AID e AIH, tendo
em vista os efeitos positivos que poderá ser gerado nas áreas da bacia
hidrográfica do Rio Barigui, em seu curso à jusante das intervenções.
Sua aplicação será prévia à operação do projeto, para averiguação da base de
dados e situação real antes e após sua funcionalidade, sendo de duração
permanente, tendo em vista a necessidade contínua de acompanhamento e
conferência das alterações nos usos e formas de ocupação do solo. Segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.1-1, considera-se de alta
eficiência decorrente da efetivação do sistema de macrodrenagem implantado
com consequente redução das áreas de risco e eficácia mediana.

____________________________________________________________________________________________
1

Ver tópico 5.3.3.1.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.1.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONFERÊNCIA DOS USOS E FORMAS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO
alta

média
alta
média
média
baixa
baixa

Consolidação altamente significativa do ordenamento territorial, sem registro de novas
ocupações irregulares e habitações precárias; aproveitamento adequado da infraestrutura
urbana; melhoria no sistema de macrodrenagem com redução das áreas de risco de
inundação e respectiva manifestação; ampliação e conservação de áreas verdes
Consolidação do ordenamento territorial, sem registro de novas ocupações irregulares e
habitações precárias; aproveitamento adequado da infraestrutura urbana; melhoria no sistema
de macrodrenagem com redução das áreas de risco de inundação e respectiva manifestação;
recuperação e conservação de áreas verdes
Consolidação do ordenamento territorial, sem registro de novas ocupações irregulares;
existência de habitações precárias; efetivação do sistema de macrodrenagem comprometido;
áreas verdes em processo lento de recuperação e melhoria ambiental
Consolidação parcial do ordenamento territorial adequado, com registro de novas ocupações
irregulares e habitações precárias; melhoria no sistema de macrodrenagem com redução das
áreas de risco de inundação e respectiva manifestação; conservação de áreas verdes
prejudicada pela ação antrópica
Evidências de usos e formas de ocupação em desacordo com as legislações urbanísticas e
ambientais; permanência das áreas de risco de inundação e de degradação ambiental

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida ficará sob a responsabilidade compartilhada entre empreendedor,
SMMA, SMOP e outras instituições públicas, responsáveis pelo acompanhamento
do processo de uso e ocupação do solo. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados no Quadro 7.3.3.1.12.
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Ordenamento de usos e
formas de ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
CONFERÊNCIA DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, terá caráter de potencialização, tendo em vista que
auxiliará na efetividade das funcionalidades do parque linear, na verificação
quanto aos usos e formas de ocupação do solo adequados na área compreendida
pelo componente, e contribuindo expressivamente na minimização da geração de
GEE, uma vez que o plantio de árvores e a conservação de áreas verdes
contribuem para o sequestro/estoque de carbono, e de forma complementar para
o aumento da resiliência urbana e melhores condições para o enfrentamento e
adaptação às mudanças climáticas. Além de promover espaços de convivência e
lazer à comunidade, proporcionando melhores condições de vida.
Como forma de potencializar seus efeitos, a medida prevista para o impacto de
ordenamento de usos e formas de ocupação do solo deverá ser associada
àquelas propostas para o fator flora e fauna. Terá como alcance principal a ADA,
contudo englobará as demais áreas de influência, como a AID, AII e AIM, uma vez
que o parque linear terá caráter regional, e pela proximidade com outros
municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) – Fazenda Rio Grande e
Araucária, e poderá propiciar maior diversidade de usos e formas de ocupação do
solo.
Com aplicação prévia à operação do empreendimento, especialmente para
conformação de base de dados e informações da situação antes e após a sua
operacionalização, e duração permanente tendo em vista a necessidade de
acompanhamento contínuo do ordenamento territorial e inibição de novas
ocupações irregulares.
Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.1-1, está sujeita
à média alta eficiência, tendo em vista as condições originais da área em que o
parque linear será implantado pode resultar em um processo lento de
recuperação e conservação da área verde caso não ocorra um efetivo
acompanhamento e fiscalização dos agentes envolvidos. Em relação à sua
eficácia considera-se mediana, pois dependerá dos êxitos de outras medidas,
especialmente do fator flora.
Esta medida ficará sob a responsabilidade compartilhada entre empreendedor,
SMMA, SMOP e outras instituições públicas, responsáveis pelo acompanhamento
do processo de uso e ocupação do solo. Os atributos antes especificados para
esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são apresentados no Quadro 7.3.3.1.1-3.
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Ordenamento de usos e
formas de ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONFERÊNCIA DOS
USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida possui caráter de potencialização,
uma vez que a conferência da dinâmica de crescimento dos usos e formas de
ocupação do solo, que deverá ocorrer de forma ordenada nesta fase do projeto,
aliados ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos e construtivos, será
fundamental para a sua maximização. Ademais, poderá promover subsídios para
discussões futuras de melhorias na infraestrutura urbana, disponibilidade de
equipamentos e serviços essenciais à população e oferta de condições
adequadas de habitação. Fatores esses que favorecem para a mitigação aos
efeitos dos GEEs e tornando a área menos vulnerável aos impactos das
mudanças climáticas.
Terá como alcance principal a ADA, contudo alcançará a AID e AII, pois poderá
ocorrer uma nova configuração e diversificação nos usos e formas de ocupação
decorrentes das intervenções realizadas na ADA. Com aplicação simultânea,
ocorrendo desde o início da sua operação, e sendo permanente, tendo em vista
que o acompanhamento deve perdurar por um longo período, e o estado original
da área não será mais possível em função das intervenções ocorridas em fase
anterior.
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Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.1-1, pode ser
considerada de média alta eficiência e mediano nível de eficácia, devido à
minimização de habitações precárias e incremento da oferta de condições
adequadas de habitação e infraestrutura urbana e serviços públicos.
Esta medida ficará sob a responsabilidade compartilhada entre empreendedor,
Cohab e outras instituições públicas, responsáveis pelo acompanhamento do
processo de uso e ocupação do solo e SMU. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento são previstos no Quadro 7.3.3.1.1-4.

Ordenamento de usos e
formas de ocupação do solo

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
CONFERÊNCIA DOS USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.1.2
CONFERÊNCIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: consolidação de áreas
protegidas por lei2. Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida
possui caráter de potencialização, pois o impacto positivo promoverá a
conservação de áreas de preservação permanente (APP) do Rio Barigui, e a
efetivação do corredor ecológico deste mesmo corpo hídrico, além de garantir a
manutenção do sistema natural de drenagem da bacia do rio homônimo.
Ações de acompanhamento, fiscalização e controle para a consolidação de usos
e formas de ocupação de acordo com as regulamentações legais, possui como
propósito principal, assegurar a preservação, melhoria e a recuperação da
qualidade ambiental, aumentar a resiliência urbana por meio da conservação
ambiental, e ainda, contribuir para a mitigação aos efeitos dos GEEs.
Destaca-se que esta medida deverá ser associada àquelas propostas para o fator
flora e fauna, a fim de maximizar os efeitos positivos almejados. Tem como
principal área de alcance a ADA, tendo rebatimentos na AIH e AIE, tendo em vista
que a melhora na qualidade ambiental poderá se repercutir na bacia hidrográfica
do Rio Barigui e demais áreas compreendidas pelo Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental (SEACSA).
Sua aplicação será prévia, ou seja, iniciará antes da operacionalização das
intervenções, com a finalidade de obtenção de base de dados e da situação real
antes e após sua efetivação, tendo duração permanente, face à necessidade de
contínuo acompanhamento e conferência das condições de usos e ocupação
nessas áreas protegidas. A eficiência desta medida, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.2-1, pode ser considerada média alta
tendo em vista o regramento legal cumprido quando das intervenções nessas
áreas protegidas, e mediana eficácia em relação ao conjunto geral das
interferências.

____________________________________________________________________________________________
2

Ver tópico 5.3.3.1.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.

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

relatório ambiental prévio | volume 2

7-413

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Quadro 7.3.3.1.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONFERÊNCIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS POR
LEI
alta
média
alta

média

média
baixa

baixa

Evidências altamente significativas de conservação das áreas protegidas por lei – corredor
ecológico da APP do Rio Barigui estabelecido; registros de conservação dos remanescentes
de vegetação; uso e ocupação do solo de forma regular e em conformidade com os
instrumentos legais de ordenamento territorial e de proteção ambiental incidentes
Evidências muito significativas de conservação das áreas protegidas por lei - corredor
ecológico da APP do Rio Barigui em processo de recuperação; registros de conservação dos
remanescentes de vegetação; uso e ocupação do solo de forma regular e em conformidade
com os instrumentos legais de ordenamento territorial e de proteção ambiental incidentes
Evidências medianamente significativas de conservação das áreas protegidas por lei corredor ecológico da APP do Rio Barigui em processo de recuperação; registros de
conservação dos remanescentes de vegetação pouco expressivos; uso e ocupação do solo de
forma regular e em conformidade com os instrumentos legais de ordenamento territorial e de
proteção ambiental incidentes
Evidências pouco significativas de conservação das áreas protegidas por lei - corredor
ecológico da APP do Rio Barigui em processo de recuperação; registros de conservação dos
remanescentes de vegetação pouco expressivos; uso e ocupação do solo de forma regular e
irregular segundo os instrumentos legais de ordenamento territorial e de proteção ambiental
incidentes
Evidências muito pouco significativas de conservação das áreas protegidas por lei – corredor
ecológico da APP do Rio Barigui e APP em processo de degradação; registros de
conservação dos remanescentes de vegetação pouco expressivos; uso e ocupação do solo de
forma irregular segundo os instrumentos legais de ordenamento territorial e de proteção
ambiental incidentes

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Nota:
AAP = área de preservação permanente

Sob responsabilidade compartilhada entre o empreendedor, SMMA e outras
instituições públicas, responsáveis pelo controle e acompanhamento de áreas
protegidas por lei ,como o IAT. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de
operação do empreendimento são expostos no Quadro 7.3.3.1.2-2.
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Consolidação de áreas
protegidas por lei

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
ÁREA DE ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
CONFERÊNCIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, terá caráter de potencialização, uma vez que
promoverá a consolidação de áreas protegidas por lei por meio da conservação
dos remanescentes de vegetação, do uso apropriado e em concordância com
finalidades e objetivos das áreas protegidas. Destaca-se a importância da
existência dessas áreas para minimização da geração dos gases de efeito estufa
e enfrentamento das mudanças climáticas.
Possuirá como alcance principal a área compreendida pela ADA e de forma
secundária a AID e AIE, tendo em vista as áreas de abrangência das unidades de
conservação incidentes na região. Com aplicação prévia à operação do
empreendimento, especialmente para obtenção de base de dados e aferição da
situação antes da sua operacionalização, possuirá duração permanente tendo em
vista a necessidade de acompanhamento contínuo nas áreas protegidas por lei.
Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.2-1, está sujeita
à média eficiência, tendo em vista as condições originais da área em que o
parque linear será implantado. Em relação à sua eficácia considera-se mediana,
pois dependerá dos êxitos de outras medidas, especialmente do fator flora.
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Sob responsabilidade compartilhada entre o empreendedor, SMMA e outras
instituições públicas, responsáveis pelo controle e acompanhamento de áreas
protegidas por lei ,como o IAT. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de operação do
empreendimento são sumarizados no Quadro 7.3.3.1.2-3.

Consolidação de áreas
protegidas por lei

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: CONFERÊNCIA DAS
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida possui caráter de potencialização,
pelo fato de realizar o acompanhamento, controle e fiscalização na dinâmica
socioespacial incidente nas áreas protegidas por lei.
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Terá como alcance principal a ADA, contudo alcançará a AID e AIE, uma vez a
APA Municipal do Iguaçu extrapola esses limites. Com aplicação simultânea,
ocorrendo desde o início da sua operação, e sendo permanente, tendo em vista
que o acompanhamento deve perdurar por um longo período, e o estado original
da área não será mais possível em função das intervenções ocorridas em fase
anterior. Segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.1-1,
pode ser considerada de média alta eficiência e mediano nível de eficácia, devido
às tendências de minimização de habitações precárias e incremento da oferta de
condições adequadas de habitação e infraestrutura urbana e serviços públicos ao
longo do tempo, e em conformidade com os instrumentos legais de ordenamento
territorial e de proteção ambiental incidentes.
Sob responsabilidade compartilhada entre o empreendedor, SMMA e outras
instituições públicas, responsáveis pelo controle e acompanhamento de áreas
protegidas por lei,como o IAT. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.3.3.1.2-4.

Consolidação de áreas
protegidas por lei

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.2-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
CONFERÊNCIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.1.3
AGENCIAMENTO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: promoção da qualidade visual
da paisagem3. Para a operação, também são tratados os aspectos referentes às
ações direcionadas especificamente às principais causas relativas aos
componentes estruturantes do empreendimento. Contudo, à semelhança do teor
exposto para a mitigação de efeitos de detração paisagística na fase de
implantação (ver tópico 7.2.3.1.3), para esta fase do empreendimento, também
são, em termos gerais, indicadas soluções de tratamento paisagístico mais amplo,
com a exposição de exemplos de alternativas para outras interferências, as quais,
novamente sem pretensão de esgotamento do tema, são, de modo sintético,
expostas no Quadro 7.3.3.1.3-1. Vale relembrar que, potencialmente, esse
conjunto de exemplos genéricos subsidia a gestão de riscos climáticos.
Também cabe ressaltar que várias soluções apresentadas anteriormente
permanecem, da mesma forma ou com adaptações e ampliações. Assim, buscase o alcance de patamares mais elevados de desenvolvimento sustentável da
paisagem, bem como a maior eficiência dos seus serviços ecossistêmicos.
Nesta fase de operação, as causas dos impactos originados pelo componente
MACRODRENAGEM serão mais pertinentes à desativação do canteiro de obras,
às bacias de espraiamento e contenção de cheias, ao platô belvedere (dique), ao
canal de macrodrenagem e ao corredor ecológico. Por si mesmos, a quase
totalidade desses elementos é promotora da qualidade paisagística local, o que
reforça o caráter de potencialização da medida proposta de agenciamento da
qualidade visual da paisagem, a qual pode contemplar várias das soluções
dispostas genericamente no Quadro 7.3.3.1.3-1.
Sua principal área de alcance nesta fase será a AID, com evidente foco na ADA,
pois nelas estão concentradas as intervenções previstas. Sua aplicação deverá
ser prévia às mesmas, com possibilidades, porém, de continuidade simultânea e
posterior frente ao desenvolvimento do processo ininterrupto de agenciamento
paisagístico, ou seja, de duração permanente.
Sua eficiência em relação aos efeitos do impacto pode ser considerada alta para
o componente macrodrenagem, tendo em vista que, frente às características
paisagísticas atuais e futuras do seu território, a promoção da qualidade visual
deve ultrapassar 80,0% do espaço, conforme os critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.3.3.1.3-2. Nesse sentido, a sua eficácia em relação ao
conjunto das interferências deve ser elevada.

____________________________________________________________________________________________
3

Ver tópico 5.3.3.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.1.3-1:
PORTIFÓLIO DE EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS PARA AGENCIAMENTO
PAISAGÍSTICO RELACIONADO AOS IMPACTOS DA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
IMPACTOS
5.3.1.1.1

5.3.1.1.2

5.3.1.1.3

5.3.1.2.1

5.3.1.2.2

5.3.1.2.3

5.3.1.3.1

5.3.1.3.2

EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS
PARA PROJETO
PARA PLANEJAMENTO

redução de materiais
revestimentos porosos de retenção de
particulados em suspensão material particulado e plantas de folhagem
na atmosfera
pilosa
revestimentos específicos de retenção de
variações na emissão de
gases e vegetação de estrutura foliar de
gases para a atmosfera
absorção
modificações nos níveis de revestimentos acústicos de proteção
pressão sonora
sonora e barreiras vegetais
mudanças na dinâmica de revestimentos permeáveis e vegetação
funcional (jardins de chuva, biovaletas,
drenagem superficial
reservatórios de infiltração, wetlands,...)
diminuição do
revestimentos filtrantes e filtros vegetais
assoreamento de corpos
para solo transportado
d’água
alterações
revestimentos filtrantes e filtros vegetais
qualiquantitativas das
para resíduos e efluentes
águas superficiais
redução de processos
revestimentos filtrantes e filtros vegetais
erosivos e de lixiviação
de cobertura de solos expostos
edáfica
tendência à estabilidade de revestimentos filtrantes e filtros vegetais
condições geotécnicas do
de cobertura de solos expostos
solo e subsolo

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição do ar
revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição do ar
revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de controle de
poluição sonora
taxas de permeabilidade e setores
especiais de fundos de vale
taxas de permeabilidade e setores
especiais de fundos de vale
setores especiais de fundos de vale
setores especiais de risco geotécnico
setores especiais de risco geotécnico

5.3.1.3.3

redução da contaminação
do solo e subsolo

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
para resíduos e efluentes

setores especiais de risco geotécnico

5.3.1.3.4

alteração no nível de
águas subterrâneas

pavimentos permeáveis e vegetação
funcional (jardins de chuva, biovaletas,
wetlands,...)

taxas de permeabilidade e setores
especiais de recarga de aquíferos

5.3.1.3.5

alterações
qualiquantitativas das
águas subterrâneas

revestimentos filtrantes e filtros vegetais
para resíduos e efluentes

setores especiais de recarga de aquíferos

5.3.2.1.1

restabelecimento de
cobertura vegetal

espaços verdes públicos e privados de
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.3.2.1.2

redução das mudanças de espaços verdes públicos e privados de
composição florística
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.3.2.1.3

redução do isolamento de
áreas de vegetação

5.3.2.1.4

otimização de aspectos de espaços verdes públicos e privados de
conservação da flora
vegetação nativa

5.3.2.2.1

adaptação de condições da espaços verdes públicos e privados de
fauna terrestre
trampolins ecológicos

revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas verdes
revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas naturais protegidas
revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas verdes

5.3.2.2.2

adaptação de condições da revestimentos filtrantes e filtros vegetais
fauna aquática
para resíduos e efluentes

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de fundos de vale

5.3.2.2.3

redução da ocorrência de
sinantropismo

espaços verdes públicos e privados de
atração de predadores de vetores

revegetação compulsória e/ou incentivada
e setores especiais de áreas verdes

5.3.2.1.4

otimização de aspectos de espaços verdes públicos e privados de
conservação da fauna
vegetação nativa

revegetação compulsória e/ou incentivada,
corredores biológicos e setores especiais
de áreas naturais protegidas

5.3.3.1.1

ordenamento de usos e
formas de ocupação do
solo

comunicação visual de orientação

setores urbanísticos especiais e
regulamentação específica

5.3.3.1.2

consolidação de áreas
protegidas por lei

comunicação visual de orientação

setores especiais de áreas naturais
protegidas

5.3.3.1.3

promoção da qualidade
visual da paisagem

5.3.3.2.1

espaços verdes públicos e privados de
conectividade biológica

barreiras visuais construídas (vedações e
tapumes) e vegetais (planos verdes
horizontais, verticais, inclinados e elevados)
comunicação visual de orientação,
influências na
compartilhamento de vias e sinalização
infraestrutura de circulação viva

revegetação compulsória e/ou incentivada
e regulamentação de envelopamento
vegetal e despoluição visual
hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária)
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EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS EXEMPLOS GENÉRICOS DE ALTERNATIVAS
PARA PROJETO
PARA PLANEJAMENTO

comunicação visual de segurança para
compartilhamento de vias e sinalização
viva
espaços para mobilidade multimodal
(especialmente para veículos não
poluentes)
sistemas alternativos (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem
pluvial e coleta seletiva de resíduos)

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária)

5.3.3.2.2

redução dos riscos de
acidentes de trânsito

5.3.3.2.3

melhoria dos serviços de
transporte coletivo

5.3.3.2.4

influências na
infraestrutura de
saneamento

5.3.3.2.5

pressões sobre sistema de sistemas alternativos e dispositivos de
abastecimento de água
reuso de água

setores especiais de proteção de
mananciais

5.3.3.2.6

pressões sobre sistema de sistemas alternativos e jardins de
esgotamento sanitário
depuração por raízes

setores especiais de disposição de
resíduos e efluentes

5.3.3.2.7

5.3.3.2.8

melhoria dos serviços de
coleta e aproveitamento de materiais reciclados
resíduos
influências na
sistemas alternativos de energia e de
infraestrutura de energia e iluminação pública
comunicações

integração intermodal (especialmente
cicloviária)
taxas de permeabilidade e setores
especiais de proteção de mananciais
hídricos e controle de cheias

setores especiais de disposição de
resíduos e efluentes
acesso livre à internet em espaços
públicos

5.3.3.3.1

diminuição dos riscos de
acidentes de trabalho

comunicação visual de segurança e
sinalização viva

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária

5.3.3.3.2

diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres

comunicação visual de segurança,
sinalização viva e espaços públicos
pedonais

hierarquização viária e integração
intermodal (especialmente cicloviária) e
sistema de espaços de uso público

5.3.3.3.3

melhoria de condições de
vida da população

comunicação visual de orientação e
espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.3.3.3.4

tendência à estabilidade
socioespacial

comunicação visual de orientação e
espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.3.3.3.5

tendência à redução de
conflitos de vizinhança

comunicação visual de orientação e
espaços públicos de convívio social

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

tendência a inadequações
de uso das novas unidades
habitacionais e comerciais
melhoramentos em
equipamentos e serviços
sociais
aumento de riscos à saúde
por doenças de veiculação
hídrica

comunicação visual de orientação e
espaços para atividades alternativas de
geração de renda

setores especiais habitacionais e
comerciais

comunicação visual de orientação

regulamentação específica

5.3.3.3.6

5.3.3.3.7

5.3.3.3.8

espaços públicos de promoção da saúde e sistema de espaços de uso público
bem-estar
(inclusive pocket parks e squares)

5.3.3.3.9

ordenamento de atividades espaços públicos para atividades
produtivas
alternativas de geração de renda

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.3.3.3.10

redução de emprego e
renda

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)

5.3.3.3.11

transformação do mercado aproveitamento de recursos locais e reuso
regulamentação específica
local
de materiais

5.3.3.3.12

tendência a riscos de
processos de gentrificação comunicação visual de orientação

regulamentação específica

5.3.3.3.13

ampliação de valores
imobiliários

regulamentação específica

5.3.3.4.1

proteção de eventuais
bens patrimoniais

5.3.3.5.1

tendência à permanência
das relações
interinstitucionais e
itá i

espaços públicos para atividades
alternativas de geração de renda

comunicação visual de orientação e
tratamento cênico
espaços públicos de revelação de
expressões artísticas, culturais e de
eventuais bens arqueológicos
espaços públicos e privados de promoção
comunitária (bolsa-jardim, IPTU verde,
concursos de jardins,...)

sistema de espaços de uso público
(inclusive pocket parks e squares)
incentivos a serviços ecossistêmicos e
socioambientais em espaços públicos e
áreas verdes

Fonte:
Baseado em Hardt (2000; 2007; 2008), Hardt et al.(2013), Santos e Hardt (2013) e nos
procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
Nota:
IPTU = imposto predial e territorial urbano
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Quadro 7.3.3.1.3-2:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: AGENCIAMENTO DA QUALIDADE VISUAL DA
PAISAGEM
Promoção da qualidade visual em níveis superiores a 80,0% do rebatimento territorial do
componente

5

média Promoção da qualidade visual em níveis entre 60,1 e 80,0% do rebatimento territorial do
alta componente

4

Promoção da qualidade visual em níveis entre 40,1 e 60,0% do rebatimento territorial do
componente

3

média Promoção da qualidade visual em níveis entre 20,0 e 40,0% do rebatimento territorial do
baixa componente

2

alta

média

baixa

Promoção da qualidade visual em níveis inferiores a 20,0% do rebatimento territorial do
componente

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Para a concretização do grau de eficiência previsto, a responsabilidade pela
aplicação da medida deve ser compartilhada entre empreendedor, empreiteiras –
neste caso, em relação aos devidos cuidados na desativação do canteiro de
obras – e as diversas instituições públicas pertinentes. Seus atributos antes
especificados para o componente macrodrenagem nesta fase do empreendimento
são resumidos no Quadro 7.3.3.1.3-3.
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Promoção da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.3-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO
– ASPECTOS TERRITORIAIS: AGENCIAMENTO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Com referência ao componente PARQUE, as causas são vinculadas à
desativação do canteiro de obras, bem como à funcionalidades de áreas verdes,
da ciclovia, do belvedere e de espaços públicos de convivência, lazer e esportes,
bem como à viabilização da produção de flores e ao desenvolvimento de hortas
comunitárias. À exceção do primeiro, normalmente os demais espaços abertos
garantem a qualidade visual dos compartimentos paisagísticos, otimizando locais
de convívio e contemplação, dentre outras funções previstas para o
empreendimento.
Essas condições são, em geral, promotoras de padrões qualitativos da paisagem,
o que reforça o caráter de potencialização da medida proposta de agenciamento
da qualidade visual da paisagem, a qual pode incorporar várias das soluções
genericamente dispostas no Quadro 7.3.3.1.3-1.
Sua principal área de alcance nesta fase também será a AID, com maior
pertinência a ADA, que concentram as intervenções programadas. Sua aplicação
deverá ser prévia, com evidente previsão de desenvolvimento simultâneo e
posterior condicionado ao processo constante de agenciamento paisagístico, o
que determina a permanência da sua duração.
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A eficiência da medida com referência aos efeitos do impacto pode ser
interpretada como alta para o componente parque, pois, perante as
características paisagísticas atuais e futuras do território ocupado pelo parque, a
promoção da qualidade visual deve ultrapassar 80,0% desse espaço, em
conformidade com os critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.1.32. Por decorrência, a sua eficácia em relação ao conjunto das interferências
também deve ser elevada.
À responsabilidade compartilhada antes especificada de aplicação da medida
entre empreendedor, empreiteiras – neste caso, relativamente aos cuidados na
desativação do canteiro de obras – e as diferentes instituições públicas
pertinentes, deve ser associada a participação da própria comunidade. Esse
conjunto de atributos para o componente parque nesta fase do empreendimento é
exposto no Quadro 7.3.3.1.3-4.

Promoção da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS: AGENCIAMENTO DA
QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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No contexto ao componente URBANIZAÇÃO, as causas do impacto de promoção
visual são também decorrentes da desativação do canteiro de obras, assim como
da presença das novas unidades habitacionais e soluções de infraestrutura e de
espaços urbanizados, além das melhorias em equipamentos públicos. A
qualidade visual desses locais deve elevada para classes superiores, como
apresentado no item 5.3.3.1.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
Portanto, o agenciamento paisagístico assume caráter potencializador, ainda mais
se consideradas algumas das soluções genericamente expostas no
Quadro 7.3.3.1.3-1.
A principal área de influência desta medida nesta fase também será a AID, com
marcantes reflexos na ADA, pois ambas concentram as intervenções projetadas.
Sua aplicação também deverá ser prévia, com desenvolvimento simultâneo e
posterior condicionado a procedimentos contínuos de agenciamento paisagístico
estabelecendo a permanência da sua duração.
A eficiência da medida relativamente aos efeitos do impacto pode ser enquadrada
como média para o componente urbanização, devido ao fato de que as condições
atuais e futuras do respectivo território estarem enquadradas em classe
equivalente de qualidade visual (ver item 5.3.3.1.3 da seção 5 – Análise de
impactos ambientais), em conformidade os critérios parâmetros estipulados no
Quadro 7.3.3.1.3-2, pois há possibilidade de promoção paisagística próxima dos
50,0% desse espaço. Mesmo assim, a eficácia relativa ao conjunto das
interferências pode ser elevada.
Há manutenção da previsão da responsabilidade compartilhada para aplicação da
medida entre empreendedor, empreiteiras – neste caso, com referência aos
cuidados na desativação do canteiro de obras – e as diferentes instituições
públicas pertinentes, de maneira colaborativa com a participação da comunidade.
Esse conjunto de atributos para o componente urbanização nesta fase do
empreendimento é evidenciado no Quadro 7.3.3.1.3-5.
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Promoção da qualidade visual
da paisagem

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.1.3-5:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS TERRITORIAIS:
AGENCIAMENTO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.2
ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
Para esses aspectos, as medidas dispostas na sequência dizem respeito à
manutenção da infraestrutura de circulação, de saneamento e de energia e
comunicações, bem como dos serviços de transporte coletivo e dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da prevenção de
acidentes de trânsito com veículos e pedestres e da conferência da disposição e
aproveitamento dos resíduos.
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7.3.3.2.1
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO4
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: influências na infraestrutura
de circulação5. A presente medida refere-se ao impacto de influências na
infraestrutura de circulação para o componente PARQUE nesta fase de operação.
Desta forma, possui caráter de potencialização, uma vez que o impacto tem como
efeitos específicos a qualificação da infraestrutura de circulação no entorno do
parque, instalado sobre platô belvedere construído em área liberada por
ocupação precária.
Prevê-se, assim, a manutenção da infraestrutura implantada de forma a
proporcionar qualidade ambiental urbana e segurança para a circulação de
pedestres e veículos. Destaca-se ainda que a medida é fundamental para atender
os usuários atraídos por esta nova estrutura de esporte e lazer na fase de
operação. A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre
o componente parque nesta fase de operação do empreendimento será a ADA
que passará a contar com infraestrutura de circulação qualificada, tendo reflexos
na AID e AII.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente parque nesta fase de operação do empreendimento será simultânea
e com duração permanente, uma vez que depende de ações de manutenção para
garantir as influências na infraestrutura de circulação.
A eficiência desta medida será média alta por promover a manutenção de
influências muito significativas na melhoria da infraestrutura de circulação,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.1-1. A eficácia
desta medida em relação ao conjunto das interferências será elevada, visto que
ela potencializará o impacto positivo sobre a infraestrutura de circulação do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento, atuando na
manutenção da qualidade urbana local adquirida.

____________________________________________________________________________________________
4

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

5

Ver tópico 5.3.3.2.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.2.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
CIRCULAÇÃO
alta Manutenção de influências altamente significativas na melhoria da infraestrutura de circulação
média
Manutenção de influências muito significativas na melhoria da infraestrutura de circulação
alta
média

Manutenção de influências medianamente significativas na melhoria da infraestrutura de
circulação

média
Manutenção de influências pouco significativas na melhoria da infraestrutura de circulação
baixa
baixa

Manutenção de influências muito pouco significativas na melhoria da infraestrutura de
circulação

5
4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida decorrentes de impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento em relação ao
conjunto das interferências será da PMC, na figura da SMOP e da SMDT. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são sintetizados
no Quadro 7.3.3.2.1-2.
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Influências na infraestrutura
de circulação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO
DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O componente URBANIZAÇÃO está relacionado ao impacto de influências na
infraestrutura de circulação nesta fase de operação do empreendimento,
conforme descrito para o componente parque. Este impacto apresenta como
efeitos específicos a melhora nas condições de circulação local, qualificando os
deslocamentos e gerando maior segurança aos usuários da área, por meio de
regularização viária, pavimentação, calçamento, sinalização e iluminação.
Nesse sentido, a presente medida tem caráter de potencialização, prevendo a
manutenção das adequações na infraestrutura de circulação local. Proporcionará
qualidade ambiental urbana e segurança viária para os moradores da área de
ocupação consolidada que, segundo diagnóstico, apresenta atualmente
condições precárias com vias irregulares e estreitas, com pavimentação
rudimentar, sem calçamento ou sinalização adequada.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será a ADA
que será qualificada por meio de infraestrutura de circulação adequada, com
reflexos para a mobilidade de toda a AII, identificada como área de influência
secundária.
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O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será
simultânea e com duração permanente, uma vez que depende de ações de
manutenção para garantir as influências na infraestrutura de circulação.
A eficiência desta medida será alta por promover a manutenção de influências
altamente significativas na melhoria da infraestrutura de circulação da ocupação
consolidada, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.11. A eficácia em relação ao conjunto das interferências será elevada, visto que ela
potencializará o impacto positivo sobre a infraestrutura de circulação do
componente urbanização, representando importante elevação na qualidade de
vida dos moradores.
A responsabilidade dos efeitos desta medida decorrentes de impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências será da PMC, nas figuras da SMOP e da SMDT.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
mostrados no Quadro 7.3.3.2.1-3.

Influências na infraestrutura
de circulação

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.2.2
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES6
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução dos riscos de
acidentes de trânsito7. O componente PARQUE nesta fase de operação do
empreendimento apresenta como impacto a redução dos riscos de acidentes de
trânsito que tem como causa a alteração de usos e implantação de infraestrutura
de circulação adequada no seu entorno, possibilitando a redução de acidentes de
trânsito com pedestres e veículos.
A presente medida possui caráter de prevenção de acidentes e potencialização
do impacto mencionado, por meio da manutenção das adequações na
infraestrutura de circulação local. Assim, deverá proporcionar segurança viária
aos moradores e usuários do parque por meio da conservação das vias, calçadas
e da sinalização adequada.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente parque nesta fase de operação do empreendimento será a ADA,
com alcance secundário na AII que receberá reflexos da nova estrutura de
circulação.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente parque nesta fase de operação do empreendimento será simultâneo
e com duração permanente, uma vez que se trata da manutenção das
adequações ao sistema de circulação visando a prevenção de acidentes de
trânsito.
A eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento será alta, segundo critérios
de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.2-1. Dessa forma, considera-se a
prevenção de acidentes de trânsito com veículos e pedestres, obtida a partir da
manutenção das adequações realizadas na infraestrutura de circulação,
altamente significativa, gerando segurança para os moradores e usuários que
serão atraídos à ADA pelo parque. Sua eficácia, em relação ao conjunto geral das
interferências, para o componente parque nesta fase de operação do
empreendimento é considerada elevada, pois a prevenção atuará no sentido da
preservação de pedestres e veículos que se deslocarão, sobretudo, na ADA.

____________________________________________________________________________________________
6

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

7

Ver tópico 5.3.3.2.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.2.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES
alta Prevenção altamente significativa de acidentes de trânsito com veículos e pedestres

5

média
Prevenção muito significativa de acidentes de trânsito com veículos e pedestres
alta

4

média Prevenção medianamente significativa de acidentes de trânsito com veículos e pedestres

3

média
Prevenção pouco significativa de acidentes de trânsito com veículos e pedestres
baixa

2

baixa Prevenção muito pouco significativa de acidentes de trânsito com veículos e pedestres

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida decorrentes de impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento em relação ao
conjunto das interferências será da PMC, nas figuras da SMOP e da SMDT. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do
componente parque nesta fase de operação do empreendimento são arrolados no
Quadro 7.3.3.2.2-2.
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Redução dos riscos de
acidentes de trânsito

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VEÍCULOS E PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

O componente de URBANIZAÇÃO vincula-se, nesta etapa de operação, ao
impacto de redução dos riscos de acidente de trânsito que tem como causa a
adequação da infraestrutura de circulação, por meio da ordenação do sistema
viário, regularização de vias, pavimentação, iluminação e sinalização. Dessa
forma, a presente medida prevista na operação desse componente possui caráter
de prevenção e potencialização do impacto vinculado.
A medida se dará por meio da manutenção das intervenções desenvolvidas na
urbanização da Vila 29 de Outubro para o sistema de circulação. Esta medida
atuará no sentido da prevenção dos acidentes, uma vez que a implantação do
componente urbanização adequará a infraestrutura para os deslocamentos de
pedestres e veículos na ADA, gerando segurança viária para a área de ocupação
consolidada. A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
será a ADA, que será impactada diretamente pela operação do componente de
urbanização, mas com reflexos na AID e AII como áreas de alcance secundário.
Sua aplicação em relação aos efeitos do impacto sobre o componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento será simultânea e com
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duração permanente, pois se refere à manutenção das adequações ao sistema de
circulação pela implantação do componente.
Considera-se a prevenção dos acidentes de trânsito com veículos e pedestres
como altamente significativa, uma vez que gerará segurança para os moradores
que serão atendidos pelo componente de urbanização nesta fase de operação.
Dessa forma, a eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do
componente será alta, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.3.2.2-1. Sua eficácia, em relação aos efeitos do impacto do
componente urbanização nesta fase de operação será elevada, visto que as
intervenções previstas transformarão a área ocupada pelos moradores,
aumentando sua qualidade de vida.
A responsabilidade dos efeitos desta medida decorrentes de impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências será da Prefeitura Municipal de Curitiba, nas
figuras da SMOP e da SMDT. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são exibidos no Quadro 7.3.3.2.2-3.

Redução dos riscos de
acidentes de trânsito

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VEÍCULOS E
PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.2.3
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO8
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: melhoria dos serviços de
transporte coletivo9. O componente URBANIZAÇÃO nesta fase de operação do
empreendimento está relacionado ao impacto de melhoria dos serviços de
transporte coletivo, em função da adequação da infraestrutura de circulação, por
meio de pavimentação, sinalização e iluminação, além da possibilidade de
estruturação de hierarquia viária, favorecendo a ampliação das linhas e rotas de
ônibus que atendem a ADA.
A presente medida tem caráter de potencialização do impacto positivo vinculado,
atuando na manutenção da infraestrutura de circulação implantada e na
possibilidade de ampliação das linhas e rotas de transporte coletivo público que
atendem a ADA.
Desta forma, a principal área de alcance desta medida, vinculada ao impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento, será a
ADA, onde será ampliado o serviço de transporte coletivo. Como alcance
secundário, estabelece-se a AID e a AII, que passarão a apresentar maior
capilaridade do mesmo serviço.
A aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o componente
urbanização será simultânea à operação do empreendimento e terá duração
permanente, uma vez que se prevê a possibilidade de novas rotas na ADA que
apresenta, atualmente, sistema de transporte coletivo deficitário.
A eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento será alta
(Quadro 7.3.3.2.3-1), pois se relaciona à manutenção de melhoria altamente
significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação das rotas nas vias
principais, secundárias e locais, e do número de linhas. Sua eficácia, em relação
ao conjunto das interferências, será elevada, visto que proporcionará aos
moradores e usuários o acesso ao serviço de transporte coletivo, aumentando a
qualidade de vida destes.

____________________________________________________________________________________________
8

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

9

Ver tópico 5.3.3.2.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.2.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO
Manutenção de melhoria altamente significativa dos serviços de transporte coletivo pela
alta ampliação das rotas nas vias principais, secundárias e locais, e do número de linhas nas vias
principais e secundárias

5

média Manutenção de melhoria muito significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação
alta das rotas nas vias principais, secundárias e locais, e do número de linhas nas vias principais

4

média

Manutenção de melhoria medianamente significativa dos serviços de transporte coletivo pela
ampliação das rotas nas vias principais, secundárias e locais

média Manutenção de melhoria pouco significativa dos serviços de transporte coletivo pela ampliação
baixa das rotas nas vias principais e secundárias
baixa

Manutenção de melhoria muito pouco significativa dos serviços de transporte coletivo pela
ampliação das rotas nas vias principais

3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade dos efeitos desta medida decorrentes de impacto do
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento em relação
ao conjunto das interferências será da Prefeitura Municipal de Curitiba, nas
figuras do IPPUC e da Urbanização de Curitiba (URBS). Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são organizados no
Quadro 7.3.3.2.3-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.2.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Melhoria dos serviços de
transporte coletivo

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.2.4
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: influências na infraestrutura
de saneamento10. Para o componente MACRODRENAGEM, após atividades de
desativação do canteiro de obras, viabilização das funcionalidades das bacias de
espraiamento e contenção de cheias, do canal de macrodrenagem e do platô
belvedere (dique), e efetivação das funções do corredor ecológico da APP do Rio
Barigui; é necessária a atenuação nas interferências relacionadas aos transtornos
no saneamento. A implementação desta medida poderá ser realizada com a
adoção de manutenções programadas e periódicas e em casos de necessidade,
sendo de caráter preventivo e secundariamente corretivo.
____________________________________________________________________________________________
10

Ver tópico 5.3.3.2.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O alcance desta medida permanente contempla especificamente a ADA. A
aplicação desta medida ocorrerá logo após a finalização do componente
macrodrenagem. Esta medida será de duração permanente, ocorrendo durante a
operação do componente macrodrenagem.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de saneamento) e
orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível implementar esta medida nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.4-1
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar estes impactos.
Quadro 7.3.3.2.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO
alta Manutenções programadas e periódicas preventivas

5

média
Manutenções periódicas
alta

4

média Manutenções a cada 6 meses

3

média
Manutenções em caso de solicitação
baixa

2

baixa Manutenções emergenciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são apresentados no Quadro 7.3.3.2.4-2.
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prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
ÁREA DE ALCANCE
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

Influências na infraestrutura
1
de saneamento

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, após as atividades de desativação do canteiro de
obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer e esportes (inclusive áreas
verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de flores e desenvolvimento
das hortas comunitárias, é necessária a atenuação nas interferências
relacionadas aos transtornos no saneamento. A implementação desta medida
poderá ser realizada com a adoção de manutenções programadas e periódicas e
em casos de necessidade, sendo de caráter preventivo, e secundariamente
corretivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente parque. Esta medida
será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do componente
parque. Em relação a eficiência, pode ser caracterizada como alta, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de saneamento)
e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível implementar esta medida nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.4-1.
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Com base em interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
identificados no Quadro 7.3.3.2.4-3.

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO
DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

Influências na infraestrutura
1
de saneamento

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), é necessária a atenuação nas interferências
relacionadas aos transtornos no saneamento. A implementação desta medida
poderá ser realizada com a adoção de manutenções programadas e periódicas e
em casos de necessidade, sendo de caráter preventivo, e secundariamente
corretivo. Seu alcance contempla especificamente a ADA. Sua aplicação ocorrerá
logo após a finalização do componente urbanização. Será de duração
permanente, ocorrendo durante a operação do componente urbanização.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de saneamento) e
orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados, será
possível implementar esta medida nas áreas de alcance, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.4-1.
Com base interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
são dispostos no Quadro 7.3.3.2.4-4.
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prevenção
correção
CARÁTER
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AII
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AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
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permanente
DURAÇÃO
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alta
média alta
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média
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empreiteira(s)
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outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

Influências na infraestrutura
1
de saneamento

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.2.5
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: pressões sobre sistema de
abastecimento de água12. Para o componente PARQUE, após as atividades de
desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer
e esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de
flores e desenvolvimento das hortas comunitárias, será necessária a atenuação
na pressão sobre o sistema de abastecimento de água. A implementação desta
medida poderá ser realizada com a adoção de manutenções programadas e
periódicas e em casos de necessidade, sendo de caráter preventivo, e
secundariamente corretivo.
____________________________________________________________________________________________
11

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

12

Ver tópico 5.3.3.2.5 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente parque. Esta medida
será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do componente
parque. Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com
o efetivo acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de
abastecimento de água) e orientações pertinentes a serem realizadas por
técnicos especializados, será possível implementar esta medida nas áreas de
alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.5-1.
Quadro 7.3.3.2.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
alta Manutenções programadas e periódicas preventivas

5

média
Manutenções periódicas
alta

4

média Manutenções a cada 6 meses

3

média
Manutenções em caso de solicitação
baixa

2

baixa Manutenções emergenciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.

Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar esses efeitos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 7.3.3.2.5-2.

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-442

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Pressões sobre sistema de
abastecimento de água
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AID
AIH
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ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), é necessária a atenuação na pressão sobre o
sistema de abastecimento de água. A implementação desta medida poderá ser
realizada com a adoção de manutenções programadas e periódicas e em casos
de necessidade, sendo de caráter preventivo, e secundariamente corretivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente urbanização. Esta
medida será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente urbanização.
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Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de abastecimento de
água) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos especializados,
será possível implementar esta medida nas áreas de alcance, segundo critérios
de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.5-1.
Com base em todas as interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento
durante a operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida
pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e
ações específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de
saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
são mostrados no Quadro 7.3.3.2.5-3.

Pressões sobre sistema de
abastecimento de água

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.5-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.2.6
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO13
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário14. Para o componente PARQUE, após as atividades de
desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de convivência, lazer
e esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes), execução do plantio de
flores e desenvolvimento das hortas comunitárias, é necessária a atenuação na
pressão sobre o sistema de esgotamento sanitário. A implementação desta
medida poderá ser realizada com a adoção de manutenções programadas e
periódicas e em casos de necessidade, sendo de caráter preventivo, e
secundariamente corretivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente parque. Esta medida
será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do componente
parque.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo operação das infraestruturas de esgotamento
sanitário) e orientações pertinentes a serem realizadas por técnicos
especializados, será possível implementar esta medida nas áreas de alcance,
segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.6-1.
Quadro 7.3.3.2.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
alta Manutenções programadas e periódicas preventivas

5

média
Manutenções periódicas
alta

4

média Manutenções a cada 6 meses

3

média
Manutenções em caso de solicitação
baixa

2

baixa Manutenções emergenciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos

____________________________________________________________________________________________
13

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

14

Ver tópico 5.3.3.2.6 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Com base em interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
exibidos no Quadro 7.3.3.2.6-2.

Pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário
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AID
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APLICAÇÃO
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média baixa
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IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), é necessária a atenuação na pressão sobre o
sistema esgotamento sanitário. A implementação desta medida poderá ser
realizada com a adoção de manutenções programadas e periódicas e em casos
de necessidade, sendo de caráter preventivo, e secundariamente corretivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente urbanização. Esta
medida será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente urbanização. Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada
como alta, pois com o efetivo acompanhamento (ao longo operação das
infraestruturas de saneamento) e orientações pertinentes a serem realizadas por
técnicos especializados, será possível implementar esta medida nas áreas de
alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.6-1.
Com base em interferências, diretas e indiretas, sobre o saneamento durante a
operação do empreendimento, a eficácia prevista com esta medida pode ser
considerada elevada e, somente com um efetivo acompanhamento e ações
específicas quando necessárias intervenções na infraestrutura de saneamento,
será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de saneamento, podendo ser PMC ou SANEPAR.
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
são arrolados no Quadro 7.3.3.2.6-3.
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Pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário
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IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.6-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.2.7
CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS15
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: melhoria dos serviços de
coleta e aproveitamento de resíduos16. Para o componente PARQUE, após as
atividades de desativação do canteiro de obras, uso dos espaços públicos de
convivência, lazer e esportes (inclusive áreas verdes, belvedere e mirantes),
execução do plantio de flores e desenvolvimento das hortas comunitárias, são
necessárias ações para o aproveitamento dos resíduos gerados durante as obras.
A implementação desta medida poderá ser realizada com a utilização de coletores
seletivos para os resíduos e posterior conferência e separação. Esta medida será
de caráter atenuante, e complementarmente compensatório, tendo em vista que,
mesmo com uma estratégia de separação e aproveitamento, haverá uma grande
geração de resíduos.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização das obras. Esta medida será de duração
permanente, ocorrendo durante a operação do componente parque.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades) e orientações pertinentes a serem
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto na área
de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.7-1.
Quadro 7.3.3.2.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E
APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS
alta Separação e conferência de todos os resíduos gerados na implantação

5

média
Separação e conferência dos todos os resíduos, excluindo os orgânicos
alta

4

média Separação e conferência apenas dos resíduos da construção civil e recicláveis.

3

média
Separação apenas dos resíduos recicláveis, com conferência.
baixa

2

baixa Separação apenas dos resíduos recicláveis, sem conferência.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.

____________________________________________________________________________________________
15

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

16

Ver tópico 5.3.3.2.7 da seção 5 – Análise de Impactos Ambientais.
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Com base em interferências, diretas e indiretas, a geração e aproveitamento de
resíduos durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta
medida pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo
acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções na
infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de resíduos sólidos, neste caso, a PMC. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são listados
no Quadro 7.3.3.2.7-2.

Melhoria dos serviços de
coleta e aproveitamento de
resíduos

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA
DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, após a desativação do canteiro de obras,
aproveitamento da infraestrutura e serviços urbanos (circulação – sistema viário,
saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem,
energia – incluindo iluminação pública – e comunicações), apropriação das novas
unidades habitacionais e das áreas urbanizadas, e utilização dos equipamentos
públicos construídos, transferidos ou reformados (Escola Municipal Professora
Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), são necessárias ações para o
aproveitamento dos resíduos gerados durante as obras. A implementação desta
medida poderá ser realizada com a utilização de coletores seletivos para os
resíduos e posterior conferência e separação. Esta medida será de caráter
atenuante e compensatório, tendo em vista que, mesmo com uma estratégia de
separação e aproveitamento, haverá uma grande geração de resíduos.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente urbanização. Esta
medida será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente urbanização.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como alta, pois com o efetivo
acompanhamento (ao longo das atividades) e orientações pertinentes a serem
realizadas por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto na área
de alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.7-1.
Com base em interferências, diretas e indiretas, a geração e aproveitamento de
resíduos durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com esta
medida pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo
acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções na
infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.
A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos ambientes,
será do operador dos serviços de resíduos sólidos, neste caso, a PMC. Os
atributos antes especificados para esta medida vinculada aos efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
expressos no Quadro 7.3.3.2.7-3.
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Melhoria dos serviços de
coleta e aproveitamento de
resíduos

prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.7-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS: CONFERÊNCIA DA DISPOSIÇÃO E APROVEITAMENTO DOS
RESÍDUOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.2.8
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES17
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: influências na infraestrutura
de energia e comunicações18. Para o componente URBANIZAÇÃO, após a
desativação do canteiro de obras, aproveitamento da infraestrutura e serviços
urbanos (circulação – sistema viário, saneamento – abastecimento de água,
esgotamento sanitário e microdrenagem, energia – incluindo iluminação pública –
e comunicações), apropriação das novas unidades habitacionais e das áreas
urbanizadas, e utilização dos equipamentos públicos construídos, transferidos ou
reformados (Escola Municipal Professora Joana Raksa, UBS, CRAS e CMEI), são
necessárias ações que poderão ser realizadas com a adoção de manutenções
programadas e periódicas e em casos de necessidade, sendo de caráter
preventivo, e secundariamente corretivo.
O alcance desta medida contempla especificamente a ADA. A aplicação desta
medida ocorrerá logo após a finalização do componente urbanização. Esta
medida será de duração permanente, ocorrendo durante a operação do
componente urbanização.
Em relação a eficiência, esta pode ser caracterizada como média, pois com o
efetivo acompanhamento (ao longo das atividades de instalação de infraestrutura
de energia elétrica e comunicações) e orientações pertinentes a serem realizadas
por técnicos especializados, será possível reduzir este impacto nas áreas de
alcance, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.2.8-1.
Com base em interferências, diretas e indiretas, sobre infraestrutura de energia e
comunicações durante a implantação do empreendimento, a eficácia prevista com
esta medida pode ser considerada elevada e, somente com um efetivo
acompanhamento e ações específicas quando necessárias intervenções na
infraestrutura de saneamento, será possível minimizar estes impactos.

____________________________________________________________________________________________
17

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

18

Ver tópico 5.3.3.2.8 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.2.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA E COMUNICAÇÕES
alta Manutenções programadas e periódicas preventivas

5

média
Manutenções periódicas
alta

4

média Manutenções a cada 6 meses

3

média
Manutenções em caso de solicitação
baixa

2

baixa Manutenções emergenciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos.

A responsabilidade pelas ações que visam a redução da alteração nos na
infraestrutura de energia será da COPEL e da infraestrutura de comunicações
será da operadora contratada. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada aos efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
implantação do empreendimento são abordados no Quadro 7.3.3.2.8-2.
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prevenção
correção
CARÁTER
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
APLICAÇÃO
simultânea
posterior
permanente
DURAÇÃO
temporária
eventual
alta
média alta
EFICIÊNCIA
média
média baixa
baixa
elevada
EFICÁCIA
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.2.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
INFRAESTRUTURAIS:
MANUTENÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA
DE
ENERGIA
E
COMUNICAÇÕES

Influências na infraestrutura
1
de energia e comunicações

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
A seguir destacadas, as medidas propostas para estes aspectos são: prevenção
de acidentes de trabalho e com pedestres, bem como de doenças de veiculação
hídrica; desenvolvimento de qualidade de vida da população, da estabilidade
socioespacial, de atividades produtivas, do emprego e renda e do mercado local e
regional; moderação dos eventuais conflitos de vizinhança; conferência dos usos
das novas unidades habitacionais e comerciais; manutenção de equipamentos e
serviços sociais; e moderação de processos de gentrificação e de valores
imobiliários.
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7.3.3.3.1
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO19
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: diminuição dos riscos de
acidentes de trabalho20. Para o componente PARQUE, o caráter desta medida
em relação ao impacto nesta fase de operação do empreendimento abrange a
atenuação de possíveis acidentes de trabalho durante as atividades de
manutenção, tendo em vista a sua incidência quase que exclusiva e direta sobre
os funcionários e responsáveis pelas hortas tendo como principal área de alcance
desta medida a ADA.
O princípio da aplicação desta medida em relação aos efeitos do impacto sobre o
componente parque na fase de operação do empreendimento será prévia, com
aplicação de ações preventivas tais como treinamento de equipe de trabalhadores
para uso correto de equipamentos de proteção individual, de duração
permanente, e eficiência alta, como pode ser observado no Quadro 7.3.3.3.1-1.
Sua eficácia, se aplicada de forma correta e em observância aos critérios de
prevenção a riscos de acidentes será elevada.
Quadro 7.3.3.3.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO
alta
média
alta
média
média
baixa
baixa

Constatação de redução muito elevada do número de acidentes de trabalho, devido a diversas
ações como mapeamento dos riscos, sinalizações e ações preventivas de implementação de
programas como SIPAT, CIPA, PPRA e PCMSO, além de intensas campanhas educativas e
investimentos em capacitações.
Constatação de redução de elevado número de acidentes de trabalho, devido a ações como
mapeamento dos riscos, sinalizações, ações preventivas de implementação de programas
como SIPAT, CIPA, PPRA e PCMSO, além de intensas campanhas educativas.
Constatação de redução mediana do número acidentes de trabalho, com mapeamento dos
riscos, sinalizações, ações preventivas de implementação de programas como SIPAT, CIPA,
PPRA e PCMSO
Constatação de redução de reduzido número (acidentes de trabalho, com mapeamento dos
riscos e ações preventivas de implementação de programas como SIPAT, CIPA, PPRA e
PCMSO
Constatação muito pouco significativa da diminuição dos riscos de acidentes de trabalho na
comunidade com pouco investimento e praticamente nenhuma ação específica

5

4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A responsabilidade pelo cumprimento desta medida será dos órgãos reguladores
institucionais regulados por IPPUC, SMOP, SMMA, SGM, SMF, UGP e Águas
Paraná, bem como o empreendedor. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são reproduzidos no Quadro 7.3.3.3.1-2.
____________________________________________________________________________________________
19

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e
urbanização.

20

Ver tópico 5.3.3.3.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Diminuição dos
riscos de acidentes
de trabalho

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.2
PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PEDESTRES21
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres22. Para o componente PARQUE, esta medida possui
caráter de prevenção nesta fase de operação do empreendimento, devido a
implementação do parque linear urbano, e dos sistemas viários no entorno. Na
área, haverá a redução do índice de atropelamentos e demais possíveis
acidentes, com a instalação de sinalizações viária verticais e horizontais e maior
controle de circulação. Ações de educação de trânsito e socioambientais focadas
na conscientização e respeito às leis, sinalizações viárias e aos pedestres tendem
a aumentar ainda mais a prevenção de acidentes na ADA, principal área de
alcance desta medida.
Sua aplicação será simultânea a fase de operação do empreendimento, devendo
ser implantada em conjunto com a implantação da nova infraestrutura, de duração
permanente, sendo sujeita a alto grau de eficiência, por meio da redução do risco
de acidente, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.21, e de elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto das
interferências.
Quadro 7.3.3.3.2-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM
PEDESTRES
alta
média
alta
média
média
baixa
baixa

Constatação altamente significativa da diminuição dos riscos de acidentes com pedestres pela
implementação dos sistemas viários e de circulação com instalação de sinalizações viária
verticais e horizontais, controle de circulação, ações de educação de trânsito focadas na
conscientização e respeito às leis, sinalizações viárias e aos pedestres.
Constatação muito significativa da diminuição dos riscos de acidentes com pedestres do tipo
atropelamento causado por veículos pela implementação dos sistemas viários e de circulação
com instalação de sinalizações viária verticais e horizontais e controle de circulação.
Constatação medianamente significativa da diminuição dos riscos de acidentes com pedestres
do tipo atropelamento causado por veículos pela implementação dos sistemas viários e de
circulação com instalação de sinalizações viária verticais e horizontais.
Constatação pouco significativa da diminuição dos riscos de acidentes com pedestres do tipo
atropelamento causado por veículos pelo uso correto de faixas e sinalizações para veículos e
transeuntes
Constatação muito pouco significativa da diminuição dos riscos de acidentes com pedestres do
tipo atropelamento causado por veículos devido a não existência de sinalização, faixas e
outras ações preventivas.

5

4
3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente macrodrenagem.

22

Ver tópico 5.3.3.3.2 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Esta medida está sob responsabilidade da SMOP e da SETRAN, quanto à
implantação e fiscalização da sinalização viária, com apoio do IPPUC, da UGP, e
SMMA e da SMCS quanto à implantação de ações de educação de trânsito que
previnam os acidentes com pedestres. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.3.3.3.2-2.

Diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.2-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE
ACIDENTES COM PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida possui caráter de prevenção
nesta fase de operação do empreendimento. Devido a implementação dos
sistemas viários e de circulação, há a redução do índice de atropelamentos e
demais possíveis acidentes na área urbanizada, com a instalação de sinalizações
viária verticais e horizontais e maior controle de circulação. Ações de educação
de trânsito focadas na conscientização e respeito às leis, sinalizações viárias e
aos pedestres, tendem a aumentar ainda mais a prevenção de acidentes na ADA,
principal área de alcance desta medida.
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Sua aplicação será simultânea a fase de operação do empreendimento, devendo
iniciar em conjunto com a implantação da nova infraestrutura viária, de duração
permanente, sendo sujeita a alto grau de eficiência, por meio da redução do risco
de acidente, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.21, e de elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto
das interferências.
Esta medida está sob responsabilidade da SMOP e da SETRAN, quanto à
implantação e fiscalização da sinalização viária, com apoio do IPPUC, da UGP e
da SMCS quanto à implantação de ações de educação de trânsito que previnam
os acidentes com pedestres. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.3.3.3.2-3.

Diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.2-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PEDESTRES

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.3
DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: melhoria de condições de vida
da população23. Para o componente MACRODRENAGEM, o desenvolvimento de
qualidade de vida da população em relação ao impacto nesta fase de operação
do empreendimento tem o caráter de potencialização, considerando que o
sistema de macrodrenagem foi implantado e que houve a liberação da Área A e
parte da B1 (ver seção 2 – Caracterização do empreendimento), que abrange
aproximadamente 785.895 m² de terrenos não edificáveis e com risco de
inundação, bem como o reassentamento das 1.047 famílias residentes nos locais
de desocupação para construção do empreendimento. Por fim, também houve a
construção dos diques para contenção de cheias e das bacias de espraiamento e
contenção, o desenvolvimento de qualidade de vida da população da Vila 29 de
Outubro acontecerá a partir da redução de inundações na área, melhoria na
saúde por meio da redução da incidência de doenças transmitidas por água
contaminada, além da melhoria no ambiente natural com o corredor ecológico da
APP do Rio Barigui.
As obras do componente macrodrenagem afetam as moradias de 1.037 famílias e
74 estabelecimentos comerciais da ADA, mas pela grande magnitude do
empreendimento, espera-se que esta medida beneficie a população de AID.
Como as obras de macrodrenagem estão previstas para serem finalizadas em
cinco anos, os efeitos do desenvolvimento de qualidade de vida da população
decorrente do componente macrodrenagem terão aplicação posterior, já que se
iniciarão a partir da finalização das obras e seus efeitos terão duração
permanente.
Espera-se que as obras de macrodrenagem tragam grandes melhorias na
qualidade de vida da população, caso executadas devidamente. Considerando,
ainda, a averiguação sistemática do desenvolvimento da estabilidade
socioespacial posterior, esta medida terá eficiência alta e eficácia elevada, como
apresentado no Quadro 7.3.3.3.3-1.

____________________________________________________________________________________________
23

Ver tópico 5.3.3.3.3 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.3.3-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE
OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

alta

média
alta

média

média
baixa

baixa

Tendência altamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente macrodrenagem, pois a construção dos diques para contenção de cheias e das
bacias de espraiamento e contenção contribuiu efetivamente na redução de alagamentos na
área, na melhoria na saúde por meio da redução da incidência de doenças transmitidas por
água contaminada, além da melhoria no ambiente natural e urbano.
Tendência muito significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente macrodrenagem, pois a construção dos diques para contenção de cheias e das
bacias de espraiamento e contenção contribuiu efetivamente na redução de alagamentos na
área, na melhoria na saúde por meio da redução da incidência de doenças transmitidas por
água contaminada, mas não houve apropriação do espaço urbano-ambiental recémconsolidado.
Tendência medianamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população
no componente macrodrenagem, pois os anseios de melhoria de qualidade de vida não foram
atendidos, já que a estrutura do componente macrodrenagem foi subdimensionada.
Tendência pouco significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente macrodrenagem, pois a construção dos diques para contenção de cheias e das
bacias de espraiamento e contenção contribuiu efetivamente na redução de alagamentos na
área, na melhoria na saúde por meio da redução da incidência de doenças transmitidas por
água contaminada, mas o processo de desapropriação potencializou a perda de propriedade.
Tendência muito pouco significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente macrodrenagem por conta da ineficácia do empreendimento construído, que não
cumpriu suas propostas de contenção de cheias e espraiamento, tampouco implantou
sistemas de macrodrenagens e não gerou um espaço urbano-ambiental estruturado.

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida, resultante das obras do componente macrodrenagem, bem como a
liberação da área e reassentamento, está sob responsabilidade compartilhada da
empreiteira, bem como da SMOP, junto ao IPPUC, SMMA, SMU, SGM, SMF,
Cohab, PGM, UGP, Águas Paraná e COPEL. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem
nesta fase de operação do empreendimento são identificados no
Quadro 7.3.3.3.3-2.
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Melhoria de condições de vida
da população

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição (ôes)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.3-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

1 1

1 1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o desenvolvimento de qualidade de vida da
população em relação ao impacto nesta fase de operação do empreendimento
tem o caráter de potencialização. Considerando que: (1) houve a implantação do
Parque Linear propriamente dito, sobre o dique e taludes, bem como suas
ciclovias, áreas de esporte e lazer e (2) houve a liberação da e reassentamento
das famílias residentes nos locais de desocupação para construção do parque, o
desenvolvimento de qualidade de vida da população da Vila 29 de Outubro
acontecerá por meio da apropriação do espaço recém-construído, que conta com
áreas de convivência, lazer e esportes, além de melhorias na paisagem com a
presença de áreas verdes e a possibilidade de desenvolvimento de hortas
comunitárias para o atendimento comunitário, melhorando o acesso à espaços
públicos de lazer, esporte e cultura e meios de renda para a população local.
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As obras do componente parque afetam principalmente as diversas famílias da
AID, mas pela grande magnitude do empreendimento e classificação do parque
como “regional”, espera-se que esta medida beneficie a população de toda AIU.
Como as obras do componente parque estão previstas para serem finalizadas em
cinco anos, os efeitos do desenvolvimento de qualidade de vida da população
decorrente do componente macrodrenagem terão aplicação posterior, já que se
iniciarão a partir da finalização das obras e seus efeitos terão duração
permanente.
Espera-se que a finalização das obras do parque traga grandes melhorias na
qualidade de vida da população. Considerando, ainda, a averiguação sistemática
do desenvolvimento da estabilidade socioespacial posterior, esta medida terá
eficiência alta e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.3.3.3.3-3:
Quadro 7.3.3.3.3-3:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
alta
média
alta
média

média
baixa

baixa

Tendência altamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente parque, pois a construção do mesmo contribuiu para melhoria no ambiente
natural e urbano, funcionando como um mecanismo de adaptação às intervenções e de
apropriação ao novo espaço urbano.
Tendência muito significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente parque, pois a construção do mesmo contribuiu para melhoria no ambiente
natural e urbano, mas não houve apropriação do espaço recém-consolidado.
Tendência medianamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população
no componente parque, pois os anseios de melhoria de qualidade de vida não foram
atendidos, já que a estrutura do componente parque foi subdimensionada.
Tendência pouco significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente parque, pois a construção do mesmo contribuiu para melhoria no ambiente
natural e urbano, funcionando como um mecanismo de adaptação às intervenções e de
apropriação ao novo espaço urbano, mas o processo de desapropriação potencializou a perda
de propriedade.
Tendência muito pouco significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente parque por conta da ineficácia do empreendimento construído, que não cumpriu
suas propostas projetuais de áreas de convivência, lazer e esportes, além de melhorias na
paisagem com a presença de áreas verdes e a possibilidade de desenvolvimento de hortas
comunitárias para o atendimento comunitário.

5

4
3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida, resultante das obras do componente parque, bem como a liberação
da área e reassentamento, está sob responsabilidade compartilhada da
empreiteira, bem como SMOP, junto ao IPPUC, SMMA, SMU, SGM, SMF, Cohab,
PGM, UGP, Águas Paraná e COPEL. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são mostrados no Quadro 7.3.3.3.3-4.
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Melhoria de condições de vida
da população

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.3-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

1

1

1 1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente URBANIZAÇÃO, o desenvolvimento de qualidade de vida da
população em relação ao impacto nesta fase de operação do empreendimento
tem o caráter de potencialização, considerando que houve a reurbanização da
área edificável não consolidada, com a retirada e reassentamento de famílias de
110 domicílios da Área B1, para as novas unidades habitacionais a serem
construídas na Área C. Também houve, na Área B2, a urbanização e a
regularização fundiária, com o objetivo de proporcionar a titulação de 546
domicílios, além da implantação de infraestrutura urbana geral, com melhorias no
sistema viário e na circulação; no saneamento, com a rede de abastecimento de
água e esgotamento sanitário; na infraestrutura de energia, incluindo iluminação
pública e no sistema de comunicações; bem como a construção, adequação e
ampliação dos equipamentos públicos (Escola Municipal Professora Joana Raksa,
UBS, CRAS e CMEI). O desenvolvimento de qualidade de vida da população local
acontecerá por meio da apropriação do espaço recém-construído, que conta com
o parque e seus componentes, o acesso aos equipamentos e aos serviços e,
principalmente, a adaptação às unidades habitacionais construídas.
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O desenvolvimento de qualidade de vida dos moradores decorrente do
componente URBANIZAÇÃO na fase de operação do empreendimento afetará a
população da AID, sendo alguns resultados do desenvolvimento de qualidade de
vida a manutenção destas famílias no local, evitando o rompimento das relações
sociais e as dificuldades de acesso a serviços, a garantia de atendimento das
novas infraestruturas e serviços, promoção de programas de capacitação
profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho e incentivo ao
empreendedorismo, inclusão das famílias nas tarifas sociais dos serviços, ações
socioeducativas relacionadas com a adaptação das famílias à nova realidade, o
fortalecimento de vínculos comunitários e laços de vizinhança, a inclusão social e
econômica da comunidade, cuidado ambiental e melhoria da qualidade de vida.
Portanto, por meio do aproveitamento da infraestrutura e dos serviços urbanos,
além das novas unidades habitacionais para as quais algumas famílias serão
realocadas e o aproveitamento dos novos equipamentos públicos construídos,
transferidos ou reformados, os efeitos do desenvolvimento de qualidade de vida
da população decorrente do componente macrodrenagem terão aplicação
posterior, já que se iniciarão a partir da finalização das obras e seus efeitos terão
duração permanente. Considerando, ainda, a averiguação sistemática do
desenvolvimento da estabilidade socioespacial posterior, esta medida terá
eficiência alta e eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.3.3.3.3-5.
Quadro 7.3.3.3.3-5:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO DO COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

alta

média
alta

média

média
baixa

baixa

Tendência altamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente urbanização, pois a consolidação do mesmo contribuiu para melhoria no
ambiente natural e urbano, sendo garantida a manutenção das famílias no local, bem como o
atendimento das novas infraestruturas e serviços, a manutenção de atividades laborais, a
inclusão das famílias nas tarifas sociais dos serviços, e ações socioeducativas relacionadas
com a adaptação das famílias à nova realidade, o fortalecimento de vínculos comunitários e
laços de vizinhança, a inclusão social e econômica da comunidade, cuidado ambiental e
melhoria da qualidade de vida.
Tendência média alta significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente urbanização, pois os anseios de melhoria de qualidade de vida não foram
atendidos, já que a estrutura do componente urbanização foi subdimensionada ou o processo
foi realizado sem a devida participação social e sem a devida implantação dos canais de
comunicação social.
Tendência medianamente significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população
no componente urbanização pois os anseios de melhoria de qualidade de vida não foram
atendidos, já que a estrutura e serviços urbanos não suportaram a nova demanda proveniente
da implantação do empreendimento e a população não se apropriou do espaço construído.
Tendência média baixa significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população no
componente urbanização, pois a construção do mesmo contribuiu para melhoria no ambiente
natural e urbano, mas o processo de desapropriação e reassentamento falharam em sua
abrangência, potencializando a perda de propriedade e, consequentemente, a manutenção e a
estigmação da pobreza.
Inexistência de tendência significativa ao desenvolvimento de qualidade de vida da população
no componente urbanização por conta da ineficácia do empreendimento construído, que não
cumpriu suas propostas projetuais, não promoveu a apropriação do espaço urbano e,
principalmente, pelo impacto do fator reassentamento, que apresentou efeito na renda e
atividades comerciais da população atingida, bem como potencializou a perda de propriedade,
o desemprego, o risco de marginalização, a falta de acesso a equipamentos, e doenças
resultantes do processo.

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Esta medida, resultante das obras do componente urbanização, principalmente
relacionadas às ações de reassentamento e acesso aos equipamentos públicos,
está sob responsabilidade compartilhada da Cohab com a SMOP, junto ao
IPPUC, SMU, PGM, UGP, Águas Paraná e COPEL. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são definidos no
Quadro 7.3.3.3.3-6.

Melhoria de condições de vida
da população

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.3-6:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

1

1

1 1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.4
DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência à estabilidade
socioespacial24. Para o componente MACRODRENAGEM, esta medida possui
caráter de potencialização nesta fase de operação do empreendimento,
controlando as inundações locais, a jusante e a montante, a partir das obras
específicas de bacias de espraiamento e contenção de cheias, platô belvedere e
canal de macrodrenagem, viabilizando a permanência das famílias na região,
trazendo a valorização e fortalecimento da comunidade, consequentemente o
sentimento de pertencimento.
Esta medida está ligada aos maiores problemas pós-reassentamento levantados
no item 5.3.3.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais. Será de caráter
potencializador quando a população for instruída quanto às possibilidades de falta
de terra, desemprego, desalojamento, marginalização, sujeição à doenças, fome,
a perda de acesso à propriedade e desarticulação social, além das necessidade
de reorganização do orçamento familiar e do incentivo a capacitação profissional.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento,
mas espera-se que haja um reflexo na AII também, de forma secundária. Sua
aplicação será simultânea a fase de operação do empreendimento, ocorrendo
desde o início da realocação das famílias e da regularização fundiária, de duração
permanente, pois a comunidade deve se manter estabelecida e consolidada,
sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, segundo critérios de enquadramento
expostos no Quadro 7.3.3.3.4-1, e de elevada eficácia na minimização dos efeitos
do impacto do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento em relação ao conjunto das interferências.

____________________________________________________________________________________________
24

Ver tópico 5.3.3.3.4 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.3.4-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE
SOCIOESPACIAL

alta

média
alta
média
média
baixa

baixa

Constatação de elevado desenvolvimento da estabilidade socioespacial, pois foi devidamente
instalada a infraestrutura urbana e assegurado o acesso a equipamentos urbanos; pois a
população adaptou-se ao processo de reassentamento, tendo mantido ou reestabelecido laços
de vizinhança e redes de apoio; pois a posse do imóvel foi devidamente assegurada e as
atividades geradoras de renda dependentes do espaço físico da moradia não foram afetadas;
pois as obras de melhoria local não geraram especulação imobiliária e, consequentemente,
gentrificação.
Constatação de grande desenvolvimento da estabilidade socioespacial, pois foi devidamente
instalada a infraestrutura urbana e equipamentos urbanos; pois a população adaptou-se ao
processo de reassentamento, tendo percas pouco significativas à estrutura social previamente
constituída.
Constatação de médio desenvolvimento da estabilidade socioespacial pois os anseios de
melhoria de qualidade de vida não foram atendidos, já que a estrutura e serviços urbanos não
suportaram a nova demanda proveniente da implantação do empreendimento.
Constatação de médio baixo desenvolvimento da estabilidade socioespacial, pois os anseios
de melhoria de qualidade de vida não foram atendidos, já que a estrutura e serviços urbanos
não suportaram a nova demanda proveniente da implantação do empreendimento e a
população não se apropriou do espaço construído.
Constatação de baixo desenvolvimento da estabilidade socioespacial pela não apropriação do
novo espaço urbano e das novas moradias pela população, apresentando efeito negativo na
renda e atividades comerciais da população atingida, bem como potencializando desemprego,
o risco de marginalização, a falta de acesso à equipamentos.

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida está sob responsabilidade da Cohab e da UGP, com apoio do
IPPUC, e em parceria com os setores da educação, saúde, segurança alimentar,
esporte, lazer e cultura, geração de renda, gênero, segurança pública e meio
ambiente da PMC. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta fase de operação do
empreendimento são delimitados no Quadro 7.3.3.3.4-2.
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Tendência à estabilidade
socioespacial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.4-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, esta medida também possui caráter de
potencialização nesta fase de operação, implantando junto ao platô belvedere,
oferecendo à população um espaço de convívio, lazer e esporte, relacionando-se
com a melhoria das condições e estabilidade socioeconômicas da população
local, a partir da redução de diversos riscos e da implantação de equipamentos de
esporte e lazer, bem como da criação de alternativas de geração de renda,
previstas no EISA e PAR.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento,
mas espera-se que haja um reflexo na AII também, de forma secundaria.
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Sua aplicação será simultânea a fase de operação do empreendimento,
ocorrendo desde o início da realocação das famílias e da regularização fundiária,
de duração permanente, pois a comunidade deve se manter estabelecida e
consolidada, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.4-1, e de elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
Esta medida está sob responsabilidade da Cohab e da UGP, com apoio do
IPPUC, e em parceria com os setores da educação, saúde, segurança alimentar,
esporte, lazer e cultura, geração de renda, gênero, segurança pública e meio
ambiente da PMC. Os atributos para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente parque nesta fase de operação do empreendimento são
especificados no Quadro 7.3.3.3.4-3.

Tendência à estabilidade
socioespacial

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.4-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS:
DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida possui caráter de
potencialização nesta fase de operação do empreendimento, incentivando e
apoiando a permanência das famílias no local, a valorização e fortalecimento da
comunidade, o aprofundamento dos laços de vizinhança e o sentimento de
pertencimento por meio da implantação de grupos, oficinas, rodas de conversa, e
atividades que estimulem a criação de vínculos entre as famílias.
Esta medida está ligada aos maiores problemas pós-reassentamento levantados
no item 5.3.3.3.4 da seção 5. Uma vez a população instruída quanto às
possibilidades de falta de terra, desemprego, desalojamento, marginalização,
sujeição à doenças, fome, a perda de acesso à propriedade e desarticulação
social e uma vez a população orientada quanto à necessidade de reorganização
do orçamento familiar e o incentivo a capacitação profissional, esta medida será
potencializada.
O incentivo ao empreendedorismo e o encaminhamento ao mercado de trabalho,
bem como orientação às famílias relativa ao acesso a infraestrutura urbana e a
equipamentos urbanos, bem como o final processo de implantação do
empreendimento também contribuem para o desenvolvimento da estabilidade
socioespacial.
Dessa forma, será possível sensibilizá-las para novas práticas em relação aos
cuidados com a moradia, saúde, renda, alimentação, à vivência familiar e
comunitária, direitos e deveres do morador, segurança, conservação ambiental e
prevenção ao vandalismo. O EISA (IPPUC, 2019) cita o trabalho social elaborado
pela Cohab (2019), parte do Plano de Ação para Reassentamento (PAR –
COHAB, 2019), como ação mitigadora de impactos relacionados a estabilidade
socioespacial. Neste último plano, é proposta a implantação de ações de gestão
social, contando com um subprograma que aborda ações semelhantes às
anteriormente mencionadas, a serem realizadas com as famílias por meio de
equipe intersetorial de diversos órgãos da PMC na região do Tatuquara, no início
das mudanças, e se estenderá pelo período de 12 meses após a última etapa do
reassentamento.
A ADA será a principal área de alcance desta medida em relação ao impacto
sobre o componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento,
mas espera-se que haja um reflexo na AII também, de forma secundária.
Sua aplicação será simultânea a fase de operação do empreendimento,
ocorrendo desde o início da realocação das famílias e da regularização fundiária,
de duração permanente, pois a comunidade deve se manter estabelecida e
consolidada, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.4-1, e de elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.
Esta medida está sob responsabilidade da Cohab e da UGP, com apoio do
IPPUC, e em parceria com os setores da educação, saúde, segurança alimentar,
esporte, lazer e cultura, geração de renda, gênero, segurança pública e meio
ambiente da PMC. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a
efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento são classificados no Quadro 7.3.3.3.4-4.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.4-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE SOCIOESPACIAL

Tendência à estabilidade
socioespacial

1 1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.5
MODERAÇÃO DOS EVENTUAIS CONFLITOS DE VIZINHANÇA25
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência à redução de
conflitos de vizinhança26. O componente URBANIZAÇÃO corresponde à área
de domínio aonde serão implantadas as 1.150 unidades habitacionais. O
processo, além da execução dos projetos habitacionais, abrange ainda o
tratamento paisagístico das áreas urbanizadas e o desenvolvimento de ações
junto à comunidade.

____________________________________________________________________________________________
25

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

26

Ver tópico 5.3.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Os conflitos de vizinhança são reflexos, sobretudo, do processo de
reassentamento, que afeta a dinâmica sociocultural das famílias atingidas. A
convivência nas novas unidades habitacionais e a utilização de espaços comuns
pode gerar conflitos de vizinhança. A moderação dos eventuais conflitos de
vizinhança relaciona-se também à possibilidade de crescimento de sensação de
desamparo e injustiça, em vista dos processos de escolha/sorteio das novas
unidades habitacionais, bem como da não apropriação do espaço público
formado.
Desta forma, na fase de operação, a moderação de eventuais conflitos de
vizinhança tem caráter de atenuação, principalmente porque em fases anteriores
foi feito um trabalho extensivo de comunicação, participação e ações de
esclarecimento de dúvidas, fortalecimento dos mecanismos de queixas e
reclamações e estímulo à adesão ao projeto por meio a implantação de ações de
comunicação social e, também, porque nesta fase, está prevista a aplicação de
consultas periódicas à população.
Esta medida estabelece, portanto, fluxo de comunicação direto com a população
da AID, considerada a principal área de alcance desta medida. Considerando as
atividades de comunicação previstas no EISA, a síntese de projetos
complementares presentes no Relatório 1 deste estudo e o tópico 5.3.3.3.5 da
seção 5 – Análise de impactos ambientais, a aplicação desta medida deverá ser
simultânea e posterior ao processo de reassentamento, com duração temporária
e também eventual, tendo em conta a aplicação de consultas periódicas.
Julga-se que a eficiência da medida será alta (Quadro 7.3.3.3.5-2), pois se espera
a superação dos conflitos e a manutenção do relacionamento harmônico entre os
envolvidos, ao se considerar o tópico 5.3.3.3.5 da seção 5 – Análise de impactos
ambientais e as previamente citadas atividades de acompanhamento previstas e
as futuras consultas periódicas à população. Conclui-se assim, também, que a
eficácia desta medida será elevada.
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Quadro 7.3.3.3.5-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS EVENTUAIS
CONFLITOS DE VIZINHANÇA
Execução das reuniões e consultas com a população foram oportunamente realizadas pela
PMC para promover discussões sobre o processo de reassentamento e contribuir com a
alta
superação dos conflitos, bem como a aplicação de questionários periódicos contribui para a
manutenção do relacionamento harmônico entre os envolvidos.
Envolvimento da comunidade em todas as etapas do projeto, por meio do estabelecimento de
média
canais de comunicação e aplicação de questionários, mas alguns conflitos relacionados à
alta
perda de vínculos familiares e de vizinhança não foram superados.
média Falta de engajamento popular e desinteresse acerca do desenvolvimento do projeto.
Constatação de que apesar das ações vinculadas ao impacto serem efetivadas, não houve
média adesão da população tampouco interesse acerca do projeto, o que acarretou a falta de
baixa adaptação às novas unidades habitacionais ou sentimento de injustiça perante a designação
das mesmas.
Não realização de reuniões e consultas com a população, o que contribui negativamente para
baixa a manutenção do relacionamento harmônico entre os envolvidos e potencializa impactos
negativos decorrentes do processo de reassentamento.

5

4
3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida está sob responsabilidade principal da Cohab, que deverá
coordenar, desenvolver e implementar o programa de comunicação com a
população com o apoio da UGP. Também estarão envolvidos SMCS, FAS, SGM,
SMMA e SMOP, bem como conta-se com a participação popular e agentes
multiplicadores (associações de moradores, líderes comunitários, entre outros).
Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
sintetizados no Quadro 7.3.3.3.5-3.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.5-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DOS EVENTUAIS CONFLITOS DE VIZINHANÇA

Tendência à redução de
conflitos de vizinhança

1

1

1

1 1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.6
CONFERÊNCIA DOS USOS DAS
NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS27
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência a inadequações de
uso das novas unidades habitacionais e comerciais28. Após a conclusão das
obras, alguns impactos podem surgir durante a fase de operação do
empreendimento, como o risco de venda, abandono ou uso inadequado das
unidades habitacionais. Essas circunstâncias podem ocorrer por diversos motivos,
mas, principalmente, a falta de adaptação das famílias às tipologias habitacionais
e à vizinhança.
____________________________________________________________________________________________
27

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

28

Ver tópico 5.3.3.3.6 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Para o componente URBANIZAÇÃO, esta medida tem caráter corretivo nesta fase
de operação do empreendimento, pois buscar adequar suas residências às suas
necessidades e de acordo com o perfil de cada família, principalmente quando a
família cresce e subdividem-se os lotes ou abrem um comércio ou serviço no
quintal de suas casas. No entanto, as ampliações e modificações das novas
casas e as alterações nas residências regularizadas da ADA, principal área de
alcance desta medida nesta fase de operação do empreendimento, devem
sempre ser acompanhadas e conferidas pela PMC, podendo inclusive
disponibilizar orientação técnica para atendimento das normas construtivas,
evitando desta forma possíveis problemas e irregularidades.
É importante também que na entrega das residências, bem como nas
fiscalizações o município repasse para a população orientações e informações
básicas quanto a manutenção preventiva da moradia e do funcionamento e uso
adequado dos sistemas de água, esgoto, coleta de resíduos sólidos. Além dos
programas, reuniões e oficinas, comentadas anteriormente, que visam fortalecer
os vínculos da comunidade, de forma a evitar que as pessoas vendam suas
casas.
A aplicação desta medida será posterior à fase de operação do empreendimento,
servindo como acompanhamento da implantação. será de duração permanente,
pois o controle deve acontecer enquanto houver construções regulares, sendo
sujeita a médio alto grau de eficiência, prevenindo usos inadequados nas
residências, segundo critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.6-1,
e de elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento.
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Quadro 7.3.3.3.6-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: CONFERÊNCIA DOS USOS DAS NOVAS
UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS
alta

Tendência muito pouco significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais
e comerciais (2% de usos inadequados)

5

média Tendência pouco significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
alta comerciais (5% de usos inadequados)

4

Tendência medianamente significativa a inadequações de uso das novas unidades
habitacionais e comerciais (10% de usos inadequados)

3

média Tendência muito significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
baixa comerciais (20% de usos inadequados)

2

média

baixa

Tendência altamente significativa a inadequações de uso das novas unidades habitacionais e
comerciais (30% de usos inadequados)

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida está sob a responsabilidade da Cohab. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são mostrados no
Quadro 7.3.3.3.6-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.6-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: CONFERÊNCIA DOS USOS DAS NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS
E COMERCIAIS

Tendência a inadequações de
uso das novas unidades
habitacionais e comerciais

1

1

1 1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.7
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS29
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: melhoramentos em
equipamentos e serviços sociais30. Para o componente URBANIZAÇÃO, esta
medida tem caráter de potencialização, por meio de cuidados quanto a prevenção
dos materiais, a manutenção dos equipamentos recém ampliados e reformados e
serviços sociais ajustados as necessidades da nova demanda, os quais atendem
a população da ADA, AID e AII, principais áreas de alcance desta medida devido
a amplitude de público que pode usufruir destes serviços nesta fase de operação
do empreendimento.
____________________________________________________________________________________________
29

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

30

Ver tópico 5.3.3.3.7 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Sua aplicação simultânea e de duração permanente, pois a manutenção dos
equipamentos se dá constantemente e desde o momento que inicia sua
operação, sendo sujeita a médio alto grau de eficiência, pois os equipamentos
terão acabado de ser reformados, segundo critérios de enquadramento expostos
no Quadro 7.3.3.3.7-1, e elevada eficácia na minimização dos efeitos do impacto
do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento em
relação ao conjunto das interferências.
Quadro 7.3.3.3.7-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS SOCIAIS
Ampliação da rede de equipamentos públicos da região supre todas as demandas de saúde,
alta educação e assistência social; bem como o acesso aos equipamentos é facilitado e abrange
toda a população (95% da demanda atendida)
Ampliação da rede de equipamentos públicos da região supre as demandas de saúde,
média
educação e assistência social; mas a abrangência dos equipamentos pode ser dificultada por
alta
questões de acesso ou transporte (90% da demanda atendida).
média

A rede de equipamentos públicos da região é existente, mas não supre as demandas de
saúde, educação e assistência social (80% da demanda atendida).

Os equipamentos e serviços sociais devido ao subdimensionamento, falta de pessoal ou até
média mesmo ausência dos equipamentos, contribuindo negativamente para a manutenção da
baixa vulnerabilidade social do território, piora do quadro de saúde e falta de acesso à ações e
políticas afirmativas (70% da demanda atendida).
Os equipamentos e serviços sociais, devido ao subdimensionamento, falta de pessoal ou até
mesmo a ausência dos equipamentos, contribuindo negativamente para a manutenção da
baixa vulnerabilidade social do território, piora do quadro de saúde e falta de acesso à ações e
políticas afirmativas; com possível evolução para aumento no consumo de drogas, aumento de
facções organizadas (50% da demanda atendida).

5
4
3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida está sob a responsabilidade das seguintes instituições públicas:
Cohab, SME, SMS, FAS, SMOP, IPPUC e UGP, responsáveis pelas melhorias
previstas no: Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, Escola Ensino
Fundamental Professora Joana Raksa, Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI) Caximba, UBS Caximba e CRAS Caximba. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são apresentados no
Quadro 7.3.3.3.7-2.
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Melhoramentos em
equipamentos e serviços
sociais

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.7-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.8
PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA31
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: aumento de riscos à saúde por
doenças de veiculação hídrica32. Para o componente MACRODRENAGEM,
esta medida tem caráter preventivo nesta fase de operação do empreendimento,
por meio dos procedimentos de controle ambiental durante a finalização das
obras e destinação correta dos resíduos gerados, da conscientização da
população do entorno, do controle constante de vetores e do monitoramento da
qualidade da água, evitando o surgimento e/ou disseminação de doenças
associadas à veiculação hídrica da ADA, considerada principal área de alcance
desta medida em relação ao impacto sobre o componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento. Este controle pode ser feito por meio da
fiscalização no encerramento das obras, bem como das infraestruturas e serviços
implantados nas áreas no entorno do Rio Barigui. Também é necessária a
manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a
importância da preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de
higiene pessoal, a higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos
sólidos e a manutenção da limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos
que possam contaminar o solo e a água.
Sua aplicação será prévia a fase de operação do empreendimento, sendo
aplicada desde a fase de implantação com a instalação das infraestruturas de
saneamento e conscientização da população, de duração permanente, pois o
controle da qualidade da água deve ser constante, sendo sujeita alto grau de
eficiência, devido à redução gradativa da incidência de doenças de veiculação
hídrica depois do início da operação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.8-1, e elevada eficácia na
minimização dos efeitos do impacto do componente macrodrenagem nesta fase
de operação do empreendimento em relação ao conjunto das interferências.

____________________________________________________________________________________________
31

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente urbanização.

32

Ver tópico 5.3.3.3.8 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.3.8-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE
VEICULAÇÃO HÍDRICA

Alta

Média
alta

Média

Média
baixa

Baixa

Redução muito elevada do número de doenças de veiculação hídrica por consequência de
ações de manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a
importância da preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene
pessoal, a higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a
manutenção da limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o
solo e a água, bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela
manutenção do parque. Com nenhuma possibilidade de possuir áreas com água parada e se
transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a
dengue, febre amarela, a chikungunya e a zika
Redução elevada do número de doenças de veiculação hídrica por consequência de ações de
manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a importância da
preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene pessoal, a
higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a manutenção da
limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o solo e a água,
bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela manutenção do parque.
Com muito pouca possibilidade de possuir áreas com água parada e se transformarem em
criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre
amarela, a chikungunya e a zika
Redução mediana do número de doenças de veiculação hídrica por consequência de ações de
manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a importância da
preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene pessoal, a
higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a manutenção da
limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o solo e a água,
bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela manutenção do parque.
Com possibilidade de possuir áreas com água parada e se transformarem em criadouros do
mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre amarela, a
chikungunya e a zika.
Redução baixa do número de doenças de veiculação hídrica por consequência de ações de
manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a importância da
preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene pessoal, a
higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a manutenção da
limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o solo e a água,
bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela manutenção do parque.
Com mediana possibilidade de possuir áreas com água parada e se transformarem em
criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre
amarela, a chikungunya e a zika
Redução muito baixa do número de doenças de veiculação hídrica por consequência de ações
de manutenção contínua de ações de conscientização da população quanto a importância da
preservação e conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene pessoal, a
higienização dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a manutenção da
limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o solo e a água,
bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela manutenção do parque.
Com grandes possibilidade de possuir áreas com água parada e se transformarem em
criadouros do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como a dengue, febre
amarela, a chikungunya e a zika.

5

4

3

2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Esta medida está sob responsabilidade UGP e do IPPUC, com acompanhamento
da SMOP, SMMA, SGM e SMF. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento são individualizados no Quadro 7.3.3.3.8-2.
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Aumento de riscos à saúde
por doenças de veiculação
hídrica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.8-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, o caráter desta medida em relação ao impacto
sobre o componente parque na fase de operação do empreendimento será
preventivo, por meio de ações de manutenção contínua de ações de
conscientização da população quanto a importância da preservação e
conservação ambiental, aos cuidados básicos de higiene pessoal, a higienização
dos alimentos, o descarte correto dos resíduos sólidos e a manutenção da
limpeza local, evitando fezes e restos de alimentos que possam contaminar o solo
e a água, bem como treinamento contínuo dos funcionários responsáveis pela
manutenção do parque. A principal área de alcance desta medida em relação ao
impacto sobre o componente parque nesta fase de operação do empreendimento,
será a ADA.
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A aplicação desta medida deve ser prévia, com duração permanente das ações
de conscientização tanto a população quanto ao corpo de funcionários
responsáveis pelo componente parque. Sua eficiência tende a ser alta se bem
empregada e de eficácia mediana como pode ser observado no Quadro 7.3.3.3.81.
A responsabilidade(s) dos efeitos desta medida será da empresa contratada
(empreiteira) bem como dos órgãos responsável a SMMA, além do envolvimento
do IPPUC, SMOP, SMMA, SGM, SMF, UGP e Águas Paraná. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são evidenciados no
Quadro 7.3.3.3.8-3.

Aumento de riscos à saúde
por doenças de veiculação
hídrica

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.8-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: PREVENÇÃO DE
DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.9
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS33
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ordenamento de atividades
produtivas34. Para o componente URBANIZAÇÃO, a medida apresenta caráter
potencializador para o desenvolvimento de atividades produtivas em relação ao
impacto nesta fase de operação do empreendimento. Além das ações já
mencionadas até o momento, como orientação e acompanhamento das famílias,
está previsto para esta fase a realocação das famílias nas unidades habitacionais
e mistas, também o ordenamento urbano cm a implementação de sistema viário,
saneamento básico, abastecimento de água e iluminação pública.
Além disso, são previstas ainda ações de pós-reassentamento/reabilitação,
visando a fixação no novo local por meio de sensibilização quanto a valorização
do imóvel e fortalecimento do sentimento de pertença e cumprimento da função
social da moradia na ADA, principal área de alcance desta medida em relação ao
impacto sobre o componente urbanização nesta fase de operação do
empreendimento.
O princípio da aplicação desta medida será prévio, em se tratando do
acompanhamento da equipe técnica da Cohab junto aos moradores, e
simultânea, em relação à urbanização pública e entrega dos estabelecimentos
mistos e habitacionais. A duração da medida é considerada temporária, a
depender da ação.
A eficiência desta medida em relação aos efeitos do impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento, segundo critérios de
enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.9-1, será alta, pois terão o maior
impacto no desenvolvimento e ordenamento de atividades produtivas. A eficácia
desta medida nesta fase de operação do empreendimento em relação ao conjunto
das interferências será elevada.

____________________________________________________________________________________________
33

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

34

Ver tópico 5.3.3.3.9 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.3.9-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS
alta

Ordenamento urbano: implementação de sistema viário, saneamento básico, abastecimento
de água e iluminação pública.

5

média
Entrega das unidades habitacionais e mistas.
alta

4

Realizar ações de pós-reassentamento/reabilitação, visando a fixação no novo local por meio
média de sensibilização quanto a valorização do imóvel e fortalecimento do sentimento de pertença e
cumprimento da função social da moradia

3

média
Implementação de hortas urbanas comunitárias
baixa

2

baixa Acompanhamento e apoio logístico para a mudança das famílias reassentadas.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por técnicos
sociais e ambientais – responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. A urbanização pública e
construção dos edifícios residências e comerciais serão de responsabilidade das
empreiteiras terceirizadas. Os atributos antes especificados para esta medida
vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são dispostos no Quadro 7.3.3.3.9-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.9-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

Ordenamento de atividades
produtivas

1 1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.10
DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA35
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: redução de emprego e renda36.
Assim como os demais componentes, para o componente URBANIZAÇÃO, esta
medida possui caráter de atenuação da redução de emprego e renda nesta fase
de operação do empreendimento, por meio de ações que visem a estruturação e
continuidade das atividades comerciais e geração de renda, evitando o
empobrecimento das famílias no processo de reassentamento.

____________________________________________________________________________________________
35

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

36

Ver tópico 5.3.3.3.10 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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O subprograma de mitigação de perdas financeiras prevê orientação às famílias
para organização das atividades produtivas com intuito de reduzir o período de
interrupção do funcionamento dos comércios e serviços, bem como planejamento
do orçamento familiar, visando constituir uma reserva de recursos para suprir as
despesas da família no momento da mudança. Também é prevista a promoção de
cursos de empreendedorismo para potencializar os diversos ramos comerciais
existentes e incentivar outros que venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o
mapeamento de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do
entorno do empreendimento e região, bem como o encaminhamento às
empreiteiras para contratação de mão de obra local na execução do projeto.
Em se tratando dos catadores de materiais recicláveis e donos de
estabelecimentos comerciais e de serviço, público-alvo desta medida, localizados
na ADA, principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento.
Quadro 7.3.3.3.10-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E
RENDA
Inclusão em trabalho formal entre 75,1% e 100% dos trabalhadores afetados pelas obras e
alta reassentamento e abertura de novos postos de trabalho para moradores desempregados
antes da implementação do empreendimento.

5

média Inclusão em trabalho formal entre 75,1% e 100% dos trabalhadores afetados pelas obras e
alta reassentamento

4

Inclusão em trabalho formal entre 50,1% e 75% dos trabalhadores afetados pelas obras e
reassentamento

3

média Inclusão em trabalho formal entre 20,1% e 50% dos trabalhadores afetados pelas obras e
baixa reassentamento

2

média

baixa

Inclusão em trabalho formal inferior a 20% dos trabalhadores afetados pelas obras e
reassentamento

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A aplicação desta medida será prévia à fase de operação do empreendimento,
podendo ocorrer simultânea e posteriormente. As ações terão início 6 meses
antes do início da primeira etapa de reassentamento e serão finalizadas, 12
meses após a última etapa de reassentamento, logo esta medida terá duração
temporária.
Se bem aplicada, a eficiência desta medida nesta fase de operação do
empreendimento pode ser alta, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.3.3.10-1. A eficácia no desenvolvimento de emprego e renda nesta
fase de operação é considerada elevada.
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A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por técnicos
sociais e ambientais – responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento são expostos no Quadro 7.3.3.3.102.

Redução de emprego e renda

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.10-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E RENDA

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.3.11
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E REGIONAL37
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: transformação do mercado
local38. Para o componente URBANIZAÇÃO esta medida possui caráter
potencializador em relação ao impacto sobre o componente parque nesta fase de
implantação do empreendimento. O subprograma de mitigação de perdas
financeiras prevê, dentre outras ações, a estruturação e continuidade das
atividades comerciais e geração de renda local. Também é prevista a promoção
de cursos de empreendedorismo para potencializar os diversos ramos comerciais
existentes e incentivar outros que venham a ser necessários. Prevê, inclusive, o
mapeamento de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do
entorno do empreendimento e região. Além destas ações, especificamente nesta
fase será feita a entrega das unidades mistas e possibilidade retomada das
atividades comerciais paralisadas durante as obras.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente macrodrenagem nesta fase de implantação do empreendimento
refere-se aos estabelecimentos comerciais e famílias localizadas na ADA, com
especificações e justificativas de outras áreas de alcance secundário, como a AID
e AII.
A aplicação desta medida será prévia. A etapa de urbanização prevê a entrega
das residências mistas e a retomada das atividades paradas durante as obras. As
famílias que possuem instalações comerciais no domicilio serão mobilizadas com
antecedência e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar
financeiramente suas atividades comerciais durante o período de transferência
das instalações para o novo local. Paralelamente, receberão capacitação e
informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado.
Simultaneamente, será realizado o mapeamento de vocações dos beneficiários e
de oportunidades produtivas do entorno do empreendimento e região, conectando
o bairro ao seu entorno.
A duração desta medida será temporária. Após a transferência das instalações
para as novas unidades comerciais, a equipe social fará o acompanhamento e
apoio aos beneficiários por, no mínimo, 12 meses. Devidamente aplicada esta
medida pode ser qualificada como de média alta eficiência. Além de focarem no
comércio local, as ações desta medida objetivam integrar o mercado local com o
regional por meio do mapeamento de atividades produtivas, sendo uma medida
de eficácia mediana, segundo critérios de enquadramento expostos no
Quadro 7.3.3.3.11-1.

____________________________________________________________________________________________
37

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

38

Ver tópico 5.3.3.3.11 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.3.11-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DO MERCADO
LOCAL E REGIONAL
alta

Ações de integração do bairro à região e outros setores, como indústria e mercado de
reciclagem

5

média Mapeamento de vocações dos beneficiários e de oportunidades produtivas do entorno do
alta empreendimento e região

4

média Alocação das famílias nos estabelecimentos mistos

3

média
Capacitação e informações sobre opções de microcrédito disponíveis no mercado
baixa

2

Mobilização das famílias que possuem instalações comerciais no domicílio com antecedência
baixa e auxiliadas pela equipe social de forma que possam organizar financeiramente suas
atividades comerciais

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A implantação desta medida será de responsabilidade da Cohab. Para a
implementação destas ações será necessário mobilizar uma equipe de
profissionais da estrutura executiva daquela companhia composta por técnicos
sociais e ambientais – responsáveis pelo acompanhamento das famílias e
implementação das ações participativas; e técnico de engenharia – responsável
pela fiscalização e acompanhamento das obras. Os atributos antes especificados
para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização
nesta fase de operação do empreendimento são organizados no
Quadro 7.3.3.3.11-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.11-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL E REGIONAL

Transformação do mercado
local

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.12
MODERAÇÃO DE PROCESSOS DE GENTRIFICAÇÃO39
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência a riscos de
processos de gentrificação40. O componente URBANIZAÇÃO apresenta o
maior risco de gentrificação e, nesta fase, as ações precisarão ser intensificadas.
A implantação do componente resulta em valorização imobiliária e
desenvolvimento urbano local. Concomitante à valorização da região, desponta o
risco de gentrificação, processo urbano acarretado pelo aumento da especulação
imobiliária e consequente expulsão dos moradores para áreas menos valorizadas.

____________________________________________________________________________________________
39

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

40

Ver tópico 5.3.3.3.12 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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De caráter preventivo, a medida de moderação de processos de gentrificação
prevê ações de incentivo e apoio à permanência das famílias no local, valorização
e fortalecimento da comunidade e aprofundamento dos laços de vizinhança e do
sentimento de pertença. Além da aplicação de instrumentos contratuais que
impeçam a venda ou uso irregular dos edifícios mistos e habitacionais.
A principal área de alcance desta medida em relação ao impacto sobre o
componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento será a
ADA.
O princípio da aplicação desta medida se dará de forma prévia, por meio de
oficinas 6 meses antes do reassentamento e simultaneamente ao processo de
implantação de urbanização, com duração de temporária, finalizada com o
término das obras e implantação do projeto. As ações terão início 6 meses antes
do início da primeira etapa de reassentamento e serão finalizadas, 12 meses após
a última etapa de reassentamento, logo esta medida terá duração temporária. Se
bem aplicadas, a medida tem grau de eficiência alta e eficácia elevada, segundo
critérios de enquadramento expostos no Quadro 7.3.3.3.12-1.
Quadro 7.3.3.3.12-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS DE
GENTRIFICAÇÃO
Execução de reuniões e oficinas com a população e contando com o engajamento da
alta comunidade, além dos instrumentos contratuais que impediram a venda ou uso irregular dos
imóveis
Envolvimento da comunidade e houve o estabelecimento reuniões, oficinas e instrumentos
média
contratuais eficientes, conseguindo alcançar grande parte da população e evitando a venda de
alta
grande parte das moradias e estabelecimento comerciais
média

Constatação de que apesar de haver ações, oficinas, reuniões e demais instrumentos para
evitar a gentrificação, não houve participação popular o que prejudicou a eficácia da medida

Constatação de que apesar de existirem, os canais de comunicação, oficinas e instrumentos
média
contratuais, houveram falhas que não impediram o processo de gentrificação e enobrecimento
baixa
de visitação
Não realização de reuniões e oficinas com a comunidade, gerando expectativas falsas quanto
aos futuros custos com as propriedades o que levou as famílias a venderem suas casas e se
baixa
mudarem para locais mais distantes, perdendo o direito de serem contempladas novamente
por algum programa social

5
4
3
2

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

A implantação da medida de moderação de processos de gentrificação será de
responsabilidade da Cohab. Para a implementação destas ações será necessário
mobilizar uma equipe de profissionais da estrutura executiva desta companhia
composta por técnicos sociais e ambientais – responsáveis pelo
acompanhamento das famílias e implementação das ações participativas; e
técnico de engenharia – responsável pela fiscalização e acompanhamento das
obras. Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de
impacto do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento
são expressos no Quadro 7.3.3.3.12-2.
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IMPACTO VINCULADO

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

Quadro 7.3.3.3.12-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE PROCESSOS DE GENTRIFICAÇÃO

Tendência a riscos de
processos de gentrificação

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.3.13
MODERAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS41
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: ampliação de valores
imobiliários42. Com as melhorias na região, cresce a possibilidade de uma
valorização imobiliária local e uma consequente gentrificação, ou seja, a
valorização da terra pode expulsar os moradores locais que não terão acesso as
melhorias realizadas. Situação agravada com os novos custos incorporados nas
novas moradias que antes não existiam, como taxas de água, luz, prestação do
imóvel, entre outros que podem causar o empobrecimento das famílias e até a
venda de suas casas para se mudarem para locais que não haverá tais custos.
____________________________________________________________________________________________
41

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para os componentes macrodrenagem e parque.

42

Ver tópico 5.3.3.3.13 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Para combater o processo de gentrificação, serão realizadas atividades de
incentivo e apoio à permanência das famílias no local, conforme já exemplificado
nos componentes anteriores. Para evitar que os gastos adicionais prejudiquem a
população, serão proporcionadas às famílias programas de tarifas sociais e ações
para o incentivo à elevação dos níveis de escolaridade por meio da inclusão
escolar, visando à redução do analfabetismo, o estímulo à sua autonomia;
capacitações profissionais, a serem definidas com a comunidade, para o
incremento na geração de renda especialmente de mulheres chefes de família,
em situação de extrema pobreza; encaminhamento ao mercado de trabalho e
incentivo ao empreendedorismo; ações relacionadas à gestão do orçamento
familiar, tarifas sociais e demais formas de racionalizar os custos gerais da
moradia; e, por fim, elaboração de contrato não oneroso por tempo determinado,
passível de renovação com base em avaliação social, garantindo um tempo para
as famílias se estabelecerem financeiramente antes de se comprometerem com
os custos do novo imóvel.
Espera-se que, dessa forma, as famílias tenham um aumento na capacidade de
renda e com isso a fixação no local, garantindo a moradia para as famílias em
situação de vulnerabilidade econômica. Esta medida para o componente
URBANIZAÇÃO possui caráter de prevenção à venda dos imóveis por parte da
população que será contemplada com as novas habitações, podendo provocar a
atenuação dos gastos das famílias e a potencialização dos seus rendimentos.
Tais ações incidem sobre as famílias que se encontram na ADA.
Terá aplicação tanto prévia, de maneira a prevenir tais impactos, quanto
simultânea e posterior à obra, para acompanhar e evitar as mudanças nos valores
imobiliários e a consequente venda das habitações, além de garantir um emprego
e renda para as famílias. É de duração temporária até a estabilidade do projeto e
da adaptação das famílias às suas novas residências e a conquista da
independência financeira. Caso executada devidamente, terá eficiência alta e
eficácia elevada, como apresentado no Quadro 7.3.3.3.13-1, tendo um grande
potencial de melhoria na qualidade de vida das famílias. O órgão responsável por
implantação do controle das mudanças nos valores imobiliários, venda das casas
e adaptação das famílias será a Cohab.
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Quadro 7.3.3.3.13-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS

alta

média
alta
média
média
baixa
baixa

Constatação da execução de reuniões e oficinas com a população e contando com o
engajamento da comunidade, além dos instrumentos contratuais que impediram a venda ou
uso irregular dos imóveis e o pleno funcionamento das ações de incentivo à elevação dos
níveis de escolaridade, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho,
melhorando os níveis de renda e autonomia da população e consequentemente a qualidade
de vida
Constatação da busca do envolvimento da comunidade e houve o estabelecimento reuniões,
oficinas e instrumentos contratuais eficientes, conseguindo alcançar grande parte da
população, melhorando os níveis de escolaridade, emprego e renda e evitando a venda de
grande parte das moradias
Constatação de que apesar de haver atividades, oficinas, reuniões e demais instrumentos para
evitar o aumento do valor dos imóveis e a venda, não teve participação popular o que
prejudicou a eficácia da medida
Constatação de que apesar de existirem, os canais de comunicação, oficinas e instrumentos
contratuais, houveram falhas que não impediram a venda das casas e não contribuíram para o
ganho de renda das famílias
Constatação de que não houve realização de oficinas, reuniões e demais instrumentos para
evitar o aumento do valor dos imóveis e a venda, levando à venda irregular de imóveis e o
empobrecimento das famílias

5

4

3
2
1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

Os atributos antes especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto
do componente urbanização nesta fase de operação do empreendimento são
delimitados no Quadro 7.3.3.3.13-2.
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Ampliação de valores
imobiliários

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.3.13-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
SOBRE
FATOR
DO
MEIO
ANTRÓPICO
–
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS: MODERAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1

1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

7.3.3.4
ASPECTOS PATRIMONIAIS
A medida detalhada abaixo para os aspectos patrimoniais se refere ao
acompanhamento de eventuais bens arqueológicos.
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7.3.3.4.1
ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: proteção de eventuais bens
patrimoniais43. Para o componente MACRODRENAGEM, caso sejam
identificados bens arqueológicos durante a operação do empreendimento, devese informar à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) no Paraná, em vias de evitar que o patrimônio arqueológico
seja integralmente destruído. Além da comunicação ao IPHAN/PR, o sítio
arqueológico deve ser cercado e sinalizado. Esta medida tem caráter preventivo e
de compensação, e visa atendimento à legislação vigente.
A principal área de alcance será a ADA, contudo, a mesma medida deverá ocorrer
caso sejam identificados vestígios na AID, considerada área de alcance
secundário. Tal medida deve ser aplicada previamente e simultaneamente à
operação, uma vez que as atividades de circulação e pessoas envolvidas na
operação do componente podem, eventualmente, resultar na identificação de
vestígios arqueológicos.
Caso seja identificado bem arqueológico, a comunicação ao IPHAN/PR deve ser
realizada imediatamente e o cercamento e sinalização pode ser temporária ou
permanente, dependendo das ações de salvaguarda que o IPHAN solicitará. Esta
medida, se tomada de forma imediata, possui alta eficiência e eficácia elevada,
uma vez que evitam que maiores danos sejam gerados ao patrimônio
arqueológico e permite que ações de salvaguarda sejam executadas.
Quadro 7.3.3.4.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS BENS
ARQUEOLÓGICOS
Cercamento da área do sítio, sinalização preventiva da área e comunicação imediata à
Superintendência do IPHAN no Paraná

5

média
Cercamento da área do sítio e comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no Paraná
alta

4

média Sinalização e comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no Paraná

3

média
Comunicação imediata à Superintendência do IPHAN no Paraná
baixa

2

baixa Nenhuma das medidas propostas acima

1

alta

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).

____________________________________________________________________________________________
43

Ver tópico 5.3.3.4.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas em obras de manutenção. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente macrodrenagem nesta
fase de operação do empreendimento são resumidos no Quadro 7.3.3.4.1-2.

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.4.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

Proteção de eventuais bens
1
patrimoniais

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Para o componente PARQUE, caso sejam identificados bens arqueológicos
durante a operação do empreendimento, deve-se informar à Superintendência do
IPHAN no Paraná, em vias de evitar que o patrimônio arqueológico seja
integralmente destruído. Além da comunicação ao IPHAN/PR, o sítio arqueológico
deve ser cercado e sinalizado. Esta medida tem caráter preventivo e de
compensação, e visa atendimento à legislação vigente.
A principal área de alcance será a ADA, contudo, a mesma medida deverá ocorrer
caso sejam identificados vestígios na AID, considerada área de alcance
secundário. Deve ser aplicada previamente e simultaneamente à operação, uma
vez que as atividades de circulação e pessoas envolvidas na operação do
componente podem, eventualmente, resultar na identificação de vestígios
arqueológicos.
Caso seja identificado bem arqueológico, a comunicação ao IPHAN/PR deve ser
realizada imediatamente e o cercamento e sinalização pode ser temporária ou
permanente, dependendo das ações de salvaguarda que o IPHAN solicitará.
Esta medida, se tomada de forma imediata possui alta eficiência e eficácia
elevada, uma vez que evitam que maiores danos sejam gerados ao patrimônio
arqueológico e permite que ações de salvaguarda sejam executadas.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas nas obras de manutenção. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente parque nesta fase de
operação do empreendimento são referidos no Quadro 7.3.3.4.1-3.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.4.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS: ACOMPANHAMENTO
DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

Proteção de eventuais bens
1
patrimoniais

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
7-502

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Para o componente URBANIZAÇÃO, assim como os demais, caso sejam
identificados bens arqueológicos durante a operação do empreendimento, devese informar à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN no Paraná, em vias de evitar que o patrimônio arqueológico
seja integralmente destruído. Além da comunicação ao IPHAN/PR, o sítio
arqueológico deve ser cercado e sinalizado. Esta medida tem caráter preventivo e
de compensação, e visa atendimento à legislação vigente.
A principal área de alcance será a ADA, contudo, a mesma medida deverá ocorrer
caso sejam identificados vestígios na AID, considerada área de alcance
secundário. Tal medida deve ser aplicada previamente e simultaneamente à
operação, uma vez que as atividades de circulação e pessoas envolvidas na
operação do componente podem, eventualmente, resultar na identificação de
vestígios arqueológicos.
Caso seja identificado bem arqueológico, a comunicação ao IPHAN/PR deve ser
realizada imediatamente e o cercamento e sinalização pode ser temporária ou
permanente, dependendo das ações de salvaguarda que o IPHAN solicitará.
Esta medida, se tomada de forma imediata, possui alta eficiência e eficácia
elevada, uma vez que evitam que maiores danos sejam gerados ao patrimônio
arqueológico e permite que ações de salvaguarda sejam executadas.
Visto que o estudo prévio de impacto arqueológico foi executado e nenhum sítio
foi identificado, o IPHAN anuiu à obtenção das licenças ambientais sem qualquer
condicionante, tal qual a execução de monitoramento por profissional habilitado
no decorrer do processo de instalação do empreendimento. Dessa forma, a
responsabilidade pela adoção é integralmente do empreendedor e empreiteiras
envolvidas nas obras de manutenção. Os atributos antes especificados para esta
medida vinculada a efeitos de impacto do componente urbanização nesta fase de
operação do empreendimento são sumarizados no Quadro 7.3.3.4.1-4.
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prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.4.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS PATRIMONIAIS:
ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS BENS ARQUEOLÓGICOS

Proteção de eventuais bens
1
patrimoniais

1

1

1

1

1

1 1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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7.3.3.5
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
O desenvolvimento das relações interinstitucionais e comunitárias estrutura a
medida apresentada a seguir para estes aspectos na fase de operação.

7.3.3.5.1
DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Esta medida é vinculada aos efeitos do impacto: tendência a permanência das
relações interinstitucionais e comunitárias44. Para o componente
MACRODRENAGEM, a medida diz respeito à promoção da permanência das
relações institucionais, principalmente entre aquelas do poder público e da
sociedade civil organizada, na fase posterior ao planejamento e implantação do
empreendimento, evitando a tendência de dissolução destas conexões ao longo
do tempo. Trata-se, portanto, de uma medida de caráter potencializador, tendo
como área de ação a ADA pelo projeto.
Esta medida será de aplicação simultânea à fase de operação e sua ação pode
ser entendida como permanente, já que deve perpetuar as relações institucionais
ao longo do tempo. Sua eficiência será alta, já que promove integrações que não
tendem a ocorrer naturalmente e será de elevada eficácia. A responsabilidade
pela sua aplicação cabe às instituições públicas, que devem promover a
aproximação necessária com as demais entidades.
Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
macrodrenagem nesta fase de operação do empreendimento são mencionados
no Quadro 7.3.3.5.1-2.

____________________________________________________________________________________________
44

Ver tópico 5.3.3.5.1 da seção 5 – Análise de impactos ambientais.
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Quadro 7.3.3.5.1-1:
CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DA EFICIÊNCIA DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS
DE IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO
ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS: DESENVOLVIMENTO DAS
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
Promoção de muito grande relação institucional, com canais de comunicação constantemente
alta abertos entre os envolvidos, revertendo na apropriação da comunidade por parte das
infraestruturas disponíveis, tanto no uso quanto na conservação dos espaços

5

Promoção de grande relação institucional após a fase de implantação do empreendimento,
média
com espaços de discussão implantados e utilizados, resultando em grande apropriação da
alta
comunidade por parte das infraestruturas disponíveis

4

Promoção de média relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com
média espaços de discussão razoavelmente utilizados, resultando em alguma apropriação da
comunidade por parte das infraestruturas disponíveis

3

Promoção de pouca relação institucional após a fase de implantação do empreendimento, com
média
espaços de discussão pouco utilizados, resultando em pouca apropriação da comunidade por
baixa
parte das infraestruturas disponíveis

2

Promoção de muito pouca relação institucional após a fase de implantação do
baixa empreendimento, com espaços ineficientes de discussão coletiva, resultando em muito pouca
apropriação da comunidade por parte das infraestruturas disponíveis.

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de análise dos impactos (ver seção 5 deste relatório).
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Tendência a permanência
das relações
interinstitucionais e
comunitárias

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.5.1-2:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS: DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E
COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

Para o componente PARQUE, similar ao anterior, a medida está relacionada com
a manutenção das relações institucionais criadas durante as fases anteriores,
principalmente entre aquelas do poder público e da sociedade civil organizada,
objetivando sua continuidade durante toda a fase de operação do
empreendimento. Trata-se, portanto, de uma medida de caráter potencializador,
tendo como área de ação a ADA pelo projeto.
Trata-se de medida de aplicação simultânea à fase de operação e de ação
permanente, já que deve promover a continuidade das relações institucionais ao
longo do tempo. Sua eficiência será alta, já que promove integrações que não
tendem a ocorrer naturalmente e será de elevada eficácia. A responsabilidade
pela sua aplicação cabe às instituições públicas, que devem promover a
aproximação necessária com as demais entidades. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
parque nesta fase de operação do empreendimento são resumidos no
Quadro 7.3.3.5.1-3.
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Tendência a permanência
das relações
interinstitucionais e
comunitárias

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.5.1-3:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS:
DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

De modo semelhante aos anteriores, para o componente URBANIZAÇÃO, a ação
proposta relaciona-se com a garantia de continuidade das relações institucionais
que surgiram nas fases de planejamento e implantação do empreendimento,
notadamente entre o poder público a sociedade civil organizada. Assim, esperase que a sua continuidade facilite as demandas de manutenção das áreas
urbanizadas. Trata-se, portanto, de uma medida de caráter potencializador, tendo
como área de ação a ADA pelo projeto.
É também medida de aplicação simultânea à fase de operação e de ação
permanente. Sua eficiência será alta, já que promove integrações que não
tendem a ocorrer naturalmente e será de elevada eficácia. A responsabilidade
pela sua aplicação cabe às instituições públicas, que devem promover a
aproximação necessária com as demais entidades. Os atributos antes
especificados para esta medida vinculada a efeitos de impacto do componente
urbanização nesta fase de operação do empreendimento são organizados no
Quadro 7.3.3.5.1-4.
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Tendência a permanência
das relações
interinstitucionais e
comunitárias

prevenção
correção
atenuação
CARÁTER
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
PRINCIPAL ÁREA DE
AII
ALCANCE
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
APLICAÇÃO
posterior
permanente
temporária
DURAÇÃO
eventual
alta
média alta
média
EFICIÊNCIA
média baixa
baixa
elevada
mediana
EFICÁCIA
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
RESPONSABILIDADE
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

IMPACTO VINCULADO

Quadro 7.3.3.5.1-4:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDA VINCULADA A EFEITOS DE IMPACTO DO
COMPONENTE ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATOR DO MEIO ANTRÓPICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS: DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E
COMUNITÁRIAS

1 1

1

1

1

1

1

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição da medida.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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Com desenvolvimento baseado em técnicas sintético-relacionais e analíticas1,
esta seção é orientada à síntese do conteúdo do capítulo anterior de proposição
de medidas para os impactos levantados, contemplando as mesmas fases e
meios (Quadro 8-1), assim como os correspondentes fatores ambientais,
ordenados por componente estruturante do empreendimento: macrodrenagem,
parque e urbanização2.
Figura 8-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 8 – SÍNTESE MATRICIAL DAS
MEDIDAS AMBIENTAIS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

8

SÍNTESE MATRICIAL
DAS MEDIDAS
AMBIENTAIS

8.1

COMPONENTE MACRODRENAGEM

8.2

COMPONENTE PARQUE

8.3

COMPONENTE URBANIZAÇÃO

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

Para cada um dos impactos identificados e analisados, são propostas medidas
preventivas, corretivas, atenuantes, compensatórias ou potencializadoras, sob o
formato de matrizes sintéticas, associadas a anterior avaliação das interferências
ambientais3. Estreitamente relacionadas ao capítulo anterior, essas ações são
justificadas na seção precedente, assim como mencionadas as interferências não
mitigáveis, com vistas, inclusive, à compensação ambiental4. O conjunto de
medidas conformam de maneira intrínseca os programas de acompanhamento5.

____________________________________________________________________________________________
1

Como explicitado nas seções 1 – Introdução – e 6 – Síntese matricial dos impactos
ambientais –, essas técnicas visam à estruturação de matrizes sintéticas, sistematizadas em
várias partes deste trabalho, na busca do reconhecimento de informações relevantes e
aspectos mais significativos (GIL, 2017[1987]) a serem considerados na avaliação.

2

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório, que contempla a
sistematização desses componentes estruturantes.

3

Ver seções 5 – Análise de impactos ambientais – e 7 – Proposição de medidas ambientais –
deste relatório.

4

Ver seção 9 – Detalhamento de medidas compensatórias – deste relatório.

5

Ver seções seções 10 – Acompanhamento dos impactos e das medidas ambientais – e 11 –
Síntese matricial dos programas de acompanhamento – deste relatório.
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8.1
COMPONENTE MACRODRENAGEM
Para a fase de planejamento (Figura 8.1-1) deste componente, tem-se
dominância do caráter de potencialização dos impactos positivos, em 68,8% das
medidas, relacionadas predominantemente, como principal área de alcance, a
ADA (56,3%). Seus efeitos ocorrem posteriormente em 50,0% dos casos
analisados, com duração permanente em 56,3% deles.
Sua eficiência é dominantemente incluída na categoria alta (68,8%) e sua eficácia
é interpretada como elevada em relação ao conjunto das interferências em 62,5%
das mesmas. A responsabilidade pela aplicação das medidas recai principalmente
sobre instituições públicas (52,0%) e sobre o empreendedor (32,0%).
Neste componente, em sua fase de implantação (Figura 8.1-2), terão caráter
dominantemente atenuantes (54,8%), cujas principais áreas de alcance
correspondem a ADA (47,6%) e a AID (35,7%). Sua aplicação deverá ocorrer de
modo simultâneo (81,0%) aos efeitos dos impactos, com duração temporária em
85,7% das situações.
A eficiência da maioria das medidas se situará nos patamares de média alta
(33,3%), alta (31,0%) e média (21,4%). Predominarão aquelas com eficácia
categorizada como elevada (52,4%). A responsabilidade pelas medidas será, de
modo predominante, do empreendedor (43,8%) e, em menores graus, de outras
instituições públicas (27,4%) e das empreiteiras (24,7%)
À fase de operação da macrodrenagem (Figura 8.1-3), correspondem medidas
preponderantemente enquadradas, em relação ao seu caráter, como
potencializadoras (48,0%), tendo a ADA como principal área de alcance (52,0%).
Em relação aos impactos deste componente, ocorrerão de forma simultânea em
56,0% das situações, com duração permanente em 76,0% delas.
Suas eficiências serão prioritariamente altas (48,0%), com eficácias
dominantemente elevadas (64,0%). A responsabilidade pela maioria das medidas
recairá sobre o empreendedor (50,0%) e sobre outras instituições públicas
(36,8%). O Quadro 8.1-1, exibido na sequência, resume o conjunto de atributos
vinculados ao impacto provocado pelo componente macrodrenagem.
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Figura 8.1-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE
MACRODRENAGEM
NA
FASE
DE
PLANEJAMENTO
DO
EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

CARÁTER

prevenção
correção

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0
68,8
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6,3
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12,5
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6,3

AIM

0,0

AI E

0,0
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12,5

simultânea

37,5

posterior

50,0
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56,3
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37,5

event ual

6,3

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCI A

alta

68,8

média alta

12,5

média

18,8

média baixa

0,0

baixa

0,0

elevada

62,5

mediana

31,3
6,3

empreendedor

32,0
4,0

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

6,3

ADA

empreit eira(s)

90,0

0,0

potencialização

reduzida

80,0

25,0

at enuação
compensação

30,0

52,0
12,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição das medidas6.
____________________________________________________________________________________________
6

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.1-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
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%
Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas7.
____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.1-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

CARÁTER

prevenção

30,0

40,0

50,0

correção
at enuação

48,0

PRINCIPAL ÁREA DE ALCANCE
APLICAÇÃO

ATRIBUTOS

DURAÇÃO

52,0
24,0

AIH

16,0

AI I

8,0

AIU

0,0

AIM

0,0

AIE

0,0

prévia

28,0

simultânea

56,0

posterior

16,0

permanente

76,0

temporária

24,0
0,0

EFICIÊNCIA

alta

48,0

média alta

32,0

média

16,0

média baixa

4,0
0,0

elevada

64,0

mediana

24,0

reduzida

12,0

empreendedor

50,0

empreit eira(s)

13,2

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

4,0

AID

baixa

90,0

16,0

compensação

eventual

80,0

12,0

ADA

EFICÁCIA

70,0

20,0

potencialização

RESPONSABILIDADE

60,0

36,8
0,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas8.
____________________________________________________________________________________________
8

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS

CARÁTER

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

Quadro 8.1-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS PROPOSTAS PARA IMPACTOS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE MACRODRENAGEM NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E
ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.1.1.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
clima e ar
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições climáticas e
atmosféricas locais)

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

ÁGUA
7.1.1.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições hidrológicas
locais)

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.1.1.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
solo e subsolo
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições geotécnicas
locais)

1 1

1

1

1

1

1 1 1

MEIO BIOLÓGICO
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

APLICAÇÃO
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FLORA
7.1.2.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
flora

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições florísticas locais)

FAUNA
7.1.2.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
fauna
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas
locais)

1

1

1 1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.1.3.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos territoriais
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais)

7.1.3.1.2
Observação da
regulamentação do uso e
ocupação do solo

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.2
Alterações de regulamentação de
uso e ocupação do solo)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.1.3.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos infraestruturais
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições infraestruturais
locais)

1 1

1 1

1

1

1
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CARÁTER
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correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.1.3.2.2
Esclarecimentos à
população: melhorias em
infraestrutura

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.2
Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.1.3.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos
socioeconômicos

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais)

7.1.3.3.2
Esclarecimentos à
população: melhorias
socioeconômicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.2
Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica)

7.1.3.3.3
Esclarecimentos à
população: procedimentos
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.3
Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos)

7.1.3.3.4
Moderação de processos
especulativos
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.4
Produção de processos
especulativos)

7.1.3.3.5
Moderação de conflitos de
vizinhança
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.5
Geração de conflitos de
vizinhança)

1

1

1

1

1

1

1 1
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

DURAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

CARÁTER

EFICIÊNCIA
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

APLICAÇÃO
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ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.1.3.4.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos patrimoniais
1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições patrimoniais
locais)

1

1

1

1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.1.3.5.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos institucionais

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições institucionais
locais)

1

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.2.1.1.1
Minimização do aumento
da emissão de material
particulado
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.1
Aumento de materiais
particulados em suspensão na
atmosfera)

7.2.1.1.2
Minimização do
incremento da emissão de
gases

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.2
Incremento da emissão de gases
para a atmosfera)

7.2.1.1.3
Adoção de soluções
acústicas para controle de
ruídos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.3
Acentuação dos níveis de pressão
sonora)
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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ÁGUA
7.2.1.2.1
Adoção de soluções
hidráulicas para controle
da dinâmica da drenagem
natural

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.1
Aumento de interferências na
dinâmica de drenagem superficial

7.2.1.2.2
Controle do incremento do
assoreamento de corpos
d'água

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.2
Incremento do assoreamento de
corpos d’água)

7.2.1.2.3
Controle da poluição
hídrica superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.3
Deterioração da qualidade hídrica
superficial)

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.2.1.3.1
Controle da evolução dos
processos erosivos e de
lixiviação edáfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.1
Evolução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.2.1.3.2
Controle do manejo de
solos durante processos
de escavação e
terraplanagem

1

1

1

1

1

1 1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.2
Alterações de condições
geotécnicas do solo e subsolo)

7.2.1.3.3
Controle do aumento da
contaminação do solo e
subsolo

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.3
Contaminação do solo e subsolo)
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DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE
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IPPUC

APLICAÇÃO
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7.2.1.3.4
Controle de interferências
no nível de águas
subterrâneas

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.4
Interferências no nível de águas
subterrâneas)

7.2.1.3.5
Controle da poluição
hídrica subterrânea
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.5
Deterioração da qualidade hídrica
subterrânea)

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.2.2.1.1
Reposição de cobertura
vegetal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.1
Redução de cobertura vegetal)

7.2.2.1.2
Enriquecimento da
composição florística
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.2
Mudanças na composição
florística)

7.2.2.1.3
Redução do isolamento de
áreas de vegetação

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.3
Isolamento de áreas de vegetação)

7.2.2.1.4
Controle das alterações da
diversidade florística

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.4
Alteração de aspectos de
conservação da flora)

FAUNA
7.2.2.2.1
Redução da afetação de
hábitats
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.1
Afetação de hábitats e hábitos da
fauna)

1

1

1

1

1

1

1
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EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)
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ALCANCE

consórcio
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APLICAÇÃO
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7.2.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.2
Agravamento de condições da
fauna aquática)

7.2.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.3
Aumento da ocorrência de
sinantropismo)

7.2.2.2.4
Controle das alterações da
diversidade faunística
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.4
Alteração de aspectos de
conservação da fauna)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.2.3.1.1
Observação dos usos e
formas de ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Modificações de usos e formas de
ocupação do solo)

7.2.3.1.2
Observação das
interferências em áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Interferências em áreas protegidas
por lei)

7.2.3.1.3
Mitigação de efeitos de
detração visual da
paisagem

1

1

1 1 1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.3
Detração da qualidade visual da
paisagem)
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CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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DURAÇÃO
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.2.3.2.1
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Transtornos na infraestrutura de
circulação)

7.2.3.2.2
Prevenção do aumento de
riscos de acidentes de
trânsito com veículos e
1
pedestres

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
de trânsito)

7.2.3.2.3
Atendimento às demandas
por serviços de transporte
coletivo

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Ampliação de demandas por
transporte coletivo)

7.2.3.2.4
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
saneamento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Transtornos na infraestrutura de
saneamento)

7.2.3.2.5
Atendimento às demandas
por abastecimento de
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Aumento de demandas por
abastecimento de água)

7.2.3.2.6
Atendimento às demandas
por esgotamento sanitário
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Aumento da geração de efluentes)
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prevenção
correção
atenuação
compensação
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AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
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simultânea
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eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)
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7.2.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Aumento da geração de resíduos
pela construção civil e demolições

7.2.3.2.8
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Transtornos na infraestrutura de
energia e comunicações)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.2.3.3.1
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes de
1
trabalho

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Aumento dos riscos de acidentes
de trabalho)

7.2.3.3.2
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes
com pedestres

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
com pedestres)

7.2.3.3.3
Esclarecimentos à
população: cotidiano
individual e coletivo

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Perturbações no cotidiano
individual e coletivo)

7.2.3.3.4
Esclarecimentos à
população: instabilidade
socioespacial

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Crescimento da instabilidade
socioespacial)
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7.2.3.3.6
Minimização dos
transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Ampliação dos conflitos de
vizinhança)

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.2.3.3.5
Moderação dos novos
conflitos de vizinhança
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais)

7.2.3.3.7
Minimização dos
transtornos em
equipamentos e serviços
sociais

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Transtornos em equipamentos e
serviços sociais)

7.2.3.3.8
Esclarecimentos à
população: saúde pública
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Perturbações ocasionais à saúde
pública)

7.2.3.3.9
Suporte ao
desenvolvimento de
atividades produtivas

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.9
Interferências em atividades
produtivas)

7.2.3.3.10
Suporte ao
desenvolvimento do
emprego e renda
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.10
Geração de emprego e renda)

7.2.3.3.11
Suporte ao
desenvolvimento do
mercado local e regional

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.11
Aquecimento do mercado local e
regional)
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MEDIDAS

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

APLICAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

CARÁTER

EFICIÊNCIA
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.2.3.3.12
Moderação de novos
processos especulativos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.12
Aumento de processos
especulativos)

7.2.3.3.13
Moderação de mudanças
de valores imobiliários
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.13
Mudanças de valorização
imobiliária)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.2.3.4.1
Avaliação de eventuais
bens arqueológicos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Interferências em eventuais bens
patrimoniais)

1

1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.2.3.5.1
Suporte ao
desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Ampliação das relações
interinstitucionais e comunitárias)

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.3.1.1.1
Controle de materiais
particulados
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.1
Redução de materiais particulados
em suspensão na atmosfera)

7.3.1.1.2
Controle da emissão de
gases
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.2
Variações na emissão de gases
para a atmosfera)

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.3.1.1.3
Controle de ruídos

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.3
Modificações nos níveis de
pressão sonora)

ÁGUA
7.3.1.2.1
Controle da dinâmica de
drenagem superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.1
Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial)

7.3.1.2.2
Controle do assoreamento
de corpos hídricos
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.2
Diminuição do assoreamento de
corpos d’água)

1

1

1

1

7.3.1.2.3
Controle qualiquantitativo
das águas superficiais
1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.3
Alterações qualiquantitativas das
águas superficiais)

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.3.1.3.1
Controle dos processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.1
Redução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.3.1.3.2
Controle de condições
geotécnicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.2
Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do solo e
subsolo)

7.3.1.3.3
Controle da contaminação
do solo e subsolo
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.3
Redução da contaminação do solo
e subsolo)

1

1

1

1

1 1 1
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.3.1.3.4
Controle do nível de águas
subterrâneas

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.4
Alteração no nível de águas
subterrâneas)

7.3.1.3.5
Controle qualiquantitativo
das águas subterrâneas

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.5
Alterações qualiquantitativas das
águas subterrâneas)

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.3.2.1.1
Recuperação da cobertura
vegetal

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.1
Restabelecimento de cobertura
vegetal)

7.3.2.1.2
Recomposição florística

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.2
Redução das mudanças de
composição florística)

7.3.2.1.3
Reconexão de áreas de
vegetação
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.3
Redução do isolamento de áreas
de vegetação)

7.3.2.1.4
Controle da diversidade
florística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.4
Otimização de aspectos de
conservação da flora)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

FAUNA
7.3.2.2.1
Recomposição de hábitats
para a fauna

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.1
Adaptação de condições da fauna)
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1

7.3.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.3
Redução da ocorrência de
sinantropismo)

7.3.2.2.4
Controle de alterações da
diversidade faunística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.4
Otimização de aspectos de
conservação da fauna)

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.2
Adaptação de condições da fauna
aquática)

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.3.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.3.3.1.1
Conferência dos usos e
formas de ocupação do
solo

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.1
Ordenamento de usos e formas de
ocupação do solo)

7.3.3.1.2
Conferência das áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.2
Consolidação de áreas protegidas
por lei)

7.3.3.1.3
Agenciamento da
qualidade visual da
paisagem

1

1

1

1

1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.3
Promoção da qualidade visual da
paisagem)
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

APLICAÇÃO
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.3.3.2.1
Manutenção da
infraestrutura de
circulação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Influências na infraestrutura de
circulação)

7.3.3.2.2
Prevenção de acidentes de
trânsito com veículos e
pedestres

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Redução dos riscos de acidentes
de trânsito)

7.3.3.2.3
Manutenção dos serviços
de transporte coletivo

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria dos serviços de
transporte coletivo)

7.3.3.2.4
Manutenção da
infraestrutura de
saneamento

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Influências na infraestrutura de
saneamento)

7.3.3.2.5
Manutenção do sistema de
abastecimento de água
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Pressões sobre sistema de
abastecimento de água)

7.3.3.2.6
Manutenção do sistema de
esgotamento sanitário
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário)

7.3.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoria dos serviços de coleta e
aproveitamento de resíduos)
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

DURAÇÃO

MEDIDAS

CARÁTER

EFICIÊNCIA
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

APLICAÇÃO
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7.3.3.2.8
Manutenção da
infraestrutura de energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Influências na infraestrutura de
energia e comunicações)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.3.3.3.1
Prevenção de acidentes de
trabalho
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Diminuição dos riscos de
acidentes de trabalho)

7.3.3.3.2
Prevenção de acidentes
com pedestres
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres)

7.3.3.3.3
Desenvolvimento de
qualidade de vida da
população

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1 1

1 1

1

1

1 1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria de condições de vida da
população)

7.3.3.3.4
Desenvolvimento da
estabilidade socioespacial
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Tendência à estabilidade
socioespacial)

7.3.3.3.5
Moderação dos eventuais
conflitos de vizinhança
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Tendência à redução de conflitos
de vizinhança)

7.3.3.3.6
Conferência dos usos das
novas unidades
habitacionais e comerciais
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Tendência a inadequações de uso
das novas unidades habitacionais
e comerciais)

1 1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.3.3.3.7
Manutenção de
equipamentos e serviços
sociais

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoramentos em equipamentos
e serviços sociais)

7.3.3.3.8
Prevenção de doenças de
veiculação hídrica
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Aumento de riscos à saúde por
doenças de veiculação hídrica)

7.3.3.3.9
Desenvolvimento de
atividades produtivas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.9
Ordenamento de atividades
produtivas)

7.3.3.3.10
Desenvolvimento do
emprego e renda

1

1

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.10
Redução de emprego e renda)

7.3.3.3.11
Desenvolvimento do
mercado local e regional

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.11
Transformação do mercado local)

7.3.3.3.12
Moderação de processos
de gentrificação
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.12
Tendência a riscos de processos
de gentrificação)

7.3.3.3.13
Moderação de valores
imobiliários

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.13
Ampliação de valores imobiliários)
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.3.3.4.1
Acompanhamento de
eventuais bens
arqueológicos

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Proteção de eventuais bens
patrimoniais)

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.3.3.5.1
Desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Tendência à permanência das
relações interinstitucionais e
comunitárias)

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição das medidas (ver seção 7 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida

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

relatório ambiental prévio | volume 2

8-25

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

8.2
COMPONENTE PARQUE
Para a fase de planejamento (Figura 8.2-1) deste componente, as medidas têm
caráter predominantemente de potencialização dos impactos positivos do
empreendimento, com 68,8% de representatividade. Sua principal área de
alcance é a ADA (56,3%). A aplicação em relação aos efeitos dos impactos do
componente é predominantemente posterior (50,0%), com duração permanente
em 56,3% dos casos.
Sua eficiência é dominantemente situada na categoria alta (75,0%) e a eficácia é
elevada relativamente ao conjunto das interferências (62,5%. A responsabilidade
pelas medidas é essencialmente vinculada a instituições públicas (48,0%) e
secundariamente ao empreendedor (32,0%).
Na fase de implantação do parque (Figura 8.2-2), as medidas terão caráter de
atenuação em 52,5% das situações, com principal área de alcance situada na
ADA (57,5%). Sua aplicação sobre os respectivos impactos deverá ocorrer de
modo simultâneo (75,0%) e com duração temporária (87,5%).
A maioria das medidas deverá ter eficiência média alta (37,5%), seguida da alta
(32,5%) e média (25,0%). Predominarão aquelas com eficácia elevada (50,0%). A
responsabilidade predominante pela aplicação das medidas será do
empreendedor (40,3%), e em menor grau, das empreiteiras (28,6%) e outras
instituições públicas (27,3%).
A fase de operação do componente parque (Figura 8.2-3) será atrelada a
medidas de caráter potencializador (40,7%) e preventivo (33,3%), tendo a ADA
como principal área de alcance (70,4%). A maioria das medidas deverá ser
desenvolvida de forma simultânea (55,6%), com duração permanente (88,9%).
Suas eficiências serão altas em 63,0% das situações. Da mesma maneira, suas
eficácias
também
serão
predominantemente
elevadas
(70,4%).
A
responsabilidade pela maioria das medidas recai de forma relativamente
equilibrada entre instituições públicas (48,8%) e o empreendedor (41,5%). Adiante
exposto, o Quadro 8.2-1 sintetiza o conjunto de atributos relacionados ao impacto
de origem promovido pela componente parque.
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Figura 8.2-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

CARÁTER

prevenção
correção

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0
68,8

PRINCIPAL ÁREA DE ALCANCE
APLICAÇÃO
DURAÇÃO

ATRIBUTOS

56,3

AI D

31,3
0,0

AII

6,3

AI U

6,3

AI M

0,0

AI E

0,0

prévia

12,5

simultânea

37,5

posterior

50,0

permanente

56,3

temporárea

43,8
0,0

EFICIÊNCIA

alta

EFICÁCI A

12,5

média

baixa

RESPONSABILIDADE

75,0

média alta

média baixa

6,3
0,0
6,3

elevada

62,5

mediana

18,8

reduzida

18,8

empreendedor
empreiteira(s)

32,0
4,0

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

6,3

ADA

event ual

90,0

0,0

potencialização

AI H

80,0

25,0

atenuação
compensação

30,0

48,0
16,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas9.
____________________________________________________________________________________________
9

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.2-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

correção

20,0

30,0

40,0

50,0
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temporárea
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0,0
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EFICIÊNCI A

alta

RESPONSABILIDADE

100,0

5,0
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AI E

90,0

52,5

compensação

AIM

80,0

10,0

atenuação

AIU

70,0

32,5

média alta

37,5

média

25,0

média baixa

2,5

baixa

2,5

elevada

50,0

mediana
reduzida

18,8

empreendedor

40,3

empreiteira(s)

28,6

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

27,3
3,9

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas 10.
____________________________________________________________________________________________
10

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.2-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE PARQUE NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0
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40,0

50,0

60,0

70,0
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DURAÇÃO
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AII

3,7

AI U

0,0

AI M

0,0

AIE

0,0

prévia

22,2

simultânea

55,6

posterior

22,2

permanente

88,9

temporárea

11,1
0,0

EFICIÊNCI A

alta

EFICÁCIA
RESPONSABILI DADE

63,0

média alta

14,8

média

18,5

média baixa

3,7
0,0

elevada

70,4

mediana

22,2

reduzida

7,4

empreendedor

41,5

empreiteira(s)

9,8

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

3,7

potencialização

baixa

90,0

33,3

correção

event ual

80,0

48,8
0,0

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas11.
____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS

CARÁTER

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

Quadro 8.2-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS PROPOSTAS PARA IMPACTOS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE PARQUE NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.1.1.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
clima e ar
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições climáticas e
atmosféricas locais)

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

ÁGUA
7.1.1.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições hidrológicas
locais)

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.1.1.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
solo e subsolo
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições geotécnicas
locais)

1 1

1

1

1

1 1 1 1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.1.2.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
flora

1

1

1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições florísticas locais)
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temporária
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alta
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média
média baixa
baixa
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mediana
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DURAÇÃO
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FAUNA
7.1.2.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
fauna

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas
locais)

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.1.3.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos territoriais

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais)

7.1.3.1.2
Observação da
regulamentação do uso e
ocupação do solo

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.2
Alterações de regulamentação de
uso e ocupação do solo)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.1.3.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos infraestruturais

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições infraestruturais
locais)

7.1.3.2.2
Esclarecimentos à
população: melhorias em
infraestrutura

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.2
Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura)
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ASPECTOS SOCIOCONÔMICOS
7.1.3.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos
socioeconômicos

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais)

7.1.3.3.2
Esclarecimentos à
população: melhorias
socioeconômicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.2
Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica)

7.1.3.3.3
Esclarecimentos à
população: procedimentos
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.3
Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos)

7.1.3.3.4
Moderação de processos
especulativos
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.4
Produção de processos
especulativos)

7.1.3.3.5
Moderação de conflitos de
vizinhança
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.5
Geração de conflitos de
vizinhança)

1

1

1

1

1

1 1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.1.3.4.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos patrimoniais
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições patrimoniais
locais)

1

1

1

1
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.1.3.5.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos institucionais

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições institucionais
locais)

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.2.1.1.1
Minimização do aumento
da emissão de material
particulado
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.1
Aumento de materiais
particulados em suspensão na
atmosfera)

7.2.1.1.2
Minimização do
incremento da emissão de
gases

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.2
Incremento da emissão de gases
para a atmosfera)

7.2.1.1.3
Adoção de soluções
acústicas para controle de
ruídos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.3
Acentuação dos níveis de pressão
sonora)

ÁGUA
7.2.1.2.1
Adoção de soluções
hidráulicas para controle
da dinâmica da drenagem
natural

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.1
Aumento de interferências na
dinâmica de drenagem superficial
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7.2.1.2.2
Controle do incremento do
assoreamento de corpos
d'água

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.2
Incremento do assoreamento de
corpos d’água)

7.2.1.2.3
Controle da poluição
hídrica superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.3
Deterioração da qualidade hídrica
superficial)

1

1

1

1 1

SOLO E SUBSOLO
7.2.1.3.1
Controle da evolução dos
processos erosivos e de
lixiviação edáfica

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.1
Evolução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.2.1.3.2
Controle do manejo de
solos durante processos
de escavação e
terraplanagem
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.2
Alterações de condições
geotécnicas do solo e subsolo)

7.2.1.3.3
Controle do aumento da
contaminação do solo e
subsolo

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.3
Contaminação do solo e subsolo)

7.2.1.3.4
Controle de interferências
no nível de águas
subterrâneas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.4
Interferências no nível de águas
subterrâneas)

7.2.1.3.5
Controle da poluição
hídrica subterrânea
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.5
Deterioração da qualidade hídrica
subterrânea)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.2.2.1.1
Reposição de cobertura
vegetal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.1
Redução de cobertura vegetal)

7.2.2.1.2
Enriquecimento da
composição florística

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.2
Mudanças na composição
florística)

7.2.2.1.3
Redução do isolamento de
áreas de vegetação

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.3
Isolamento de áreas de vegetação)

7.2.2.1.4
Controle das alterações da
diversidade florística

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.4
Alteração de aspectos de
conservação da flora)

FAUNA
7.2.2.2.1
Redução da afetação de
hábitats
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.1
Afetação de hábitats e hábitos da
fauna)

1

7.2.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.3
Aumento da ocorrência de
sinantropismo)

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.2
Agravamento de condições da
fauna aquática)

7.2.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1
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potencialização
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AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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7.2.2.2.4
Controle das alterações da
diversidade faunística

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.4
Alteração de aspectos de
conservação da fauna)

1

1

1

1

1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.2.3.1.1
Observação dos usos e
formas de ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Modificações de usos e formas de
ocupação do solo)

7.2.3.1.2
Observação das
interferências em áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Interferências em áreas protegidas
por lei)

7.2.3.1.3
Mitigação de efeitos de
detração visual da
paisagem

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.3
Detração da qualidade visual da
paisagem)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.2.3.2.1
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Transtornos na infraestrutura de
circulação)

7.2.3.2.2
Prevenção do aumento de
riscos de acidentes de
trânsito com veículos e
1
pedestres

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
de trânsito)
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.2.3.2.3
Atendimento às demandas
por serviços de transporte
coletivo

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE
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DURAÇÃO
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1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Ampliação de demandas por
transporte coletivo)

7.2.3.2.4
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
saneamento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Transtornos na infraestrutura de
saneamento)

7.2.3.2.5
Atendimento às demandas
por abastecimento de
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Aumento de demandas por
abastecimento de água)

7.2.3.2.6
Atendimento às demandas
por esgotamento sanitário
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Aumento da geração de efluentes)

7.2.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Aumento da geração de resíduos
pela construção civil e demolições

7.2.3.2.8
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Transtornos na infraestrutura de
energia e comunicações)
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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ASPECTOS SOCIOECÔNOMICOS
7.2.3.3.1
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes de
1
trabalho

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Aumento dos riscos de acidentes
de trabalho)

7.2.3.3.2
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes
com pedestres

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
com pedestres)

7.2.3.3.3
Esclarecimentos à
população: cotidiano
individual e coletivo

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Perturbações no cotidiano
individual e coletivo)

7.2.3.3.4
Esclarecimentos à
população: instabilidade
socioespacial

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Crescimento da instabilidade
socioespacial)

7.2.3.3.5
Moderação dos novos
conflitos de vizinhança
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Ampliação dos conflitos de
vizinhança)

7.2.3.3.6
Minimização dos
transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais)
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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7.2.3.3.7
Minimização dos
transtornos em
equipamentos e serviços
sociais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Transtornos em equipamentos e
serviços sociais)

7.2.3.3.8
Esclarecimentos à
população: saúde pública
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Perturbações ocasionais à saúde
pública)

7.2.3.3.9
Suporte ao
desenvolvimento de
atividades produtivas

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.9
Interferências em atividades
produtivas)

7.2.3.3.10
Suporte ao
desenvolvimento do
emprego e renda

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.10
Geração de emprego e renda)

7.2.3.3.11
Suporte ao
desenvolvimento do
mercado local e regional

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.11
Aquecimento do mercado local e
regional)

7.2.3.3.12
Moderação de novos
processos especulativos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.12
Aumento de processos
especulativos)

7.2.3.3.13
Moderação de mudanças
de valores imobiliários
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.13
Mudanças de valorização
imobiliária)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

DURAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

CARÁTER

EFICIÊNCIA
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ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.2.3.4.1
Avaliação de eventuais
bens arqueológicos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Interferências em eventuais bens
patrimoniais)

1

1

1

1

1

1 1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.2.3.5.1
Suporte ao
desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Ampliação das relações
interinstitucionais e comunitárias)

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSISCO
CLIMA E AR
7.3.1.1.1
Controle de materiais
particulados
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.1
Redução de materiais particulados
em suspensão na atmosfera)

7.3.1.1.2
Controle da emissão de
gases
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.2
Variações na emissão de gases
para a atmosfera)

7.3.1.1.3
Controle de ruídos
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.3
Modificações nos níveis de
pressão sonora)

1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

ÁGUA
7.3.1.2.1
Controle da dinâmica de
drenagem superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.1
Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial)

1

1

1

1

1

1

1

1
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APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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7.3.1.2.2
Controle do assoreamento
de corpos hídricos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.2
Diminuição do assoreamento de
corpos d’água)

1

7.3.1.2.3
Controle qualiquantitativo
das águas superficiais
1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.3
Alterações qualiquantitativas das
águas superficiais)

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.3.1.3.1
Controle dos processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.1
Redução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.3.1.3.2
Controle de condições
geotécnicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.2
Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do solo e
subsolo)

7.3.1.3.3
Controle da contaminação
do solo e subsolo
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.3
Redução da contaminação do solo
e subsolo)

7.3.1.3.4
Controle do nível de águas
subterrâneas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.4
Alteração no nível de águas
subterrâneas)

7.3.1.3.5
Controle qualiquantitativo
das águas subterrâneas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.5
Alterações qualiquantitativas das
águas subterrâneas)

1

1

1

1

1 1 1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.3.2.1.1
Recuperação da cobertura
vegetal

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.1
Restabelecimento de cobertura
vegetal)

7.3.2.1.2
Recomposição florística

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.3
Redução do isolamento de áreas
de vegetação)

7.3.2.1.4
Controle da diversidade
florística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.4
Otimização de aspectos de
conservação da flora)

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.2
Redução das mudanças de
composição florística)

7.3.2.1.3
Reconexão de áreas de
vegetação

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

FAUNA
7.3.2.2.1
Recomposição de hábitats
para a fauna

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.1
Adaptação de condições da fauna)

7.3.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.2
Adaptação de condições da fauna
aquática)

7.3.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.3
Redução da ocorrência de
sinantropismo)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

1

1

1

1

1
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CARÁTER

prevenção
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atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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7.3.2.2.4
Controle de alterações da
diversidade faunística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.4
Otimização de aspectos de
conservação da fauna)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.3.3.1.1
Conferência dos usos e
formas de ocupação do
solo

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.1
Ordenamento de usos e formas de
ocupação do solo)

7.3.3.1.2
Conferência das áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.2
Consolidação de áreas protegidas
por lei)

7.3.3.1.3
Agenciamento da
qualidade visual da
paisagem

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.3
Promoção da qualidade visual da
paisagem)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.3.3.2.1
Manutenção da
infraestrutura de
circulação

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Influências na infraestrutura de
circulação)

7.3.3.2.2
Prevenção de acidentes de
trânsito com veículos e
1
pedestres

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Redução dos riscos de acidentes
de trânsito)
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.3.3.2.3
Manutenção dos serviços
de transporte coletivo

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria dos serviços de
transporte coletivo)

7.3.3.2.4
Manutenção da
infraestrutura de
saneamento
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

1

1

1

1

1

1

7.3.3.2.5
Manutenção do sistema de
abastecimento de água
1

1

1

1

1

1

1

7.3.3.2.6
Manutenção do sistema de
esgotamento sanitário
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Influências na infraestrutura de
saneamento)

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Pressões sobre sistema de
abastecimento de água)

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário)

7.3.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoria dos serviços de coleta e
aproveitamento de resíduos)

7.3.3.2.8
Manutenção da
infraestrutura de energia e
comunicações

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Influências na infraestrutura de
energia e comunicações)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.3.3.3.1
Prevenção de acidentes de
trabalho
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Diminuição dos riscos de
acidentes de trabalho)

1

1

1

1

1

1

1

1
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres)

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.3.3.3.2
Prevenção de acidentes
com pedestres
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PRINCIPAL ÁREA DE
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consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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1

7.3.3.3.3
Desenvolvimento de
qualidade de vida da
população

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria de condições de vida da
população)

7.3.3.3.4
Desenvolvimento da
estabilidade socioespacial
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Tendência à estabilidade
socioespacial)

7.3.3.3.5
Moderação dos eventuais
conflitos de vizinhança
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Tendência à redução de conflitos
de vizinhança)

7.3.3.3.6
Conferência dos usos das
novas unidades
habitacionais e comerciais
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Tendência a inadequações de uso
das novas unidades habitacionais
e comerciais)

7.3.3.3.7
Manutenção de
equipamentos e serviços
sociais

1 1

1

1

1

1

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoramentos em equipamentos
e serviços sociais)

7.3.3.3.8
Prevenção de doenças de
veiculação hídrica
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Aumento de riscos à saúde por
doenças de veiculação hídrica)

1

1

1

1

1

1 1 1
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

APLICAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.3.3.3.9
Desenvolvimento de
atividades produtivas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.9
Ordenamento de atividades
produtivas)

7.3.3.3.10
Desenvolvimento do
emprego e renda

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.10
Redução de emprego e renda)

7.3.3.3.11
Desenvolvimento do
mercado local e regional

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.11
Transformação do mercado local)

7.3.3.3.12
Moderação de processos
de gentrificação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.12
Tendência a riscos de processos
de gentrificação)

7.3.3.3.13
Moderação de valores
imobiliários

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.13
Ampliação de valores imobiliários)

ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.3.3.4.1
Acompanhamento de
eventuais bens
arqueológicos

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Proteção de eventuais bens
patrimoniais)
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

APLICAÇÃO
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ASPECTOS INSTUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.3.3.5.1
Desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Tendência à permanência das
relações interinstitucionais e
comunitárias)

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição das medidas (ver seção 7 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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8.3
COMPONENTE URBANIZAÇÃO
Para a fase de planejamento (Figura 8.3-1) deste componente estruturante, as
medidas têm caráter potencializador em proporção equivalente a 68,8%.
Acompanhando as demais etapas do empreendimento, a principal área de
alcance das medidas é a ADA (56,3%), seguida da AID (31,3%). A aplicação deve
ocorrer entre as classes simultânea e posterior, com 43,8% para cada uma.
Deve ter duração permanente em 56,3% das situações, com eficiência
dominantemente alta em 75,0% delas. Tem eficácia elevada de 62,5%
relativamente ao conjunto das interferências. A responsabilidade pela sua
aplicação é notadamente das instituições públicas (50,0%) e do empreendedor
(30,8%).
Na fase de implantação (Figura 8.3-2), as medidas terão caráter atenuante em
53,8% dos casos e as principais áreas de alcance serão a ADA (48,7%) e a AID
(33,3%). A aplicação sobre efeitos dos respectivos impactos deverá ocorrer, em
especial, de modo simultâneo (76,9%) e com duração temporária (82,1%).
A eficiência das medidas será relativamente distribuída entre alta (38,5%), média
alta (35,9%) e média (25,6%). Destaque-se que nenhuma delas terá sua
eficiência abaixo da média. Já quanto às eficácias, 94,8% das ações estarão nos
estratos superiores de enquadramento (elevado, correspondente a 61,5%, e
mediano, equivalente a 33,3%). A responsabilidade deverá ser compartilhada
entre as empreiteiras e instituições públicas (29,9% e 28,6%, respectivamente), e
com o próprio empreendedor (37,7%).
A fase de operação da urbanização (Figura 8.3-3) será associada a medidas
enquadradas majoritariamente entre as categorias de potencialização (38,5%) e
de prevenção (33,3%). A principal área de alcance será a ADA (64,1%). Para
fazer frente aos efeitos dos impactos, ocorrerão na proporção de 59,0% de forma
simultânea, com duração permanente em 74,4% dos casos.
Parte das medidas (59,0%) terá eficiência alta, enquanto 76,9% estarão
enquadradas na categoria de elevada importância. A responsabilidade pelas
mesmas recai prioritariamente sobre instituições públicas (50,9%) e,
secundariamente, sobre o empreendedor (35,1%). O Quadro 8.3-1, apresentado
abaixo, sumariza o conjunto de atributos por impacto analisado para o
componente urbanização.
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Figura 8.3-1:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

CARÁTER

prevenção
correção

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0
68,8

PRINCIPAL ÁREA DE ALCANCE
APLICAÇÃO
DURAÇÃO

ATRIBUTOS

56,3

AI D

31,3
0,0

AII

6,3

AI U

6,3

AI M

0,0

AI E

0,0

prévia

12,5

simultânea

43,8

posterior

43,8

permanente

56,3

temporárea

43,8
0,0

RESPONSABILI DADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCI A

alta

75,0

média alta

12,5

média

12,5

média baixa

0,0

baixa

0,0

elevada

62,5

mediana

25,0

reduzida

12,5

empreendedor
empreiteira(s)

30,8
3,8

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

6,3

ADA

event ual

90,0

0,0

potencialização

AI H

80,0

25,0

atenuação
compensação

30,0

50,0
15,4

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas12.
____________________________________________________________________________________________
12

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.3-2:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

CARÁTER

prevenção

PRINCIPAL ÁREA DE ALCANCE
APLICAÇÃO
DURAÇÃO

40,0

correção
atenuação

33,3
0,0
15,4
0,0
2,6
0,0

prévia

20,5

simultânea
posterior

76,9
2,6

permanente

17,9

temporária
eventual

82,1
0,0

EFICIÊNCI A
EFICÁCI A

38,5

média alta

35,9

média

25,6

média baixa

0,0

baixa

0,0

elevada

61,5

mediana
reduzida

33,3
5,1

empreendedor

37,7

empreiteira(s)

28,6

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

48,7

AII

AIE

90,0

7,7

AID

AIM

80,0

5,1

ADA

AIU

70,0

53,8

compensação

AIH

60,0

7,7

alta

RESPONSABILI DADE

50,0

25,6

potencialização

ATRIBUTOS

30,0

29,9
3,9

%
Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas 13.
____________________________________________________________________________________________
13

Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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Figura 8.3-3:
GRÁFICO DE PROPORCIONALIDADE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE URBANIZAÇÃO NA FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOBRE
FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO
0,0

10,0

20,0

30,0

CARÁTER

prevenção

50,0

60,0

at enuação

38,5

PRINCIPAL ÁREA DE ALCANCE
APLICAÇÃO

ATRIBUTOS

DURAÇÃO

64,1
23,1

AIH

7,7

AI I

5,1

AIU

0,0

AIM

0,0

AIE

0,0

prévia

23,1

simultânea

59,0

posterior

17,9

permanente

74,4

temporárea

23,1
2,6

EFICIÊNCI A

alta

EFICÁCIA

59,0

média alta

20,5

média

baixa

17,9
2,6
0,0

elevada

76,9

mediana
reduzida

15,4
7,7

empreendedor

35,1

empreit eira(s)

8,8

instituição(ões)
pública(s)
outro(s) agentes(s)

100,0

2,6

AID

média baixa

90,0

15,4

ADA

eventual

80,0

10,3

potencialização

RESPONSABILIDADE

70,0

33,3

correção

compensação

40,0

50,9
5,3

%

Fonte:
Baseada nos procedimentos de proposição de medidas14.
____________________________________________________________________________________________
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Ver seção 7 – Proposição de medidas ambientais – deste relatório.
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDA

CARÁTER

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

Quadro 8.3-1:
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE MEDIDAS PROPOSTAS PARA IMPACTOS DO COMPONENTE
ESTRUTURANTE PARQUE NAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO SOBRE FATORES DOS MEIOS FÍSICO, BIOLÓGICO E ANTRÓPICO

FASE DE PLANEJAMENTO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.1.1.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
clima e ar
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições climáticas e
atmosféricas locais)

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

ÁGUA
7.1.1.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições hidrológicas
locais)

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.1.1.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
solo e subsolo
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.1.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições geotécnicas
locais)

1 1

1

1

1

1

1 1 1

MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.1.2.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
flora

1

1

1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições florísticas locais)
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EFICIÊNCIA
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CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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FAUNA
7.1.2.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
fauna

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.2.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições faunísticas
locais)

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.1.3.1.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos territoriais

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.1
Progressão do conhecimento
sobre condições territoriais
locais)

7.1.3.1.2
Observação da
regulamentação do uso e
ocupação do solo

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.1.2
Alterações de regulamentação de
uso e ocupação do solo)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.1.3.2.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos infraestruturais

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.1
Progressão do conhecimento
sobre condições infraestruturais
locais)

7.1.3.2.2
Esclarecimentos à
população: melhorias em
infraestrutura

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.2.2
Contenção de eventuais
melhorias em infraestrutura)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
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CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
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posterior
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temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)
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7.1.3.3.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos
socioeconômicos

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.1.3.3.4
Moderação de processos
1
especulativos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.1
Progressão do conhecimento
sobre condições
socioeconômicas locais)

7.1.3.3.2
Esclarecimentos à
população: melhorias
socioeconômicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.2
Geração de expectativas de
melhoria socioeconômica)

7.1.3.3.3
Esclarecimentos à
população: procedimentos
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.3
Aumento de insegurança por
desconhecimento de
procedimentos)

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.4
Produção de processos
especulativos)

7.1.3.3.5
Moderação de conflitos de
vizinhança
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.3.5
Geração de conflitos de
vizinhança)

1

1

1

1 1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.1.3.4.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos patrimoniais
1
(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições patrimoniais
locais)

1

1

1

1
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média
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MEDIDAS
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ASPECTOS PATRIMONIAIS E PROGRAMÁTICOS
7.1.3.5.1
Divulgação de acervo
sobre informações locais:
aspectos institucionais

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.1.3.4.1
Progressão do conhecimento
sobre condições institucionais
locais)

1

1

1

1

1

FASE DE IMPLANTAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.2.1.1.1
Minimização do aumento
da emissão de material
particulado
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.1
Aumento de materiais
particulados em suspensão na
atmosfera)

7.2.1.1.2
Minimização do
incremento da emissão de
gases

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.2
Incremento da emissão de gases
para a atmosfera)

7.2.1.1.3
Adoção de soluções
acústicas para controle de
ruídos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.1.3
Acentuação dos níveis de pressão
sonora)

ÁGUA
7.2.1.2.1
Adoção de soluções
hidráulicas para controle
da dinâmica da drenagem
natural

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.1
Aumento de interferências na
dinâmica de drenagem superficial
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AID
AIH
AII
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AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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7.2.1.2.2
Controle do incremento do
assoreamento de corpos
d'água

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.2
Incremento do assoreamento de
corpos d’água)

7.2.1.2.3
Controle da poluição
hídrica superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.2.3
Deterioração da qualidade hídrica
superficial)

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.2.1.3.1
Controle da evolução dos
processos erosivos e de
lixiviação edáfica

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.1
Evolução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.2.1.3.2
Controle do manejo de
solos durante processos
de escavação e
terraplanagem
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.2
Alterações de condições
geotécnicas do solo e subsolo)

7.2.1.3.3
Controle do aumento da
contaminação do solo e
subsolo

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.3
Contaminação do solo e subsolo)

7.2.1.3.4
Controle de interferências
no nível de águas
subterrâneas

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.4
Interferências no nível de águas
subterrâneas)

7.2.1.3.5
Controle da poluição
hídrica subterrânea
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.1.3.5
Deterioração da qualidade hídrica
subterrânea)

1

1

1

1

1

1

1 1
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MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.2.2.1.1
Reposição de cobertura
vegetal

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.1
Redução de cobertura vegetal)

7.2.2.1.2
Enriquecimento da
composição florística

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.2
Mudanças na composição
florística)

7.2.2.1.3
Redução do isolamento de
áreas de vegetação

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.3
Isolamento de áreas de
vegetação)

7.2.2.1.4
Controle das alterações da
diversidade florística

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.1.4
Alteração de aspectos de
conservação da flora)

1

1

1

1

1

FAUNA
7.2.2.2.1
Redução da afetação de
hábitats

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.1
Afetação de hábitats e hábitos da
fauna)

7.2.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.2
Agravamento de condições da
fauna aquática)

7.2.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.3
Aumento da ocorrência de
sinantropismo)

1

1

1

1

1

1

1 1 1
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7.2.2.2.4
Controle das alterações da
diversidade faunística

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.2.2.4
Alteração de aspectos de
conservação da fauna)

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.2.3.1.1
Observação dos usos e
formas de ocupação do
solo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Modificações de usos e formas de
ocupação do solo)

7.2.3.1.2
Observação das
interferências em áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.1
Interferências em áreas
protegidas por lei)

7.2.3.1.3
Mitigação de efeitos de
detração visual da
paisagem

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.1.3
Detração da qualidade visual da
paisagem)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.2.3.2.1
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
circulação

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Transtornos na infraestrutura de
circulação)

7.2.3.2.2
Prevenção do aumento de
riscos de acidentes de
trânsito com veículos e
1
pedestres

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
de trânsito)
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baixa
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empreiteira(s)
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MEDIDAS
7.2.3.2.3
Atendimento às demandas
por serviços de transporte
coletivo
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1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Ampliação de demandas por
transporte coletivo)

7.2.3.2.4
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de
saneamento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Transtornos na infraestrutura de
saneamento)

7.2.3.2.5
Atendimento às demandas
por abastecimento de
água
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Aumento de demandas por
abastecimento de água)

7.2.3.2.6
Atendimento às demandas
por esgotamento sanitário
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Aumento da geração de efluentes)

7.2.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Aumento da geração de resíduos
pela construção civil e demolições

7.2.3.2.8
Minimização dos
transtornos na
infraestrutura de energia e
comunicações

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Transtornos na infraestrutura de
energia e comunicações)
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alta
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baixa
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instituição(ôes) pública(s)
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.2.3.3.1
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes de
1
trabalho

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Aumento dos riscos de acidentes
de trabalho)

7.2.3.3.2
Prevenção do aumento
dos riscos de acidentes
com pedestres

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.2
Aumento dos riscos de acidentes
com pedestres)

7.2.3.3.3
Esclarecimentos à
população: cotidiano
individual e coletivo
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.3
Perturbações no cotidiano
individual e coletivo)

7.2.3.3.4
Esclarecimentos à
população: instabilidade
socioespacial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.4
Crescimento da instabilidade
socioespacial)

7.2.3.3.5
Moderação dos novos
conflitos de vizinhança
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.5
Ampliação dos conflitos de
vizinhança)

7.2.3.3.6
Minimização dos
transtornos em unidades
habitacionais e comerciais

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.6
Transtornos em unidades
habitacionais e comerciais)
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média
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baixa
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mediana
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instituição(ôes) pública(s)
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7.2.3.3.7
Minimização dos
transtornos em
equipamentos e serviços
sociais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.7
Transtornos em equipamentos e
serviços sociais)

7.2.3.3.8
Esclarecimentos à
população: saúde pública
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.8
Perturbações ocasionais à saúde
pública)

7.2.3.3.9
Suporte ao
desenvolvimento de
atividades produtivas

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.9
Interferências em atividades
produtivas)

7.2.3.3.10
Suporte ao
desenvolvimento do
emprego e renda

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.10
Geração de emprego e renda)

7.2.3.3.11
Suporte ao
desenvolvimento do
mercado local e regional

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.11
Aquecimento do mercado local e
regional)

7.2.3.3.12
Moderação de novos
processos especulativos
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.12
Aumento de processos
especulativos)

7.2.3.3.13
Moderação de mudanças
de valores imobiliários
(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.13
Mudanças de valorização
imobiliária)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASPECTOS PATRIMONIAIS
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permanente
temporária
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EFICIÊNCIA
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7.2.3.4.1
Avaliação de eventuais
bens arqueológicos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Interferências em eventuais bens
patrimoniais)

1

1

1

1

1

1 1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS
7.2.3.5.1
Suporte ao
desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.2.3.2.1
Ampliação das relações
interinstitucionais e comunitárias)

FASE DE OPERAÇÃO
MEIO FÍSICO
CLIMA E AR
7.3.1.1.1
Controle de materiais
particulados

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.1
Redução de materiais
particulados em suspensão na
atmosfera)

7.3.1.1.2
Controle da emissão de
gases
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.2
Variações na emissão de gases
para a atmosfera)

7.3.1.1.3
Controle de ruídos
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.1.3
Modificações nos níveis de
pressão sonora)

ÁGUA
7.3.1.2.1
Controle da dinâmica de
drenagem superficial
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.1
Mudanças na dinâmica de
drenagem superficial)

1

1

1

1
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7.3.1.2.2
Controle do assoreamento
de corpos hídricos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.2
Diminuição do assoreamento de
corpos d’água)

1

7.3.1.2.3
Controle qualiquantitativo
das águas superficiais
1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.2.3
Alterações qualiquantitativas das
águas superficiais)

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLO E SUBSOLO
7.3.1.3.1
Controle dos processos
erosivos e de lixiviação
edáfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.1
Redução de processos erosivos e
de lixiviação edáfica)

7.3.1.3.2
Controle de condições
geotécnicas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.2
Tendência à estabilidade de
condições geotécnicas do solo e
subsolo)

7.3.1.3.3
Controle da contaminação
do solo e subsolo
1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.3
Redução da contaminação do solo
e subsolo)

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1 1 1

7.3.1.3.4
Controle do nível de águas
subterrâneas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.4
Alteração no nível de águas
subterrâneas)

7.3.1.3.5
Controle qualiquantitativo
das águas subterrâneas
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.1.3.5
Alterações qualiquantitativas das
águas subterrâneas)

1

1
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MEIO BIOLÓGICO
FLORA
7.3.2.1.1
Recuperação da cobertura
vegetal

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.1
Restabelecimento de cobertura
vegetal)

7.3.2.1.2
Recomposição florística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.2
Redução das mudanças de
composição florística)

7.3.2.1.3
Reconexão de áreas de
vegetação
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.3
Redução do isolamento de áreas
de vegetação)

7.3.2.1.4
Controle da diversidade
florística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.1.4
Otimização de aspectos de
conservação da flora)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

FAUNA
7.3.2.2.1
Recomposição de hábitats
para a fauna

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.1
Adaptação de condições da fauna)

7.3.2.2.2
Controle de condições da
fauna aquática
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.2
Adaptação de condições da fauna
aquática)

7.3.2.2.3
Controle do sinantropismo
e da fauna vetora
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.3
Redução da ocorrência de
sinantropismo)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

1

1

1

1

1

1

1

1
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AIU
AIM
AIE
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7.3.2.2.4
Controle de alterações da
diversidade faunística
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.2.2.4
Otimização de aspectos de
conservação da fauna)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente

MEIO ANTRÓPICO
ASPECTOS TERRITORIAIS
7.3.3.1.1
Conferência dos usos e
formas de ocupação do
solo

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.1
Ordenamento de usos e formas de
ocupação do solo)

7.3.3.1.2
Conferência das áreas
protegidas por lei
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.2
Consolidação de áreas protegidas
por lei)

7.3.3.1.3
Agenciamento da
qualidade visual da
paisagem

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.1.3
Promoção da qualidade visual da
paisagem)

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
7.3.3.2.1
Manutenção da
infraestrutura de
circulação

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Influências na infraestrutura de
circulação)

7.3.3.2.2
Prevenção de acidentes
de trânsito com veículos e
1
pedestres
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Redução dos riscos de acidentes
de trânsito)
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7.3.3.2.3
Manutenção dos serviços
de transporte coletivo

1 1

1

1

1

1

7.3.3.2.5
Manutenção do sistema de
abastecimento de água
1

1

1

7.3.3.2.6
Manutenção do sistema de
esgotamento sanitário
1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria dos serviços de
transporte coletivo)

7.3.3.2.4
Manutenção da
infraestrutura de
saneamento

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
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média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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ALCANCE
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IPPUC

APLICAÇÃO
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Influências na infraestrutura de
saneamento)

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Pressões sobre sistema de
abastecimento de água)

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Pressões sobre sistema de
esgotamento sanitário)

7.3.3.2.7
Conferência da disposição
e aproveitamento dos
resíduos

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoria dos serviços de coleta e
aproveitamento de resíduos)

7.3.3.2.8
Manutenção da
infraestrutura de energia e
1
comunicações

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Influências na infraestrutura de
energia e comunicações)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
7.3.3.3.1
Prevenção de acidentes
de trabalho
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Diminuição dos riscos de
acidentes de trabalho)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

CARÁTER
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.2
Diminuição dos riscos de
acidentes com pedestres)

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
7.3.3.3.2
Prevenção de acidentes
com pedestres
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1

1

7.3.3.3.3
Desenvolvimento de
qualidade de vida da
população

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.3
Melhoria de condições de vida da
população)

7.3.3.3.4
Desenvolvimento da
estabilidade socioespacial

1 1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.4
Tendência à estabilidade
socioespacial)

7.3.3.3.5
Moderação dos eventuais
conflitos de vizinhança

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.5
Tendência à redução de conflitos
de vizinhança)

7.3.3.3.6
Conferência dos usos das
novas unidades
habitacionais e comerciais
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.6
Tendência a inadequações de uso
das novas unidades habitacionais
e comerciais)

7.3.3.3.7
Manutenção de
equipamentos e serviços
sociais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.7
Melhoramentos em equipamentos
e serviços sociais)

7.3.3.3.8
Prevenção de doenças de
veiculação hídrica
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.8
Aumento de riscos à saúde por
doenças de veiculação hídrica)

Efeitos não aplicáveis ou não significativos para o componente
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CARÁTER

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

MEDIDAS
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PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

consórcio

IPPUC

DURAÇÃO
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7.3.3.3.9
Desenvolvimento de
atividades produtivas

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.9
Ordenamento de atividades
produtivas)

7.3.3.3.10
Desenvolvimento do
emprego e renda

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.10
Redução de emprego e renda)

7.3.3.3.11
Desenvolvimento do
mercado local e regional

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.11
Transformação do mercado local)

7.3.3.3.12
Moderação de processos
de gentrificação
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.12
Tendência a riscos de processos
de gentrificação)

7.3.3.3.13
Moderação de valores
imobiliários
(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.13
Ampliação de valores imobiliários)

ASPECTOS PATRIMONIAIS
7.3.3.4.1
Acompanhamento de
eventuais bens
arqueológicos

1

1

1

1

1 1

RESPONSABILIDADE

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

DURAÇÃO

APLICAÇÃO

PRINCIPAL ÁREA DE
ALCANCE

CARÁTER

MEDIDAS

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Proteção de eventuais bens
patrimoniais)

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
8-68

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

prevenção
correção
atenuação
compensação
potencialização
ADA
AID
AIH
AII
AIU
AIM
AIE
prévia
simultânea
posterior
permanente
temporária
eventual
alta
média alta
média
média baixa
baixa
elevada
mediana
reduzida
empreendedor
empreiteira(s)
instituição(ôes) pública(s)
outro(s) agente(s)

consórcio

IPPUC

ASPECTOS PATRIMONIAIS E PROGRAMÁTICOS
7.3.3.5.1
Desenvolvimento das
relações
interinstitucionais e
comunitárias

1 1

1

1

1

1

1

(IMPACTO VINCULADO: 5.3.3.2.1
Tendência à permanência das
relações interinstitucionais e
comunitárias)

Fonte:
Baseado nos procedimentos de proposição das medidas (ver seção 7 deste relatório).
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
AIH = Área de Influência Hidrológica
AII
= Área de Influência Indireta
AIU = Área de Influência Urbana
AIM = Área de Influência Metropolitana
AIE = Área de Influência Estendida
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DETALHAMENTO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

9
DETALHAMENTO DAS
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

9
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Em paralelo à de proposição de medidas ambientais1, esta seção também é
estruturada em conformidade, quando pertinente, com as fases características do
projeto e com os fatores ambientais dos meios físico, biológico e antrópico
(Figura 9-1), considerando os componentes estruturantes do empreendimento:
macrodrenagem, parque e urbanização2. Dentre as técnicas aplicadas,
destacam-se as de configuração discriminatória e analítica.
Figura 9-1:
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTEÚDO DA SEÇÃO 9 – DETALHAMENTO DE MEDIDAS
COMPENSATÓRIAS – DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)
COMPONENTE MACRODRENAGEM
9

DETALHAMENTO DE
MEDIDAS
COMPENSATÓRIAS

COMPONENTE PARQUE
COMPONENTE URBANIZAÇÃO

Fonte:
Baseada em PMC (2018).

____________________________________________________________________________________________
1

Ver seções 7 – Proposição de medidas ambientais – e 8 – Síntese das medidas ambientais
– deste relatório.

2

Ver seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório, na qual consta a
sistematização dos cinco componentes previstos no Estudo de Impacto Social e Ambiental
(EISA) e no Plano de Gestão Social e Ambiental (PGSA) (IPPUC, 2019), correspondentes ao
macrozoneamento e recuperação ambiental, à infraestrutura urbana (sistema viário e
habitação), à infraestrutura social (equipamentos públicos), projetos executivos e estudos, e
gerenciamento nos três ora considerados (macrodrenagem, parque e urbanização), em
função da espacialização dos seus rebatimentos territoriais e da sua maior adequabilidade à
análise de impactos.
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O Decreto Municipal N° 362, de 11 de abril de 2018 (CURITIBA, 2018, Artigo 1°),
estabelece direcionamentos para a “definição de condicionantes ambientais para
empreendimentos no município de Curitiba, visando à proteção, conservação,
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente urbano em
procedimentos de licenciamento ambiental”. Segundo a mesma norma legal,
constituem:
medidas, condições ou restrições estabelecidas pela autoridade
licenciadora no licenciamento ambiental, de responsabilidade do
empreendedor, com vistas a evitar, mitigar ou compensar os impactos
ambientais negativos e potencializar os impactos positivos identificados
nos estudos ambientais, devendo guardar relação direta e proporcional
com os impactos nele identificados (CURITIBA, 2018, Artigo 3°, Inciso I).

Essas diretivas citadas foram regulamentadas pela Portaria SMMA Nº 22, de 18 de
julho de 2018 (SMMA, 2018), as diretrizes e procedimentos para definição das
condicionantes ambientais e a metodologia de cálculo dos impactos ambientais e,
consequentemente, para valorá-lo e definir o montante a ser dispendido pelo
empreendedor deve, necessariamente, utilizar a metodologia anexa à Portaria
SMMA Nº 22/2018. Segundo consta no termo de referência (TR) deste trabalho
(PMC, 2018, p.32):
a existência de impactos ambientais negativos não mitigáveis ou o uso de
recursos ambientais não renováveis, notadamente, geram custos sociais
que não podem ser evitados, exigindo, de acordo com a legislação
vigente, a proposição de medidas compensatórias. Em muitos casos, os
programas ambientais conseguem reduzir os impactos ambientais
negativos ao longo do tempo, porém, podem levar décadas para se obter
resultados significativos em termos de recuperação ambiental. Assim,
existem normas legais que prevêem compensações para a sociedade,
que é a titular do meio ambiente equilibrado. Conceitualmente há uma
consonância entre os entes federal, estadual e municipal, que prevê a
retribuição pelo uso dos recursos ambientais pelo responsável por
empreendimento que cause significativo impacto.

Segundo bases metodológicas propostas por SMMA (2018), os impactos foram
mensurados a partir de indicadores, aos quais foram atribuídos valores de 0 a 5,
considerando os aspectos elencados no Tabela 9-1, e detalhados nas demais
apresentadas na sequência, que expõem modelos de valoração. No Apêndice 9-A,
são apresentadas as tabelas de valoração segundo a ordem definida no Anexo I da
Portaria SMMA N°22/2018.
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IMPACTOS

AMBIENTAIS

ITEM

ENQUADRAMENTO
LOCACIONAL DO
EMPREENDIMENTO
(Tabela 9-2)

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE
COMPONENTES DO
EMPREENDIMENTO
(Tabela 9-3)

SEGUNDO

COMPONENTES

INDICADORES

Localização do imóvel no zoneamento das APAs | 1.I

3,0 3,0 3,0

Áreas estratégicas para a conservação | 1.II

4,0 4,0 4,0

Áreas de preservação permanente | 1.III

5,0 5,0 5,0

Bacias hidrográficas | 1.IV

-

-

3,0 3,0 3,0

Porte / área | 2.I

0,0 1,0 3,0

Atividades | 2.II

5,0 5,0 5,0

Média parcial

2,5 3,0 4,0

Flora | 3.I

5,0 5,0 5,0

Média parcial
SITUAÇÃO ATUAL DO
PATRIMÔNIO ANTRÓPICO –
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS Patrimônio cultural | 4.I
(Tabela 9-5)

EMISSÕES DE GASES DE
EFEITO ESTUFA
(Tabela 9-10)

-

Média parcial

SITUAÇÃO ATUAL DO
Fauna | 3.II
PATRIMÔNIO NATURAL – MEIO
BIOLÓGICO E PAISAGEM
Paisagem natural | 3.III
(Tabela 9-4)

EFEITOS DO
EMPREENDIMENTO SOBRE
FATORES NATURAIS
(Tabela 9-6 – meio físico: ar |
Tabela 9-7 – meio físico: água |
Tabela 9-8 – meio físico: solo e
subsolo | Tabela 9-9 – meio
biológico: flora e fauna)

DO

URBANIZAÇÃO

Tabela 9-1:
VALORAÇÃO
DOS
EMPREENDIMENTO

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

PARQUE

consórcio

IPPUC

MACRODRENAGEM

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5,0 5,0 5,0
4,0 4,0 4,0
4,6 4,6 4,6

0,0 0,0 0,0

Geração de emissões atmosféricas | 5.I

3,0 3,0 3,0

Geração de ruídos | 5.II

2,0 2,0 2,0

Potencial de poluição hídrica por geração de efluentes | 5.IV

0,0 1,0 1,0

Remoção do solo | 5.VI

4,0 1,0 1,0

Alteração de elementos do subsolo | 5.VII

2,0 0,0 0,0

Potencial de poluição edáfica por geração de resíduos | 5.VIII

0,0 2,0 2,0

Remoção de vegetação e hábitats | 5.IX

2,0 2,0 5,0

Média parcial

1,9 1,6 2,0

Geração de GEE | 6.I

2,7 3,1 3,2
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ANÁLISE INTEGRADA DOS
IMPACTOS NEGATIVOS
(Tabelas 9-11 a 9-15)

INDICADORES

URBANIZAÇÃO
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PARQUE

consórcio
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MACRODRENAGEM
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Ocorrência de impactos negativos | 7.I

3,0 3,0 3,0

Temporalidade dos impactos negativos | 7.II

1,8 2,0 1,9

Magnitude dos impactos negativos | 7.III

2,0 1,9 1,9

Média parcial

2,3 2,3 2,3

GRAU DE IMPACTO (GI)

MÉDIA FINAL 2,4 2,5 2,7

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= inseridas em função das características do empreendimento
AFOLU = agriculture, forests and other land use (fator da parcela de agricultura, florestas e outros usos
da terra)
GEE = gases de efeito estufa

Como antes comentado, as Tabelas 9-2 a 9-10 expõem os sistemas de valoração
para os três conjuntos de componentes estruturantes do empreendimento
(macrodrenagem, parque e urbanização):


enquadramento locacional do empreendimento;



características específicas de componentes do empreendimento;



situação atual do patrimônio natural – meio biológico e paisagem;



situação atual do patrimônio antrópico – aspectos socioculturais;



efeitos do empreendimento sobre fatores naturais;



emissões de gases de efeito estufa.
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DOS

COMPONENTES

DO

URBANIZAÇÃO

LOCACIONAL

PARQUE

ENQUADRAMENTO
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MACRODRENAGEM

Tabela 9-2:
VALORAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

IPPUC

Imóvel não pertencente a APA (0)

-

-

-

Imóvel pertencente a APA com atividades propostas permitidas pelo zoneamento da APA (3)

31

31

31

Imóvel pertencente a APA com atividades propostas permissíveis pelo zoneamento da APA
(5)

-

-

-

Subtotal

3

3

3

Ausência de UC, BNR e RPPNM na ADA e AID (0)

-

-

-

Presença de UC, BNR ou RPPNM na AID(3)

-

-

-

Presença de UC ou RPPNM contígua a ADA (4)

4

4

4

Presença de BNR na ADA (5)

-

-

-

Subtotal

4

4

4

Sem incidência de APP na ADA (0)

-

-

-

Incidência da faixa de APP na ADA, com ausência de recursos hídricos na ADA (3)

-

-

-

Incidência da faixa de APP e presença de recursos hídricos na ADA (5)

-5

-5

-5

Subtotal

5

5

5

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Localização do imóvel no zoneamento das APAs | 1.I

Áreas estratégicas para a conservação | 1.II

Áreas de preservação permanente | 1.III

Bacias hidrográficas | 1.IV
Impactos negativos limitados à área de uma microbacia (1)

Não foram
Impactos negativos incidentes em área de uma microbacia e limitados à uma bacia de 3ª ordem identificados
impactos
(3)
negativos no
Impactos negativos incidentes em área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à uma bacia de 1ª
contexto da
ordem (4)
bacia
hidrográfica2
Impactos negativos incidentes em área de uma bacia de 1ª ordem (5)
Subtotal

0

0

0

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA =
Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
APA
= Área de Proteção Ambiental
BNR
= Bosque Nativo Relevante
RPPNM = Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal
UC
= Unidade de Conservação
1
= o zoneamento da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Iguaçu está em
processo de revisão
2
= na fase de operação do empreendimento, não são identificados impactos negativos
para estes aspectos
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No item 1.IV da Tabela 9.2, não foram identificados impactos negativos
significativos no contexto da Bacia do Rio Barigui, destaca-se ainda que as
intervenções projetadas têm como objetivos:
a)
corrigir o passivo ambiental, recuperando a paisagem da planície
de inundação, dos ecossistemas envolvidos e das áreas denominadas
várzea e matas de galeria;
b)
minimizar os desastres ambientais na região e ao longo do Rio
Barigui, reduzindo os riscos de inundações, alagamentos, erosão e
assoreamentos acelerados (IPPUC, 2019, p. 63).

Dessa forma as obras do Projeto Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo
do Caximba convergem com as diretrizes de planejamento urbano de Curitiba,
promovendo a preservação, a conservação e a recuperação, ambiental, assim
como com aquelas previstas no Plano de Ação Climática de Curitiba,
principalmente com relação ao desenvolvimento de ações de adaptação climática
envolvendo o aumento da resiliência urbana por meio da melhoria da
macrodrenagem urbana e da conservação de áreas verdes.
COMPONENTES

DO

URBANIZAÇÃO

DOS

PARQUE

ESPECÍFICAS

MACRODRENAGEM

Tabela 9-3:
VALORAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS
EMPREENDIMENTO

De 5.000,00 a 9.999,99 m² de área construída total (1)

-1

1

-

De 10.000,00 a 49.999,99 m² de área construída total (2)

-1

-

-

De 50.000,00 a 99.999,99 m² de área construída total (3)

-1

-

3

De 100.00,00 a 199.999,99 m² de área construída total (4)

-1

-

-

Acima de 199.999,99 m² de área construída total (5)

-1

-

-

Subtotal

-1

1

3

-

-

-

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Porte / área | 2.I

Atividades | 2.II
Atividades a serem desenvolvidas constantes no decreto regulamentador de licenciamento
ambiental (1)
Atividades a serem desenvolvidas dependentes de licenciamento ambiental simplificado para
operação (3)
Atividades a serem desenvolvidas dependentes de licenciamento ambiental completo para
operação (5)

-

-

-

5

5

5

Subtotal

5

5

5

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= inexistência de área construída neste componente (restrito a obras de macrodrenagem)
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MACRODRENAGEM

PARQUE

URBANIZAÇÃO

Tabela 9-4:
VALORAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PATRIMÔNIO NATURAL – MEIO BIOLÓGICO E
PAISAGEM – SEGUNDO COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Maciços vegetacionais ausentes na ADA ou no seu entorno (0)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no seu entorno (AID) com predominância
de espécies exóticas (3)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no seu entorno (AID) com predominância
de espécies nativas, sem ocorrência de ameaçada de extinção) (4)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no seu entorno (AID) com ocorrência de
espécies ameaçadas de extinção (5)

5

5

5

Subtotal

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Flora | 3.I

Fauna | 3.II
Sem ocorrência ou trânsito de espécies ameaçadas de extinção na ADA e na AID (0)
Registro de ocorrência ou trânsito na ADA ou na AID de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “dados insuficientes” (2)
Registro de ocorrência ou trânsito na ADA ou na AID de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “vulnerável” (3)
Registro de ocorrência ou trânsito na ADA ou na AID de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “em perigo” (4)
Registro de ocorrência ou trânsito na ADA ou na AID de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “criticamente em perigo” (5)

-

-

-

5

5

5

Subtotal

5

5

5

Imóvel ou entorno do empreendimento (ADA e AID) com paisagem original muito densamente
urbanizada e com elementos naturais biológicos praticamente ausentes (0)

-

-

-

Imóvel ou entorno do empreendimento (ADA e AID) com paisagem original densamente
antropizada (2)

-

-

-

Imóvel ou entorno do empreendimento (ADA e AID) com paisagem natural pouco antropizada (4)

4

4

4

Imóvel ou entorno do empreendimento (ADA e AID) com paisagem natural conservada (5)

-

-

-

Subtotal

4

4

4

Paisagem natural | 3.III

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
=
Área de Influência Direta
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ANTRÓPICO

SEGUNDO

URBANIZAÇÃO

PATRIMÔNIO

PARQUE

DO

MACRODRENAGEM

Tabela 9-5:
VALORAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

IPPUC

Inexistência de registros de patrimônio cultural imaterial ou imaterial na ADA ou AID (0)

0

0

0

Existência de patrimônio cultural na AID (3)

-

-

-

Existência de patrimônio cultural na AID contiguo à ADA (4)

-

-

-

Existência de patrimônio cultural na ADA (5)

-

-

-

Subtotal

0

0

0

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

Patrimônio cultural | 4.I

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
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Tabela 9-6:
VALORAÇÃO DE EFEITOS SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – AR – SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Inexistência de fontes com emissões atmosféricas (0)

-

-

-

Utilização de fontes de emissões atmosféricas somente para emergências (1)

-

-

-

Utilização na fase de implantação de fontes de emissões de uso não contínuo e média diária
até 4 horas (2)

-

-

-

Utilização na fase de implantação de fontes de emissões de uso não contínuo e média diária
até 8 horas (3)

3

3

3

Utilização na fase de operação de fontes de emissões de uso não contínuo e média diária até
4 horas (3)

-

-

-

Utilização na fase de operação de fontes de emissões de uso não contínuo e média diária
acima de 4 horas até 6 horas (4)

-

-

-

Utilização na fase de operação de fontes de emissões de uso contínuo na operação do
empreendimento (5)

-

-

-

Subtotal (somatória das opções limitada a 5)

3

3

3

Sem desenvolvimento de atividades ruidosas (0)

-

-

-

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de implantação no período diurno (07h00 –
19h00) (1)

-

-

-

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de implantação no período noturno (19h00 –
07h00) (2)

-

-

-

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de implantação no período diurno (07h00 –
19h00) com mecanismos de atenuação sonora (2)

2

2

2

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de operação no período diurno 07h00 –
19h00) sem mecanismos de atenuação sonora (3)

-

-

-

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de operação no período noturno (19h00 –
07h00) com mecanismos de atenuação sonora (4)

-

-

-

Desenvolvimento de atividades ruidosas na fase de operação no período noturno (19h00 –
07h00) sem mecanismos de atenuação sonora (5)

-

-

-

Subtotal (somatória das opções limitada a 5)

2

2

2

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Geração de emissões atmosféricas | 5.I

Geração de ruídos | 5.II

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Tabela 9-7:
VALORAÇÃO DE EFEITOS SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – ÁGUA – SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Sem alteração da drenagem natural (0)

-

-

-

Com alteração da drenagem natural por sistemas de pequeno porte (1)

-

-

1

Com alteração da drenagem natural por sistemas de médio porte (3)

-

-

-

Com alteração da drenagem natural por sistemas de grande porte (5)

5

5

-

Subtotal

5

5

1

-2

1

1

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Alterações hidrológicas1 | 5.III

Potencial de poluição hídrica por geração de efluentes | 5.IV
Geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (1)
na rede coletora de esgotos (1)
Geração de efluentes de característica domiciliar com viabilidade de lançamento
diretamente (1)
na rede coletora de esgoto, por meio de sistema de bombeamento/recalque (1)
Geração de efluentes de característica não-domiciliar, sem necessidade de pré-tratamento
e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos (2)

-2

-

-

-2

-

-

Geração de efluentes de característica não-domiciliar, com necessidade de pré-tratamento
do efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos (3)

--2

-

-

Geração de efluentes de característica domiciliar e não disponibilidade de rede coletora de
esgotos (4)

-2

-

-

Geração de efluentes de característica não-domiciliar e não disponibilidade de rede
coletora de esgotos (5)

-2

-

-

Subtotal

-2

1

1

Geração exclusiva de resíduos de características semelhantes aos domiciliares com limite
de 600 litros por semana (1)

-2

-

-

Geração exclusiva de resíduos de características semelhantes aos domiciliares acima de
600 litros por semana (2)

-2

2

2

-2

-

-

-2

-

-

-2

2

2

Potencial de poluição hídrica por geração de resíduos | 5.V

Geração de resíduos da Classe I – Perigosos, provenientes de serviços de manutenção do
empreendimento independente do volume a ser gerado tanto na implantação quanto na
operação
Geração de resíduos da Classe I – Perigosos, inerentes ao desenvolvimento das atividades
do empreendimento
Subtotal

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Nota:
1
= adicionado em função das especificidades do empreendimento
2
= não pertinente pela não previsão de usos neste componente
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Tabela 9-8:
VALORAÇÃO DE EFEITOS SOBRE FATOR DO MEIO FÍSICO – SOLO E SUBSOLO – SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Sem escavação (0)

-

-

-

Preparo do terreno e nivelamento limitado à remoção superficial do solo e sem construção
de subsolo (1)

-

1

1

Escavação limitada à construção de um subsolo (2)

-

-

-

Escavação limitada à construção de dois a três subsolos (3)

-

-

-

Escavação limitada à construção de quatro subsolos (4)

4

-

-

Escavação limitada à construção de cinco ou mais subsolos (5)

-

-

-

Subtotal

4

1

1

Sem alteração da qualidade da água subterrânea, do regime hidrodinâmico, ou do nível do
lençol freático em qualquer etapa do empreendimento (0)

-

0

0

Possibilidade de alteração do regime hidrodinâmico em qualquer etapa (1)

-

-

-

Possibilidade de alteração do nível do lençol freático em qualquer etapa (2)

2

-

-

Existência de fator de risco para alteração da qualidade da água (3)

-

-

-

Subtotal

2

0

0

Geração exclusiva de resíduos de características semelhantes aos domiciliares com limite de
600 litros por semana (1)

-1

-

-

Geração exclusiva de resíduos de características semelhantes aos domiciliares acima de
600 litros por semana (2)

-1

2

2

-1

-

-

-1

-

-

-1

2

2

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Remoção do solo | 5.VI

Alteração de elementos do subsolo | 5.VII

Potencial de poluição edáfica por geração de resíduos | 5.VIII

Geração de resíduos da Classe I – Perigosos, provenientes de serviços de manutenção do
empreendimento independente do volume a ser gerado tanto na implantação quanto na
operação
Geração de resíduos da Classe I – Perigosos, inerentes ao desenvolvimento das atividades
do empreendimento
Subtotal
Fonte:

Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
1

= não pertinente pela não previsão de usos neste componente
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Tabela 9-9:
VALORAÇÃO DE EFEITOS SOBRE FATORES DO MEIO BIOLÓGICO – FLORA E FAUNA –
SEGUNDO COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Inexistência de remoção de vegetação, nem mesmo de indivíduos isolados (0)

-

-

-

Previsão de remoção de árvores isoladas exóticas (1)

-

-

-

Previsão de remoção de árvores isoladas nativas (2)

2

2

-

Previsão de remoção de indivíduos de espécies exóticas componentes de maciços
vegetacionais (3)

-

-

-

Previsão de remoção de indivíduos de espécies nativas que compõem maciços
vegetacionais(4)

4

4

4

Remoção de remoção de indivíduos de espécies ameaçadas de extinção (indivíduos isolados
ou em maciços vegetacionais (5)

-

-

5

Subtotal

2

2

5

Ausência de remoção de vegetação combinada por qualquer uso (1)

-

-

-

Remoção de árvores isoladas combinada com uso residencial (1)

-

-

1

Remoção de árvores isoladas combinada com uso não residencial (2)

2

2

-

Remoção de maciço vegetal combinada com uso residencial (2)

-

-

2

Remoção de maciço vegetal combinada com uso não residencial (3)

-

-

-

Remoção de maciço vegetal combinada com uso industrial (4)

-

-

-

Subtotal (somatória das opções limitada a 5)

2

2

3

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

Remoção de vegetação e hábitats | 5.IX

Fator da parcela de agricultura, florestas e outros usos da terra (AFOLU – agriculture,
forests and other land use) | 5.X

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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MACRODRENAGEM

PARQUE

URBANIZAÇÃO

Tabela 9-10:
VALORAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

Porte do empreendimento (peso – indicador 2.I)

0

1

3

Atividades do empreendimento (peso – indicador 2.2)

5

5

5

Fator da parcela energia (peso emissões atmosféricas – indicador 5.I)

3

3

3

Fator da parcela resíduos (somatória dos pesos de efluentes e resíduos – indicadores 5.IV e
5.V)

0

3

3

Fator da parcela AFOLU

2

2

3

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

Emissões de GEE | 6.I

TOTAL [(porte + atividades) x 0,04] + (energia x 0,8) + (resíduos x 0,12) + (parcela
AFOLU x 0,04)
peso limitado a 5

2,7 3,1 3,2

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Às informações anteriores, são adicionados outros três atributos. O primeiro é
referente ao nível de ocorrência, mensurado a partir do percentual de impactos
negativos (Tabela 9-11)
Tabela 9-11:
CATEGORIZAÇÃO DO NÍVEL DE OCORRÊNCIA DOS IMPACTOS NEGATIVOS
CLASSES | CATEGORIAS

PESOS

MACRODRENAGEM

PARQUE

URBANIZAÇÃO

1 – 0,0 a 19,9%

1

-

-

-

2 – 20,0 a 39,9%

2

-

-

-

3 – 40,0 a 59,9%

3

52,4%

51,6%

51,1%

4 – 60,0 a 79,9%

4

-

-

-

5 – 80,0 a 100,0%

5

-

-

-

-

3

3

3

PESO DO INDICADOR 7.I

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

O segundo diz respeito à resiliência em função do grau de temporalidade dos
impactos negativos. A primeira é resultante da multiplicação da quantidade de
impactos negativos pelo fator definido para cada categoria apresentada no
Quadro 9-1. Por sua vez, o indicador de temporalidade é definido pelo quociente
entre o valor obtido para aquela e o total de interferências adversas, tendo 5 (cinco)
como valor máximo (Tabela 9-12).
Quadro 9-1:
CATEGORIZAÇÃO DO GRAU DE TEMPORALIDADE DOS IMPACTOS NEGATIVOS
CLASSES

DESCRIÇÃO

CATEGORIAS

Temporária

persiste somente durante a execução das obras para implantação do
empreendimento

1

Imediata

persiste até 5 (cinco) anos após a implantação do empreendimento

2

Curta

persiste por período superior a 5 (cinco) anos e até 15 (quinze) anos
após a implantação do empreendimento

3

Média

persiste por período superior a 15 (quinze) anos e até 30 (trinta) anos
após a implantação do empreendimento

4

Longa

persiste por período superior a 30 (trinta) anos após a implantação do
empreendimento

5

Fonte:
SMMA (2018)
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Tabela 9-12:
VALORAÇÃO DO GRAU DE TEMPORALIDADE DOS IMPACTOS NEGATIVOS SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO
CATEGORIAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS1

FATOR DE
MULTIPLICAÇÃO

RESILIÊNCIA DA
CATEGORIA

MACRODRENAGEM
1 – TEMPORÁRIA

28

1

28

2 – IMEDIATA

9

2

18

3 – CURTA

2

3

6

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

5

5

25

Subtotais

44

-

77

PESO DO INDICADOR 7.II
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

1,8

PARQUE
1 – TEMPORÁRIA

28

1

28

2 – IMEDIATA

5

2

10

3 – CURTA

2

3

6

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

8

5

40

Subtotais

43

-

84

PESO DO INDICADOR 7.II
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

2,0

URBANIZAÇÃO
1 – TEMPORÁRIA

31

1

31

2 – IMEDIATA

6

2

12

3 – CURTA

3

3

9

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

8

5

40

Subtotal

48

-

92

PESO DO INDICADOR 7.II
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

1,9

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= impactos negativos classificados por categoria
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De maneira complementar, a intensidade da magnitude é relativa à significância
dos impactos negativos sobre os meios físico, biológico e antrópico, sendo definida
pelo quociente entre o somatório da relevância das categorias (Tabela 9-13) pelo
somatório do número de ocorrências de impactos negativos, limitado ao valor 5
(cinco) (Quadro 9-2).
Quadro 9-2:
CATEGORIZAÇÃO DA INTENSIDADE DA MAGNITUDE DOS IMPACTOS NEGATIVOS
CLASSES

CATEGORIAS

Ausência de impacto ambiental significativo negativo

0

Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais

1

Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento
dos recursos ambientais

3

Alta magnitude do impacto ambiental negativo

5

Fonte:
SMMA (2018)

Na Tabela 9-13, é apresentada a composição dos investimentos do
empreendimento considerando os valores e descrição dos itens utilizados em
orçamentos realizados para estudos prévios aprovados pelo Ministério de
Economia, Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN) e Agência
Francesa de Desenvolvimentos, conforme resumo da Carta Consulta N0 60609
(ME, 2019).
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Tabela 9-13:
VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DA MAGNITUDE DOS IMPACTOS NEGATIVOS SEGUNDO
COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO
CATEGORIAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS1

FATOR DE
MULTIPLICAÇÃO

RELEVÂNCIA DA
CATEGORIA

MACRODRENAGEM
1 – PEQUENA

16

1

16

2 – MÉDIA

10

2

20

3 – GRANDE

18

3

54

Subtotais

44

-

90

PESO DO INDICADOR 7.III
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

2,0

PARQUE
1 – PEQUENA

18

1

18

2 – MÉDIA

11

2

22

3 – GRANDE

14

3

42

Subtotais

43

-

82

PESO DO INDICADOR 7.III
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

1,9

URBANIZAÇÃO
1 – PEQUENA

21

1

21

2 – MÉDIA

10

2

20

3 – GRANDE

17

3

51

Subtotal

48

-

92

PESO DO INDICADOR 7.III
Σ das Relevâncias das categorias / Σ de ocorrências de impactos negativos

1,9

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= impactos negativos classificados por categoria
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Tabela 9-14:
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DIRETOS DO EMPREENDIMENTO

1. IMÓVEL

URBANIZAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. VII) Outros

-

-

-

-

-

-

-

431.628,00 2.317.842,36

-

-

2.317.842,36

1.853.488,00 9.953.230,56

8.758.842,89

1.194.387,67

-

5.689.302,00 30.551.551,74

8.758.842,89

1.194.387,67 20.598.321,18

SUBTOTAL
2. ESTUDOS

VALOR
(R$)1

1.I) Custo atualizado para
aquisição do terreno
1.II) Custos de arrendamento
do terreno
1.III) Custos de locação do
terreno
1.IV) Custos de
reassentamento (com toda a
infraestrutura e outras de
caráter indenizatório)
1.V) Valor de indenização /
desapropriações
1.VI) Custo atualizado para
aquisição do terreno

VII.1) Desapropriações para a
produção de unidades
habitacionais e infraestrutura
VII.2) Desapropriações para
equipamentos públicos
VII.3) Cessão de propriedades
da área atualmente ocupada
de domínio público estadual
para o municipal, para
implantação do sistema de
macrodrenagem

3. PROJETOS

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

2.I) Estudos Ambientais
Relatório Ambiental Prévio
(RAP)

3.404.186,00 18.280.478,82

18.280.478,82

158.140,00

849.211,80

283.070,60

283.070,60

283.070,60

2.II) Outros

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

158.140,00

849.211,80

283.070,60

283.070,60

283.070,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.I) Arquitetônico
3.II) Terraplenagem
3.III) Sondagens
3.IV) Topografia e agrimensura
3.V) Hidrológicos
3.VI) Hidrogeológicos

PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO DO CAXIMBA – CURITIBA – PR
9-20

volume 2 | relatório ambiental prévio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |
consórcio

IPPUC

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

3. PROJETOS

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

3.VII) Geotécnico

-

-

-

-

-

3.VIII) Paisagismo

-

-

-

-

-

3.IX) Estrutural

-

-

-

-

-

3.X) Obra de arte especial

-

-

-

-

-

3.XI) Combate a incêndio

-

-

-

-

-

3.XIII) Instalações hidráulicas

-

-

-

-

-

3.XIV) Drenagem (superficial,
profunda, bacia de contenção,
caixa de detenção)

-

-

-

-

-

3.XV) Saneamento (água –
captação, barragem,
reservação, distribuição, redes,
recalques, tratamento; esgoto –
redes, emissários, coletores,
recalques, tratamento)

-

-

-

-

-

3.XVI) Geométrico

-

-

-

-

-

3.XVII) Pavimentação

-

-

-

-

-

3.XVIII) Sinalização horizontal,
vertical, semafórica, indicativa

-

-

-

-

-

3.XIX) Aproveitamento
econômico de jazidas

-

-

-

-

-

3.XX) Recuperação de Área
Degradada

-

-

-

-

-

3.XXI) Telecomunicações e
telemática (logística)

-

-

-

-

-

3.XXII) Energia elétrica
(subestação, distribuição,
transmissão, equipamentos e
acessórios)

-

-

-

-

-

3.XXIII) Inventário de gases de
efeito estufa

-

-

-

-

-

3.XXIV) Outros

-

-

-

-

-

3.XXIV.1) Estudos e projetos de
engenharia e arquitetura Gestão das águas pluviais,
microdrenagem e
macrodrenagem e parque
linear às margens do Rio Barigui

202.326,00

1.086.490,62

956.111,75

130.378,87

-

3.XXIV.2) Projetos executivos de
infraestrutura viária

104.651,00

561.975,87

-

-

561.975,87

SUBTOTAL

306.977,00

1.648.466,49

956.111,75

130.378,87

561.975,87
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

4.I) Administração da obra
(incluindo custos de pessoal)

-

-

-

-

-

4.II) Mão de obra e encargos
diretos e indiretos

-

-

-

-

-

4.III) Fiscalização da obra

-

-

-

-

-

4.IV) Custo da aquisição de
máquinas e equipamentos
(caminhões, guindastes,
cortadeiras, ponte rolante,
teares, etc

-

-

-

-

-

4.V) Construção de alojamentos
temporários para operários

-

-

-

-

-

4.VII) Outros custos

-

-

-

-

-

4.VII.1) Gerenciamento Geral do
Projeto

1.313.953,00 7.055.927,61

705.592,76

70.559,28 6.279.775,57

4.VII.2) Supervisão de Obras,
Ambiental e Social

3.069.767,00 16.484.648,79 1.648.464,88

164.846,49 14.671.337,42

SUBTOTAL

4.383.720,00 23.540.576,40 2.354.057,64

235.405,76 20.951.113,00

5.I) Serviços preliminares:
Cercamento, mourões, muros de
vedação, guaritas e isolamento da
área, limpeza da faixa de servidão

-

-

-

-

-

5.II) Terraplanagem - limpeza da
área, escavações, destocamento,
cortes de solo, aterros, remoção,
transporte de material e limpeza
e afins

-

-

-

-

-

5.III) Infraestrutura: fundações e
demais estrutura de infra

-

-

-

-

-

5.IV) Supra estrutura (estrutura,
concretagem, revestimento,
fechamento, cobertura)

-

-

-

-

-

5.V) Drenagem profunda (dreno
coletor central, rede tubular de
concreto, barramento periférico,
etc)

-

-

-

-

-

5.VI) Drenagem superficial (canal
gramado, canal em gabião, bacia
de dissipação, canaleta de
proteção, etc.)

-

-

-

-

-
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

5.VII) Barragens, lagoas, diques,
pilhas de estocagens, construção
de reservatório, barragem,
vertedouro, tomada de água,
desvio do rio

-

-

-

-

-

5.VIII) Bota-fora, área de
empréstimo

-

-

-

-

-

5.IX) Sistema de energia elétrica
(subestação, distribuição,
transmissão, equipamentos
elétricos e acessórios)

-

-

-

-

-

5.X) Sistema de eletrificação
(produção, subestação, linha de
distribuição e transmissão)

-

-

-

-

-

5.XI) Sistema de abastecimento
de água (implantação de sistema
e abertura de poços, tratamento
da água, implantação de
reservatório, rede de distribuição
de água, etc)

-

-

-

-

-

5.XII) Sistema de esgotamento
sanitário (rede coletora, estações
de recalque, linhas, estação)

-

-

-

-

-

5.XIII) Instalação interna do
sistema de energia elétrica, SPDA
e iluminação

-

-

-

-

-

5. XIV) Instalação de sistema de
combate a incêndio

-

-

-

-

-

5.XV) Instalação de sistema de
telemática e telecomunicação

-

-

-

-

-

5.XVI) Instalação de
infraestrutura e logística

-

-

-

-

-

5.XVII) Pontes e viadutos

-

-

-

-

-

5.XVIII) Sinalização horizontal,
vertical e semafórica

-

-

-

-

-

5.XIX) Sistema de drenagem de
gases

-

-

-

-

-

5.XX) Impermeabilização (geral)

-

-

-

-

-

5.XXI) Pavimentação (base, subbase, pavimento)

-

-

-

-

-

5.XXII) Serviços relativos a
arborização e paisagismo

-

-

-

-

-
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

5.XXIII) Posto de combustível
(infraestrutura local com tanques,
pátios, área de abastecimento,
conveniência)

-

-

-

-

-

5.XXIV) Oficina, troca de óleo,
lavagem de veículos

-

-

-

-

-

5.XXV) Estações de recebimento e
distribuição e derivações de gás

-

-

-

-

-

5.XXVI) Dutos (fabricação, custo
de aquisição, transporte e fretes)

-

-

-

-

-

5.XXVII) Dutos (construção,
montagem, ensaios e
condicionamento préoperacional)

-

-

-

-

-

5.XXVIII) Mineroduto

-

-

-

-

-

5.XXIX) Turbinas e geradores

-

-

-

-

-

5.XXX) Silos clinquer, fornos,
moinhos

-

-

-

-

-

5.XXXI) Implantação de área de
lazer

-

-

-

-

-

5.XXXII) Altos-fornos, usinas
coqueira, sintetização, redução,
aciaria, refino,

-

-

-

-

-

5.XXXIII) Recomposição da área
(recomposição, proteção e
limpeza da faixa de servidão)

-

-

-

-

-

5.XXXIV) Resíduos sólidos (coleta
e destinação final)

-

-

-

-

-

5.XXXV) Planta industrial
(usinagem, setor de solda, de
limpeza, de montagem, controle
de qualidade, silo de estocagem,
galpões, alojamentos)

-

-

-

-

-

5.XXXVI) Outros:

-

-

-

-

-

5.XXXVI.1) Dique para contenção
de cheias

353.686,00 1.899.293,82 1.899.293,82

-

-

5.XXXVI.2) Canal de
macrodrenagem para a área
protegida pelo dique

734.336,00 3.943.384,32 3.943.384,32

-

-

5.XXXVI.3) Bacias de
espraiamento e contenção, e
corredor ecológico

2.680.881,0 14.396.330,97

-

-

-

5.XXXVI.4) Parque Linear

771.446,00 4.142.665,02

-

-

-
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

5.XXXVI.5) Liberação da área
atualmente ocupada e
reassentamento de 1037
domicílios

VALOR
(R$)

20.498.837,00 110.078.754,69

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

-

- 110.078.754,69

5.XXXVI.6) Microdrenagem

1.249.966,00

6.712.317,42

-

-

5.XXXVI.7) Pavimentação

5.140.254,00 27.603.163,98

-

- 27.603.163,98

1.748.498,85

-

-

2.302.326,00 12.363.490,62

-

- 12.363.490,62

5.XXXVI.8) Paisagismo,
Iluminação e Sinalização
5.XXXVI.9) Reurbanização da
área atualmente ocupada e
reassentamento de 110
domicílios

325.605,00

6.712.317,42

1.748.498,85

5.XXXVI.11) Regularização
fundiária de 546 domicílios

998.372,00

5.361.257,64

-

-

5.361.257,64

5.XXXVI.12) Ampliação da
Escola Municipal Joana Raksa

465.116,00

2.497.672,92

-

-

2.497.672,92

1.125.581,00

6.044.369,97

-

-

6.044.369,97

69.767,00

374.648,79

-

-

374.648,79

422.093,00

2.266.639,41

-

-

2.266.639,41

5.XXXVI.13) Construção de
Unidade de Saúde
5.XXXVI.14) Implantação de
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
5.XXXVI.15) Reforma de
imóvel para Centro Municipal
de Educação Infantil
SUBTOTAL

VALOR DE REFERÊNCIA
(VR = ∑ subtotais dos
investimentos diretos)

37.138.266,00 199.432.488,42 5.842.678,14

0,00 175.050.814,29

47.676.405,00 256.022.294,85 18.194.761,02 1.843.242,91 217.445.294,94

Fonte:
Baseada em ME (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.
Notas:.
1
= cotação de 20 de fevereiro de 2020 (R$ 5,37) (BCB, 2020)
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Os valores orçados para a execução dos itens 5.XXXVI.3 (bacias de espraiamento
e contenção, e corredor ecológico e 5.XXXVI.4 (parque linear) não foram
considerados para o cálculo do valor de referência (VR), pois, segundo orientação
do contratante, correspondem a obras de CA. Diante do exposto, o valor da
compensação ambiental (CA), a partir da seguinte fórmula:
CA = VR x (GI x 0,001)
Onde:
CA = valor da compensação ambiental
VR = valor de referência (somatório dos investimentos diretos necessários para implantação do
empreendimento)
GI = grau de impactos nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.

Na Tabela 9-15 são apresentados os valores da compensação ambiental por
componente, totalizando 635.377,83 reais. Destaca-se que este valor representa
aproximadamente 3,4% os valores orçados para a execução das obras do parque
linear (R$ 4.142.665,02) e das bacias de espraiamento e contenção, além do
corredor ecológico (R$ 14.396.330,97), consideradas como CA do
empreendimento, portanto superiores ao valor calculado.
Tabela 9-15:
VALORES DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR COMPONENTE
VALOR DE
REFERÊNCIA
(R$)

GRAU DE IMPACTO

VALOR DA
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
(R$)

MACRODRENAGEM

18.194.761,02

2,4

43.667,43

PARQUE

1.843.242,91

2,5

4.608,11

URBANIZAÇÃO

217.445.294,94

2,7

587.102,30

TOTAL

237.483.298,87

-

635.377,83

COMPONENTE

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.
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Por fim, vale lembrar que o Decreto Municipal N° 362, de 11 de abril de 2018
(CURITIBA, 2018, Artigo 4°) regulamenta que “fixação de condicionantes das
licenças ambientais deve atender à seguinte ordem de prioridade:
I–

potencializar os impactos positivos;

II – evitar os impactos negativos;
III – minimizar os impactos negativos; e
IV – compensar os impactos ambientais negativos não mitigáveis, na
impossibilidade de evitá-los.

O mesmo dispositivo legal esclarece que apenas os impactos ambientais
negativos deverão ser considerados no cálculo da CA, interpretando as diversas
partes do empreendimento, especifica que esta compensação “não exclui a
obrigação de atender demais condicionantes, que deverão ser cumpridas pelo
empreendedor, conforme definição no processo de licenciamento ambiental, bem
como as demais exigências legais e normativas” (CURITIBA, 2018, Artigo 10,
Parágrafo Único).
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N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

7
8
9
10
11
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Jacaranda puberula
Jacaranda puberula
NI
NI
NI
Jacaranda puberula
Moquiniastrum
polymorphum
NI
Myrsine coriacea
NI
NI
NI
Blepharocalyx salicifolius
Ilex paraguariensis
Solanum bullatum
Sloanea hirsuta
Sloanea hirsuta
NI
Matayba elaeagnoides
Sloanea hirsuta
Gymnanthes klotzschiana
Gymnanthes klotzschiana
Matayba elaeagnoides
NI
Sloanea hirsuta
Blepharocalyx salicifolius
Ilex paraguariensis
Blepharocalyx salicifolius
Matayba elaeagnoides
Matayba elaeagnoides
Matayba elaeagnoides
Matayba elaeagnoides

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Caroba
Caroba
NI
NI
NI
Caroba

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
665397,819
7165559,258
665397,614
7165558,928
665397,918
7165559,146
665399,406
7165557,577
665397,936
7165560,586
665494,787
7165667,617
665494,967
7165665,953
665495,660
7165665,169
665498,009
7165668,242
665499,463
7165664,014
665498,690
7165666,461
665503,692
7165664,848
665505,202
7165665,161
665512,159
7165667,291
665507,705
7165664,466
665508,915
7165664,894
665510,840
7165666,199
665510,801
7165663,098
665513,202
7165662,292
665511,917
7165663,97
665511,211
7165663,757
665511,006
7165663,427

Cambará

NI

665460,155

7165572,331

NI
Capororoca
NI
NI
NI
Murta
Erva-mate
Fumo-bravo
Sapopema
Sapopema
NI
Miguel-pintado
Sapopema
Branquilho
Branquilho
Miguel-pintado
NI
Sapopema
Murta
Erva-mate
Murta
Miguel-pintado
Miguel-pintado
Miguel-pintado
Miguel-pintado

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

665461,017
665472,707
665640,956
665666,357
665667,706
665331,883
665336,834
665333,703
665333,024
665331,296
665334,007
665333,974
665338,743
665338,830
665339,456
665345,012
665345,894
665348,029
665350,628
665352,170
665340,140
665338,948
665340,075
665341,324
665341,235

7165568,997
7165604,413
7164919,353
7164903,191
7164904,707
7165612,036
7165606,324
7165604,923
7165598,727
7165597,087
7165588,966
7165570,133
7165565,975
7165564,866
7165566,742
7165569,331
7165567,548
7165569,626
7165568,597
7165571,458
7165573,269
7165574,392
7165576,151
7165579,68
7165580,568

111
112
113
245
254
255
293
294
295
296
297
298
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

CAP (cm)
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N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

314
315
316
380
407
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
520
521
522
523
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

Erythrina falcata
Sloanea hirsuta
Erythrina falcata
NI
NI
Sloanea hirsuta
Ocotea porosa
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Ilex paraguariensis
NI
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Solanum bullatum
Solanum bullatum
NI
Mimosa scabrella
Jacaranda puberula
NI
NI
Ilex paraguariensis
Gymnanthes klotzschiana
Matayba elaeagnoides
Sloanea lasiocoma
Cedrela fissilis
NI
Ilex paraguariensis
Matayba elaeagnoides
NI
NI
NI
Jacaranda puberula
NI
NI
NI
NI
NI

Eritrina
Sapopema
Eritrina
NI
NI
Sapopema
Imbuia
Amora-preta
Palmeira
Amora-preta
Canela
Amora-preta
Amora-preta
Erva-mate
Amora-preta
Erva-mate
Erva-mate
Fumo-bravo
Fumo-bravo
Liana/volúvel/trepadeira
Bracatinga
Caroba
NI
Liana/volúvel/trepadeira
Erva-mate
Branquilho
Miguel-pintado
NI
Cedro-vermelho
NI
Erva-mate
Miguel-pintado
NI
NI

NI
NI
Jacaranda puberula
Matayba elaeagnoides
NI
NI
Matayba elaeagnoides

Liana/volúvel/trepadeira
Caroba
Canela
NI
NI
Canela
Liana/volúvel/trepadeira
NI
Canela
Caroba
Miguel-pintado
Canela
NI
Miguel-pintado

CAP (cm)
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
NI
NI
NI

COORDENADAS
X
Y
665342,326
7165579,446
665342,950
7165581,211
665342,539
7165580,441
665063,666
7165231,11
665039,693
7165208,688
665303,992
7165493,29
665295,399
7165480,767
665294,545
7165476,679
665287,347
7165471,34
665287,346
7165471,229
665284,755
7165472,923
665289,475
7165472,864
665290,621
7165468,086
665282,975
7165467,073
665280,692
7165469,207
665282,461
7165466,083
665283,204
7165461,199
665281,576
7165459,558
665278,811
7165463,359
665274,848
7165459,641
665267,105
7165458,962
665266,197
7165458,641
665289,815
7165459,788
665292,997
7165465,287
665292,093
7165465,298
665290,496
7165458,007
665292,301
7165457,763
665294,407
7165457,515
665288,515
7165452,16
665288,232
7165453,603
665291,475
7165447,913
665291,788
7165448,795
665296,693
7165447,516
665303,324
7165447,655
665306,568
7165450,052
665306,34
7165447,839
665306,322
7165446,399
665307,609
7165453,03
665310,242
7165446,683
665314,821
7165451,39
665315,514
7165450,605
665316,822
7165450,811
665316,105
7165449,712
665322,114
7165448,308
665321,596
7165446,985
665321,290
7165446,656
665320,569
7165445,225
665321,949
7165443,103
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N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

CAP (cm)

538
539
540
541
542
543
544
545
587
589
590
591
592
593
594
872
873
874
875
876
889
890
891

Araucaria angustifolia
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Jacaranda puberula
NI
NI
Mimosa scabrella
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Blepharocalyx salicifolius
Sloanea hirsuta
Eugenia uniflora
Ilex paraguariensis
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
NI
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Myrsine coriacea
Moquiniastrum
polymorphum
Cedrela fissilis
NI
NI
NI
NI
Celtis iguanaea
NI
NI
NI
Podocarpus lambertii
NI
Piptocarpha axillaris
Ocotea puberula
Myrcia splendens
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii

Pinheiro-do-Paraná
Erva-mate
Erva-mate
Erva-mate
Erva-mate

NI
Pinheiro-bravo

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
60,0
75,2
107,5
63,0
61,0
72,5
88,5
51,0

COORDENADAS
X
Y
665323,520
7165440,203
665324,727
7165440,299
665325,614
7165438,958
665327,133
7165439,937
665327,834
7165439,817
665313,635
7165444,868
665313,018
7165443,768
665312,410
7165443,332
665211,993
7165412,785
665211,873
7165403,148
665206,889
7165398,114
665199,534
7165396,211
665196,510
7165387,275
665192,647
7165383,557
665194,239
7165382,318
665189,905
7165364,979
665188,620
7165366,657
665190,506
7165364,861
665190,500
7165364,307
665188,341
7165360,346
665200,519
7165346,125
665200,292
7165344,023
665200,681
7165343,021

Guabiroba

107,8

665200,744

7165340,029

Pinheiro-bravo
Copororoca

105,2
NI
NI

665219,317
665524,945

7165339,355
7165371,006

665517,436

7165356,808

NI
NI
NI
NI
NI
NI

665516,635
665515,082
665513,873
665502,097
665501,111
665506,126
665237,886
665238,483
665238,773
665239,477
665242,051
665247,979
665246,559
665245,728
665245,326
665248,731
665249,877
665279,169
665277,429
665277,938

7165357,04
7165345,205
7165344,888
7165367,191
7165312,144
7165319,615
7165330,262
7165329,811
7165328,921
7165329,023
7165326,000
7165326,148
7165325,058
7165322,853
7165322,858
7165322,040
7165325,349
7165314,350
7165311,713
7165312,260

892
912
979
980
981
984
985
1013
1107
1108
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1177
1178
1179

Caroba
Canela
Canela
Bracatinga
Erva-mate
Erva-mate
Murta
Sapopema
Pitangueira
Erva-mate
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

Cambará
Cedro-vermelho
NI
Liana/volúvel/trepadeira
Liana/volúvel/trepadeira
NI
Esporão-de-galo
NI
NI
NI
Pinheiro-bravo
NI
NI
Canela-guaicá
Guaramirim
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

93,5
74,4
52,0
85,5
71,3
51,6
121,5
48,5
92,0
61,0
70,8
62,4
83,4
90,4
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Caúna
Carne-de-vaca
Copororoca
Aroeira
Branquilho

92,0
63,0
92,4
53,2
80,0
60,2
52,2
102,0
117,0
83,0
116,5
101,0
111,0
56,2
71,6
68,0
98,5
85,0
140,0
49,0
92,0
52,6
106,6
65,2
57,1
89,8
75,8
51,0
98,0
114,4
156,0
113,6
76,2
91,2
66,0
67,5
110,6
90,0
71,0
89,8

COORDENADAS
X
Y
665283,318
7165308,759
665283,764
7165312,299
665294,341
7165306,739
665300,025
7165311,543
665300,534
7165312,090
665301,061
7165305,991
665311,057
7165310,187
665311,141
7165308,856
665313,435
7165307,609
665313,426
7165306,834
665330,088
7165297,875
665328,704
7165307,752
665330,698
7165306,619
665327,210
7165308,768
665333,835
7165308,464
665331,267
7165303,843
665335,395
7165304,678
665333,345
7165301,38
665329,127
7165293,345
665329,197
7165290,907
665327,450
7165287,716
665334,966
7165294,380
665336,377
7165294,806
665333,818
7165290,96
665333,232
7165300,384
665335,36
7165301,908
665335,455
7165301,464
665336,303
7165296,911
665341,672
7165300,611
665342,700
7165302,482
665332,990
7165288,976
665335,673
7165286,616
665338,932
7165290,232
665339,643
7165290,888
665342,401
7165286,533
665345,669
7165282,836
665347,872
7165290,342
665343,686
7165292,942
665344,189
7165293,047
665352,886
7165297,813

Cambará

102,0

665348,941

7165295,536

Branquilho
Aroeira
Carne-de-vaca
Canela-guaicá

82,4
61,6
98,0
180,0

665357,242
665356,828
665353,375
665352,806

7165292,663
7165291,671
7165288,612
7165283,301

Guabiroba

61,8

665354,109

7165274,976

Bracatinga

69,4

665356,677

7165271,51

N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

1180
1182
1189
1190
1191
1192
1204
1205
1206
1207
1217
1220
1221
1222
1230
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1258

Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ilex brevicuspis
Ocotea corymbosa
Clethra scabra
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Gymnanthes klotzschiana
Gymnanthes klotzschiana
Podocarpus lambertii
Podocarpus lambertii
Gymnanthes klotzschiana
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
Moquiniastrum
polymorphum
Gymnanthes klotzschiana
Schinus terebinthifolia
Clethra scabra
Ocotea puberula
Campomanesia
xanthocarpa
Mimosa scabrella

Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo

1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265

ehet | Engemin . Hardt Planejamento . Ecotécnica . Tese

Caúna
Canelinha
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Branquilho
Branquilho
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Branquilho
Branquilho
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Carne-de-vaca
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo
Caúna
Branquilho
Branquilho
Canela-guaicá
Canela-guaicá
Guaramirim
Carne-de-vaca
Carne-de-vaca

CAP (cm)
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N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

1266
1267
1268
1269
1277

Ilex brevicuspis
Schinus terebinthifolia
Matayba elaeagnoides
Schinus terebinthifolia
Casearia sylvestris
Campomanesia
xanthocarpa
Mimosa scabrella
Moquiniastrum
polymorphum
Mimosa scabrella
Mimosa scabrella
Myrsine coriacea
Vitex megapotamica
Solanum bullatum
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Matayba elaeagnoides
Schinus terebinthifolia
Myrcia splendens
Podocarpus lambertii
NI
Myrsine coriacea
Gymnanthes klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Symplocos tetrandra
Hovenia dulcis
Moquiniastrum
polymorphum
Ilex paraguariensis
Eugenia uniflora
Gymnanthes klotzschiana
Myrcia splendens
Gymnanthes klotzschiana
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Campomanesia
xanthocarpa
Podocarpus lambertii
NI
Casearia obliqua
Cedrela fissilis

Caúna
Aroeira
Miguel-pintado
Aroeira
Carvalhinho

48,5
58,8
118,2
66,7
67,6

COORDENADAS
X
Y
665353,672
7165280,189
665354,544
7165285,717
665357,543
7165284,572
665359,542
7165291,859
665372,342
7165287,379

Guabiroba

66,0

665369,858

7165281,428

Bracatinga

48,6

665369,470

7165282,540

Cambará

97,5

665365,275

7165276,389

Bracatinga
Bracatinga
Copororoca
Tarumã
Fumo-bravo
Pinheiro-bravo

51,0
55,0
88,5
64,5
53,3
76,2

665371,362
665370,383
665365,051
665364,146
665375,730
665375,498

7165273,211
7165267,130
7165266,421
7165266,321
7165269,058
7165266,513

Guabiroba

63,4

665373,286

7165274,406

Pinheiro-bravo
Miguel-pintado
Aroeira
Guaramirim
Pinheiro-bravo
NI
Copororoca
Branquilho

49,0
55,0
54,8
97,0
48,5
93,5
77,5
101,6

665375,535
665382,807
665383,404
665388,762
665385,305
665384,516
665387,968
665392,092

7165277,59
7165280,824
7165280,373
7165283,187
7165271,708
7165272,937
7165259,71
7165260,213

Guabiroba

89,8

665393,686

7165259,196

Guabiroba

93,6

665396,639

7165262,372

Pinheiro-bravo
NI
Uva-do-japão

82,6
72,9
76,0

665398,899
665400,967
665401,206

7165266,443
7165271,181
7165274,28

Cambará

72,8

665408,706

7165271,639

Erva-mate
Pitangueira
Branquilho
Guaramirim
Branquilho

68,6
52,6
65,6
83,8
47,3

665409,63
665408,435
665411,233
665412,812
665413,892

7165265,202
7165265,992
7165264,849
7165262,614
7165260,607

Guabiroba

70,8

665409,374

7165252,686

Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Pinheiro-bravo

47,5
216,0
68,0

665409,494
665409,761
665411,626

7165254,236
7165251,463
7165248,005

Guabiroba

109,0

665418,652

7165255,673

Pinheiro-bravo
NI
Guaçatonga
Cedro-vermelho

54,0
150,0
72,0
120,8

665419,73
665419,425
665421,877
665424,899

7165245,467
7165245,139
7165248,543
7165257,257

1278
1279
1280
1281
1282
1284
1285
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1296
1297
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

CAP (cm)
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N°

NOME CIENTÍFICO

1326 Gymnanthes klotzschiana
1327 Schinus terebinthifolia
Campomanesia
1328
xanthocarpa
1329 Machaerium stipitatum
1330 Gymnanthes klotzschiana
1331 Jacaranda puberula
1332 Jacaranda puberula
1333 Jacaranda puberula
1334 Hovenia dulcis
1335 Cedrela fissilis
1336 Ilex brevicuspis
1337 NI
1338 Ocotea puberula
1339 Matayba elaeagnoides
1340 Jacaranda puberula
1341 Matayba elaeagnoides
1342 Ilex brevicuspis
1343 Schinus terebinthifolia
1344 Schinus terebinthifolia
1345 Schinus terebinthifolia
1346 Matayba elaeagnoides
1347 Podocarpus lambertii
1348 Ocotea puberula
1349 Schinus terebinthifolia
1350 Gymnanthes klotzschiana
1351 Gymnanthes klotzschiana
1352 Machaerium paraguariense
1353 Gymnanthes klotzschiana
1354 Schinus terebinthifolia
1355 Allophylus edulis
1357 Schinus terebinthifolia
1358 Schinus terebinthifolia
1359 Gymnanthes klotzschiana
1360 Schinus terebinthifolia
1361 Schinus terebinthifolia
1362 Zanthoxylum rhoifolium
1363 NI
1364 Prunus myrtifolia
1371 NI
1372 Schinus terebinthifolia
1373 Schinus terebinthifolia
1374 Gymnanthes klotzschiana
1375 Matayba elaeagnoides
1376 Sloanea lasiocoma
1377 Sloanea lasiocoma
1384 Schinus terebinthifolia
1385 Gymnanthes klotzschiana
1386 Ocotea puberula
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Branquilho
Aroeira

93,8
59,7

COORDENADAS
X
Y
665430,88
7165261,725
665431,107
7165255,740

Guabiroba

59,5

665432,370

7165260,377

Farinha-seca
Branquilho
Caroba
Caroba
Caroba
Uva-do-japão
Cedro-vermelho
Caúna
NI
Canela-guaicá
Miguel-pintado
Caroba
Miguel-pintado
Caúna
Aroeira
Aroeira
Aroeira

60,9
73,8
96,8
44,6
64,9
81,6
112
76,8
132,0
173,0
57,0
59,0
51,2
64,6
101,0
67,5
63,6
67,8
96,8
93,0
98,0
107,5
73,6
57,0
48,8
77,8
72,8
79,8
95,8
72,9
108,8
74,8
69,5
204,0
114,6
98,0
121,0
65,0
57,8
104,6
115,7
68,8
69,8
68,8
113,8

665434,857
665434,455
665432,425
665433,831
665437,113
665436,197
665436,498
665431,841
665432,544
665438,847
665434,774
665432,463
665438,999
665441,203
665442,016
665442,193
665446,257
665447,145
665450,150
665450,318
665444,867
665448,174
665449,649
665448,229
665467,287
665465,871
665469,66
665472,974
665472,002
665473,065
665472,358
665463,800
665470,970
665474,359
665468,159
665465,475
665461,935
665463,349
665465,221
665457,618
665451,362
665447,394
665445,627
665443,414
665443,537

7165258,463
7165258,468
7165256,720
7165256,703
7165254,114
7165253,128
7165253,125
7165242,104
7165242,095
7165240,134
7165243,729
7165243,647
7165244,231
7165251,847
7165252,613
7165250,727
7165246,356
7165245,126
7165244,424
7165241,763
7165239,616
7165230,933
7165236,454
7165243,451
7165233,354
7165232,486
7165230,334
7165230,292
7165232,853
7165237,603
7165237,279
7165235,613
7165246,824
7165252,764
7165246,859
7165249,108
7165247,158
7165247,805
7165244,902
7165247,323
7165253,05
7165249,001
7165260,323
7165260,018
7165261,900

NOME POPULAR

Miguel-pintado
Pinheiro-bravo
Canela-guaicá
Aroeira
Branquilho
Branquilho
Jacarandá
Branquilho
Aroeira
Chal-chal
Aroeira
Aroeira
Branquilho
Aroeira
Aroeira
Mamica-de-cadela
NI
Pessegueiro-bravo
NI
Aroeira
Aroeira
Branquilho
Miguel-pintado
NI
NI
Aroeira
Branquilho
Canela-guaicá

CAP (cm)
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N°

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

CAP (cm)

1388
1392
1396
1397
1398
1401
1402

Sloanea lasiocoma
Sloanea lasiocoma
Podocarpus lambertii
Prunus myrtifolia
Aegiphila integrifolia
Podocarpus lambertii
NI
Moquiniastrum
polymorphum
Myrsine coriacea
Ilex paraguariensis
Jacaranda puberula
Matayba elaeagnoides
NI
NI

NI
NI
Pinheiro-bravo
Pessegueiro-bravo
Gaioleira
Pinheiro-bravo
NI

76,0
96,5
57,0
83,0
77,8
59,8
70,0

COORDENADAS
X
Y
665434,444
7165265,669
665427,521
7165266,198
665421,271
7165264,392
665420,670
7165264,511
665419,194
7165266,966
665415,553
7165272,994
665416,063
7165273,652

Cambará

70,0

665411,936

7165272,928

NI
NI
NI
NI

665586,188
665599,760
665602,150
665591,857
665584,971
665584,772

7165425,525
7165636,289
7165634,597
7165638,824
7165642,455
7165642,568

1403
1408
1512
1513
1514
1515
1516

Copororoca
Erva-mate
Caroba
Miguel-pintado
NI
NI

NI
NI

Nota:
= Espécies ameaçadas
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APÊNDICE 9-A:
TABELAS DE GRADAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E
CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL: CONFORME ANEXO I DA
PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
(SMMA) Nº 22, DE 18 DE JULHO DE 2018
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Na Tabela 1, é apresentada a composição dos investimentos do empreendimento
considerando os valores e descrição dos itens utilizados em orçamentos realizados
para estudos prévios aprovados pelo Ministério de Economia (ME), Secretaria de
Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN) e Agence Française de
Développement (AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento), conforme resumo
da Carta Consulta N0 60609 (ME, 2019).
Tabela 1:
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DIRETOS DO EMPREENDIMENTO

1. IMÓVEL

VALOR
(R$)1

PARQUE

1.I) Custo atualizado para
aquisição do terreno
1.II) Custos de
arrendamento do terreno
1.III) Custos de locação do
terreno
1.IV) Custos de
reassentamento (com toda
a infraestrutura e outras de
caráter indenizatório)
1.V) Valor de indenização /
desapropriações
1.VI) Custo atualizado para
aquisição do terreno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. VII) Outros

-

-

-

-

-

-

-

VII.1) Desapropriações para
a produção de unidades
habitacionais e
infraestrutura
VII.2) Desapropriações para
equipamentos públicos
VII.3) Cessão de
propriedades da área
atualmente ocupada de
domínio público estadual
para o municipal, para
implantação do sistema de
macrodrenagem
SUBTOTAL

2. ESTUDOS

VALOR
(€)

MACRODRENAGEM

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

URBANIZAÇÃO

VALOR POR COMPONENTE (R$)

2.I) Estudos Ambientais
Relatório Ambiental Prévio
(RAP)

3.404.186,00 18.280.478,82
-

-

1.853.488,00 9.953.230,56

8.758.842,89

1.194.387,67

5.689.302,00 30.551.551,74

8.758.842,89

1.194.387,67 20.598.321,18

431.628,00 2.317.842,36

2.317.842,36

-

158.140,00

849.211,80

283.070,60

283.070,60

283.070,60

-

-

-

-

-

158.140,00

849.211,80

283.070,60

283.070,60

283.070,60

2.II) Outros
SUBTOTAL

18.280.478,82
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3. PROJETOS

3.I) Arquitetônico
3.II) Terraplenagem
3.III) Sondagens
3.IV) Topografia e
agrimensura
3.V) Hidrológicos
3.VI) Hidrogeológicos
3.VII) Geotécnico
3.VIII) Paisagismo
3.IX) Estrutural
3.X) Obra de arte especial
3.XI) Combate a incêndio
3.XIII) Instalações
hidráulicas
3.XIV) Drenagem
(superficial, profunda, bacia
de contenção, caixa de
detenção)
3.XV) Saneamento (água –
captação, barragem,
reservação, distribuição,
redes, recalques,
tratamento; esgoto – redes,
emissários, coletores,
recalques, tratamento)
3.XVI) Geométrico
3.XVII) Pavimentação
3.XVIII) Sinalização
horizontal, vertical,
semafórica, indicativa
3.XIX) Aproveitamento
econômico de jazidas
3.XX) Recuperação de Área
Degradada
3.XXI) Telecomunicações e
telemática (logística)
3.XXII) Energia elétrica
(subestação, distribuição,
transmissão, equipamentos
e acessórios)
3.XXIII) Inventário de gases
de efeito estufa
3.XXIV) Outros
3.XXIV.1) Estudos e projetos
de engenharia e arquitetura Gestão das águas pluviais,
microdrenagem e
macrodrenagem e parque
linear às margens do Rio
Barigui
3.XXIV.2) Projetos
executivos de infraestrutura
viária
SUBTOTAL

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202.326,00

1.086.490,62

956.111,75

130.378,87

-

104.651,00

561.975,87

-

-

561.975,87

306.977,00

1.648.466,49

956.111,75

130.378,87

561.975,87
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

VALOR
(R$)

PARQUE

VALOR
(€)

MACRODRENAGEM

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

URBANIZAÇÃO

VALOR POR COMPONENTE (R$)

4.I) Administração da obra
(incluindo custos de pessoal)

-

-

-

-

-

4.II) Mão de obra e encargos
diretos e indiretos

-

-

-

-

-

4.III) Fiscalização da obra

-

-

-

-

-

4.IV) Custo da aquisição de
máquinas e equipamentos
(caminhões, guindastes,
cortadeiras, ponte rolante,
teares, etc

-

-

-

-

-

4.V) Construção de
alojamentos temporários para
operários

-

-

-

-

-

4.VII) Outros custos

-

-

-

-

-

1.313.953,00 7.055.927,61

705.592,76

70.559,28 6.279.775,57

4.VII.2) Supervisão de Obras, 3.069.767,00 16.484.648,7 1.648.464,88
9
Ambiental e Social

164.846,49 14.671.337,42

SUBTOTAL

235.405,76 20.951.113,00

4.VII.1) Gerenciamento Geral
do Projeto

4.383.720,00 23.540.576,40

2.354.057,64

5.I) Serviços preliminares:
Cercamento, mourões, muros
de vedação, guaritas e
isolamento da área, limpeza
da faixa de servidão

-

-

-

-

-

5.II) Terraplanagem - limpeza
da área, escavações,
destocamento, cortes de solo,
aterros, remoção, transporte
de material e limpeza e afins

-

-

-

-

-

5.III) Infraestrutura: fundações
e demais estrutura de infra

-

-

-

-

-

5.IV) Supra estrutura
(estrutura, concretagem,
revestimento, fechamento,
cobertura)

-

-

-

-

-

5.V) Drenagem profunda
(dreno coletor central, rede
tubular de concreto,
barramento periférico, etc)

-

-

-

-

-

5.VI) Drenagem superficial
(canal gramado, canal em
gabião, bacia de dissipação,
canaleta de proteção, etc.)

-

-

-

-

-
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

5.VII) Barragens, lagoas,
diques, pilhas de estocagens,
construção de reservatório,
barragem, vertedouro, tomada
de água, desvio do rio

-

-

-

-

-

5.VIII) Bota-fora, área de
empréstimo

-

-

-

-

-

5.IX) Sistema de energia
elétrica (subestação,
distribuição, transmissão,
equipamentos elétricos e
acessórios)

-

-

-

-

-

5.X) Sistema de eletrificação
(produção, subestação, linha
de distribuição e transmissão)

-

-

-

-

-

5.XI) Sistema de
abastecimento de água
(implantação de sistema e
abertura de poços, tratamento
da água, implantação de
reservatório, rede de
distribuição de água, etc)

-

-

-

-

-

5.XII) Sistema de esgotamento
sanitário (rede coletora,
estações de recalque, linhas,
estação)

-

-

-

-

-

5.XIII) Instalação interna do
sistema de energia elétrica,
SPDA e iluminação

-

-

-

-

-

5. XIV) Instalação de sistema
de combate a incêndio

-

-

-

-

-

5.XV) Instalação de sistema de
telemática e telecomunicação

-

-

-

-

-

5.XVI) Instalação de
infraestrutura e logística

-

-

-

-

-

5.XVII) Pontes e viadutos

-

-

-

-

-

5.XVIII) Sinalização horizontal,
vertical e semafórica

-

-

-

-

-

5.XIX) Sistema de drenagem
de gases

-

-

-

-

-

5.XX) Impermeabilização
(geral)

-

-

-

-

-

5.XXI) Pavimentação (base,
sub-base, pavimento)

-

-

-

-

-

5.XXII) Serviços relativos a
arborização e paisagismo

-

-

-

-

-
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5. OBRAS DE ENGENHARIA

VALOR
(R$)

URBANIZAÇÃO

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS DO
EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

5.XXIII) Posto de combustível
(infraestrutura local com
tanques, pátios, área de
abastecimento, conveniência)

-

-

-

-

-

5.XXIV) Oficina, troca de óleo,
lavagem de veículos

-

-

-

-

-

5.XXV) Estações de
recebimento e distribuição e
derivações de gás

-

-

-

-

-

5.XXVI) Dutos (fabricação,
custo de aquisição, transporte
e fretes)

-

-

-

-

-

5.XXVII) Dutos (construção,
montagem, ensaios e
condicionamento préoperacional)

-

-

-

-

-

5.XXVIII) Mineroduto

-

-

-

-

-

5.XXIX) Turbinas e geradores

-

-

-

-

-

5.XXX) Silos clinquer, fornos,
moinhos

-

-

-

-

-

5.XXXI) Implantação de área
de lazer

-

-

-

-

-

5.XXXII) Altos-fornos, usinas
coqueira, sintetização,
redução, aciaria, refino,

-

-

-

-

-

5.XXXIII) Recomposição da
área (recomposição, proteção
e limpeza da faixa de servidão)

-

-

-

-

-

5.XXXIV) Resíduos sólidos
(coleta e destinação final)

-

-

-

-

-

5.XXXV) Planta industrial
(usinagem, setor de solda, de
limpeza, de montagem,
controle de qualidade, silo de
estocagem, galpões,
alojamentos)

-

-

-

-

-

5.XXXVI) Outros:

-

-

-

-

-

5.XXXVI.1) Dique para
contenção de cheias

353.686,00 1.899.293,82 1.899.293,82

-

-

5.XXXVI.2) Canal de
macrodrenagem para a área
protegida pelo dique

734.336,00 3.943.384,32 3.943.384,32

-

-

5.XXXVI.3) Bacias de
espraiamento e contenção, e
corredor ecológico

2.680.881,0 14.396.330,97

-

-

-

5.XXXVI.4) Parque Linear

771.446,00 4.142.665,02

-

-

-
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URBANIZAÇÃO

VALOR
(R$)

5.XXXVI.5) Liberação da
área atualmente ocupada e
20.498.837,00 110.078.754,69
reassentamento de 1037
domicílios

-

- 110.078.754,69

5.XXXVI.6) Microdrenagem

1.249.966,00

6.712.317,42

-

-

5.XXXVI.7) Pavimentação

5.140.254,00 27.603.163,98

-

- 27.603.163,98

1.748.498,85

-

-

2.302.326,00 12.363.490,62

-

- 12.363.490,62

5.XXXVI.8) Paisagismo,
Iluminação e Sinalização
5. OBRAS DE ENGENHARIA

VALOR
(€)

PARQUE

INVESTIMENTOS DIRETOS
DO EMPREENDIMENTO

MACRODRENAGEM

VALOR POR COMPONENTE (R$)

5.XXXVI.9) Reurbanização
da área atualmente
ocupada e reassentamento
de 110 domicílios

325.605,00

6.712.317,42

1.748.498,85

5.XXXVI.11) Regularização
fundiária de 546 domicílios

998.372,00

5.361.257,64

-

-

5.361.257,64

5.XXXVI.12) Ampliação da
Escola Municipal Joana
Raksa

465.116,00

2.497.672,92

-

-

2.497.672,92

5.XXXVI.13) Construção de
Unidade de Saúde

1.125.581,00

6.044.369,97

-

-

6.044.369,97

5.XXXVI.14) Implantação
de Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

69.767,00

374.648,79

-

-

374.648,79

422.093,00

2.266.639,41

-

-

2.266.639,41

5.XXXVI.15) Reforma de
imóvel para Centro
Municipal de Educação
Infantil
SUBTOTAL
VALOR DE REFERÊNCIA
(VR = ∑ subtotais dos
investimentos diretos)

37.138.266,00 199.432.488,42 5.842.678,14

0,00 175.050.814,29

47.676.405,00 256.022.294,85 18.194.761,02 1.843.242,91 217.445.294,94

Fonte:
Baseada em ME (2019) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.
Notas:.
1
= cotação de 20 de fevereiro de 2020 (R$ 5,37) (BCB, 2020)
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Os valores orçados para a execução dos itens 5.XXXVI.3 (bacias de espraiamento
e contenção, e corredor ecológico e 5.XXXVI.4 (parque linear) não foram
considerados para o cálculo do valor de referência (VR), pois, segundo orientação
do contratante, correspondem a obras de compensação ambiental (CA). A Tabela 2
apresenta o grau de impacto (GI), enquanto as Tabelas 3 a 5 contemplam pesos
de localização do empreendimento.

1 – LOCALIZAÇÃO

1.I) Localização do imóvel referente ao Zoneamento das
APAs

3,0 3,0 3,0

1.II) Áreas Estratégicas para a Conservação

4,0 4,0 4,0

1.III) Áreas de Preservação Permanente

5,0 5,0 5,0

1.IV) Bacias Hidrográficas

2 – EMPREENDIMENTO

URBANIZAÇÃO

INDICADORES

PARQUE

ITEM

MACRODRENAGEM

Tabela 2:
GRAU DE IMPACTO (GI)

-

-

-

Componente 1 - Localização (Média dos pesos do
Componente)

3,0 3,0 3,0

2.I) Porte

0,0 1,0 3,0

2.II) Atividade

5,0 5,0 5,0

Componente 2 – Empreendimento (Média dos pesos
do Componente)

2,5 3,0 4,0

3.I) Flora

5,0 5,0 5,0

3.II) Fauna

5,0 5,0 5,0

3.III) Paisagem natura

4,0 4,0 4,0

3 – FATORES AMBIENTAIS
Componente 3 - Fatores Ambientais (Média dos pesos
4,6 4,6 4,6
do Componente)
4 – ASPECTOS
SOCIOCULTURAIS

5 – AVALIAÇÃO DOS
IMPACTOS SOBRE OS
RECURSOS AMBIENTAIS

4) Aspectos Socioculturais

0,0 0,0 0,0

Componente 4 – Aspectos Socioculturais

0,0 0,0 0,0

5.1) Remoção de vegetação e hábitats

2,0 2,0 5,0

5.2) Remoção do solo

4,0 1,0 1,0

5.3) Alteração de elementos do subsolo

2,0 0,0 0,0

5.4) 0geração de resíduos |

0,0 2,0 2,0

5.5) geração de efluentes

0,0 1,0 1,0

5.6) Geração de emissões atmosféricas

3,0 3,0 3,0
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PARQUE

consórcio

IPPUC

MACRODRENAGEM

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba |

5.7) Geração de ruídos

2,0 2,0 2,0

Componente 5 - Avaliação dos Impactos sobre os
Recursos
Ambientais (Média dos pesos do Componente)

1,9 1,6 2,0

6). Geração de GEE

2,7 3,1 3,2

Componente 6 – Emissões de Gases de Efeito Estufa

2,7 3,1 3,2

7.1) Ocorrência de impactos negativos

3,0 3,0 3,0

7.2) Temporalidade dos impactos negativos

1,8 2,0 1,9

7.3) Magnitude dos impactos negativos

2,0 1,9 1,9

Componente 7 - Análise dos Impactos Negativos
(Média dos pesos do Componente)

2,3 2,3 2,3

GRAU DE IMPACTO (GI)

MÉDIA FINAL 2,4 2,5 2,7

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
GEE = gases de efeito estufa

Localização do imóvel no zoneamento das APAs | 1.I

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 3:
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)

Pesos

Imóvel não pertencente a APA (0)

-

-

-

Imóvel pertencente a APA com atividades propostas permitidas pelo zoneamento da APA (3)

31

31

31

Imóvel pertencente a APA com atividades propostas permissíveis pelo zoneamento da APA
(5)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 1.

3

3

3

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
APA
= Área de Proteção Ambiental
1
= o zoneamento da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Iguaçu está em
processo de revisão
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Áreas estratégicas para a conservação | 1.II

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 4:
LOCALIZAÇÃO: ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA A CONSERVAÇÃO

Pesos

Ausência de UC, BNR e RPPNM na ADA e AID (0)

-

-

-

Presença de UC, BNR ou RPPNM na AID (3)

-

-

-

Presença de UC ou RPPNM contígua a ADA (4)

4

4

4

Presença de BNR na ADA (5)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 1.II

4

4

4

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA
= Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
BNR
= Bosque Nativo Relevante
RPPNM = Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal
UC
= Unidade de Conservação

Áreas de preservação permanente | 1.III

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 5:
LOCALIZAÇÃO: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Pesos

Sem incidência de APP na ADA (0)

-

-

-

Incidência da faixa de APP na ADA, com ausência de recursos hídricos na ADA (3)

-

-

-

Incidência da faixa de APP e presença de recursos hídricos na ADA (5)

-5

-5

-5

Valor do peso para o Indicador 1.III

5

5

5

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA
= Área Diretamente Afetada
APP
= Área de Preservação Permanente
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Ainda pertinente a pesos de localização do empreendimento, na Tabela 6 vale
destacar que não foram identificados impactos negativos significativos no contexto
da Bacia do Rio Barigui, destaca-se ainda que as intervenções projetadas têm
como objetivos:
a)
b)

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 (IPPUC, 2019, p.63).

Dessa forma, as obras do Projeto Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo
do Caximba convergem com as diretrizes de planejamento urbano, promovendo a
preservação, a conservação e a recuperação, ambiental, assim como com aquelas
previstas no Plano de Ação Climática de Curitiba, principalmente com relação ao
desenvolvimento de ações de adaptação climática envolvendo o aumento da
resiliência do município por meio da melhoria da macrodrenagem urbana e da
conservação de áreas verdes.

Bacias hidrográficas | 1.IV

URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

PARQUE

MACRODRENAGEM

Tabela 6:
LOCALIZAÇÃO: BACIAS HIDROGRÁFICAS

Pesos

Impactos negativos limitados à área de uma microbacia (1)

Não foram
Impactos negativos incidentes em área de uma microbacia e limitados à uma bacia de 3ª ordem identificados
impactos
(3)
negativos no
Impactos negativos incidentes em área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à uma bacia de 1ª
contexto da
ordem (4)
bacia
hidrográfica1
Impactos negativos incidentes em área de uma bacia de 1ª ordem (5)
Valor do peso para o Indicador 1.IV

0

0

0

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= na fase de operação do empreendimento, não são identificados impactos negativos para
esses aspectos

As Tabelas 7 a 24, adiante expostas, complementam demais valores previstos para
o empreendimento e respectivos fatores ambientais e aspectos pertinentes, bem
como para impactos sobre os recursos ambientais, para emissões de gases de
efeito estufa (GEE) e para a ocorrência de impactos negativos.
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Porte / área | 2.I

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 7:
EMPREENDIMENTO: PORTE

Pesos

De 5.000,00 a 9.999,99 m² de área construída total (1)

-1

1

-

De 10.000,00 a 49.999,99 m² de área construída total (2)

-1

-

-

De 50.000,00 a 99.999,99 m² de área construída total (3)

-1

-

3

De 100.00,00 a 199.999,99 m² de área construída total (4)

-1

-

-

Acima de 199.999,99 m² de área construída total (5)

-1

-

-

Valor do peso para o Componente 2.I

-1

1

3

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= inexistência de área construída neste componente (restrito a obras de macrodrenagem)

Atividades | 2.II

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 8:
EMPREENDIMENTO: ATIVIDADES

Pesos

Atividades a serem desenvolvidas constantes no decreto regulamentador de licenciamento
ambiental (1)

-

-

-

Atividades a serem desenvolvidas dependentes de licenciamento ambiental simplificado para
operar (3)

-

-

-

Atividades a serem desenvolvidas dependentes de licenciamento ambiental completo para
operar (5)

5

5

5

Valor do peso para o Componente 2.II

5

5

5

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Flora | 3.I

URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

PARQUE

MACRODRENAGEM

Tabela 9:
FATORES AMBIENTAIS: FLORA

Pesos

Maciços vegetacionais ausentes na ADA ou no entorno à ADA (0)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA com predominância
de espécies exóticas (3)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA com predominância
de espécies nativas, sem ocorrências de espécie ameaçada de extinção (4)

-

-

-

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA ocorrendo espécies
na categoria de espécies ameaçadas de extinção (5)

5

5

5

Valor do peso para o Indicador 3.I

5

5

5

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada

Fauna | 3.II

URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

PARQUE

MACRODRENAGEM

Tabela 10:
FATORES AMBIENTAIS: FAUNA

Pesos

Não há ocorrência ou trânsito de espécies ameaçadas de extinção na ADA e AID (0)

-

-

-

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “dados insuficientes” na ADA ou AID (2)

-

-

-

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “vulnerável” na ADA ou AID” (3)

-

-

-

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “em perigo” na ADA ou AID.(4)

-

-

-

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na
categoria “criticamente em perigo” na ADA ou AID (5)

5

5

5

Valor do peso para o Indicador 3.II

5

5

5

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID
= Área de Influência Direta
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Paisagem natural | 3.III

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 11:
FATORES AMBIENTAIS: PAISAGEM NATURAL

Pesos

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural totalmente
urbanizada e elementos naturais ausentes (0)
Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural bastante
antropizada (2)

-

-

-

-

-

-

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural, pouco antropizada (4)

4

4

4

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural preservada (5)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 3.III

4

4

4

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS| 4.I

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

MACRODRENAGEM

Tabela 12:
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Pesos

Não há registros de Patrimônios Culturais, seja ele imaterial ou histórico e artístico na
ADA ou AID (0)

0

0

0

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na AID (3)

-

-

-

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na AID, contiguo à ADA (4)

-

-

-

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na ADA (5)

-

-

-

Valor do peso para o Componente 4.I

0

0

0

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
ADA = Área Diretamente Afetada
AID = Área de Influência Direta
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Remoção de vegetação | 5.I

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 13:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO

Pesos

Não haverá remoção de vegetação e nem mesmo indivíduos isolados (0)

-

-

-

Haverá remoção de árvores isoladas exóticas (1)

-

-

-

Haverá remoção de árvores isoladas exóticas nativas (2)

2

2

-

Haverá remoção de indivíduos de espécies exóticas que compõem maciços vegetacionais (3)

-

-

-

Haverá remoção de indivíduos de espécies nativas que compõem maciços vegetacionais (4)

-

-

-

-

-

5

2

2

5

Haverá remoção de indivíduos de espécies ameaçadas de extinção, sejam indivíduos
isolados ou presente em maciços vegetacionais (5)
Valor do peso para o Indicador 5.I
(∑ das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5)

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

Remoção do solo | 5.II

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 14:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: REMOÇÃO DO SOLO

Pesos

Não haverá escavação (0)

-

-

-

Preparo do terreno, nivelamento limitado a remoção superficial do solo e não haverá
construção de subsolo (1)

-

1

1

Escavação limitada à construção de um subsolo (2)

-

-

-

Escavação limitada à construção de dois a três subsolos (3)

-

-

-

Escavação limitada à construção de quatro subsolos (4)

4

-

-

Escavação limitada à construção de cinco ou mais subsolos (5)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 5.II

4

1

1

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Alteração de elementos do subsolo | 5.III

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 15:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: ALTERAÇÃO DE ELEMENTOS DO
SUBSOLO

Pesos

Não haverá alteração da qualidade da água subterrânea, do regime hidrodinâmico, ou
do nível do lençol freático em qualquer etapa do empreendimento (0)

-

0

0

O empreendimento poderá alterar o regime hidrodinâmico em qualquer etapa (1)

-

-

-

O empreendimento poderá alterar o nível do lençol freático em qualquer etapa (2)

2

-

-

A atividade a ser desenvolvida possui fator de risco que poderá alterar a qualidade de
água (3)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 5.III
(∑ das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5)

2

0

0

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.

Geração de resíduos | 5.IV

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 16:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Pesos

Gerará somente resíduos de características semelhantes aos domiciliares, no limite de
600 litros por semana (1)

-1

-

-

Gerará somente resíduos de características semelhantes aos domiciliares, acima do
limite de 600 litros por semana (2)

-1

2

2

-1

-

-

-1

-

-

-1

2

2

Gerará resíduos Classe I – Perigosos, provenientes de serviços de manutenção do
empreendimento independente do volume a ser gerado tanto na implantação quanto na
operação
Gerará resíduos Classe I – Perigosos, inerentes ao desenvolvimento da atividade do
empreendimento
Valor do peso para o Indicador 5.IV

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Nota:
1
= não pertinente pela não previsão de usos neste componente
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Geração de efluentes | 5.V

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 17:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: GERAÇÃO DE EFLUENTES

Pesos

Gerará efluente de característica domiciliar com viabilidade de lançamento diretamente
na rede coletora de esgotos (1)
Gerará efluente de característica domiciliar com viabilidade de lançamento diretamente
na rede coletora de esgoto, por meio de sistema de bombeamento/recalque (1)
Gerará efluente de característica não-domiciliar, sem necessidade de pré-tratamento e
viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos (2)
Gerará efluente de característica não-domiciliar, com necessidade de pré-tratamento do
efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos (3)
Gerará efluente de característica domiciliar e não disponibilidade de rede coletora de
esgotos (4)
Gerará efluente de característica não-domiciliar e não disponibilidade de rede coletora
de esgotos (5)
Valor do peso para o Indicador 5.V

-1

1

1

-1

-

-

-1

-

-

--1

-

-

-1

-

-

-1

-

-

-1

1

1

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Nota:
1
= não pertinente pela não previsão de usos neste componente

Geração de emissões atmosféricas | 5.VI

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 18:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Pesos

Não haverá fontes com emissões atmosféricas

-

-

-

Utilizará fontes de emissões atmosféricas somente para emergências (1)

-

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Na etapa de implantação, utilizará fontes de emissões de uso não contínuo e média
diária até 4 horas (2)
Na etapa de implantação, utilizará fontes de emissões de uso não contínuo e média
diária até 8 horas (3)
Na etapa de operação, utilizará fontes de emissões atmosféricas de uso não contínuo e
média diária até 4 horas (3)
Na etapa de operação, utilizará fontes de emissões atmosféricas de uso não contínuo e
média diária acima de 4 horas até 6 horas (4)
Na etapa de operação, utilizará fontes com emissões atmosféricas de uso contínuo na
operação do empreendimento (5)
Valor do peso para o Indicador 5.VI
(∑ das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5)

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Geração de ruídos | 5.VII

URBANIZAÇÃO

PARQUE

IDENTIFICAÇÃO | INDICADORES

MACRODRENAGEM

Tabela 19:
IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS AMBIENTAIS: GERAÇÃO DE RUÍDOS

Pesos

Sem desenvolvimento de atividades ruidosas (0)

-

-

-

Na etapa de implantação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período
diurno (7h – 19h) (1)

-

-

-

Na etapa de implantação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período
noturno (19h – 7h) (2)

2

2

2

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno
(7h – 19h) com mecanismos de atenuação sonora (2)

-

-

-

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno
sem mecanismos de atenuação sonora (3)

-

-

-

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno
(19h – 7h) com mecanismos de atenuação sonora (4)

-

-

-

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno
sem mecanismos de atenuação sonora (5)

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 5.VII
(∑ das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5)

2

2

2

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Tabela 20:
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE): PARCELA AFOLU – AGRICULTURE,
FORESTS AND OTHER LAND USE
Fator da parcela de agricultura, florestas e outros usos da terra (AFOLU – agriculture,
forests and other land use)
Ausência de remoção de vegetação

Remoção de árvores isoladas

Remoção de maciço vegetal

Combinada por qualquer uso (1)

-

-

-

Combinada com uso residencial (1)

-

-

1

Combinada com uso não residencial (2)

2

2

-

Combinada com uso industrial (2)

-

-

-

Combinada com uso residencial (3)

-

-

2

Combinada com uso não residencial (3)

-

-

-

Combinada com uso industrial (4)

-

-

-

2

2

3

Valor do fator da parcela AFOLU
(∑ das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5)

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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MACRODRENAGEM

PARQUE

URBANIZAÇÃO

Tabela 21:
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE):

Porte do empreendimento (peso – indicador 2.I)

0

1

3

Atividades do empreendimento (peso – indicador 2.II)

5

5

5

Fator da parcela energia (peso – indicador 5.VI)

3

3

3

Fator da parcela resíduos (somatório dos pesos dos itens 5.IV e 5.V)

0

3

3

Fator da parcela AFOLU

2

2

3

2,7

3,1

3,2

IDENTIFICAÇÃO | INDICADOR

Emissões de GEE | 6

Valor do peso para o Componente 6 ((Porte + Atividade) x 0,04 + Energia x 0,8 +
Resíduos x 0,12 + AFOLU x 0,04), (limitado a 5)

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Tabela 22:
OCORRÊNCIA DE IMPACTOS NEGATIVOS: OCORRÊNCIA DE IMPACTOS NEGATIVOS EM
RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS
CLASSES | CATEGORIAS

PESOS MACRODRENAGEM

PARQUE

URBANIZAÇÃO

1 – 0,0 a 19,9%

1

-

-

-

2 – 20,0 a 39,9%

2

-

-

-

3 – 40,0 a 59,9%

3

52,4%

51,6%

51,1%

4 – 60,0 a 79,9%

4

-

-

-

5 – 80,0 a 100,0%

5

-

-

-

Valor do peso para o Indicador 7.I

-

3

3

3

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
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Tabela 23:
OCORRÊNCIA DE IMPACTOS NEGATIVOS: CLASSIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DO INDICADOR
TEMPORALIDADE
CATEGORIAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS1

FATOR DE
MULTIPLICAÇÃO

RESILIÊNCIA DA
CATEGORIA

MACRODRENAGEM
1 – TEMPORÁRIA

28

1

28

2 – IMEDIATA

9

2

18

3 – CURTA

2

3

6

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

5

5

25

Subtotais

44

-

77

Valor do peso para o Indicador 7.II
(∑ da resiliência das categorias / ∑ de ocorrências de impactos negativos)

1,8

PARQUE
1 – TEMPORÁRIA

28

1

28

2 – IMEDIATA

5

2

10

3 – CURTA

2

3

6

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

8

5

40

Subtotais

43

-

84

Valor do peso para o Indicador 7.II
(∑ da resiliência das categorias / ∑ de ocorrências de impactos negativos)

2,0

URBANIZAÇÃO
1 – TEMPORÁRIA

31

1

31

2 – IMEDIATA

6

2

12

3 – CURTA

3

3

9

4 – MÉDIA

0

4

0

5 – LONGA

8

5

40

Subtotal

48

-

92

Valor do peso para o Indicador 7.II
(∑ da resiliência das categorias / ∑ de ocorrências de impactos negativos)

1,9

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
1
= impactos negativos classificados por categoria
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Tabela 24:
OCORRÊNCIA DE IMPACTOS NEGATIVOS: CLASSIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DO INDICADOR
MAGNITUDE
CATEGORIAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS1

FATOR DE
MULTIPLICAÇÃO

RELEVÂNCIA DA
CATEGORIA

MACRODRENAGEM
1 – PEQUENA

16

1

16

2 – MÉDIA

10

2

20

3 – GRANDE

18

3

54

Subtotais

44

-

90

Valor do peso para o Indicador 7.III
(∑das relevâncias das categorias / ∑ das ocorrências de impactos negativos)

2,0

PARQUE
1 – PEQUENA

18

1

18

2 – MÉDIA

11

2

22

3 – GRANDE

14

3

42

Subtotais

43

-

82

Valor do peso para o Indicador 7.III
(∑das relevâncias das categorias / ∑ das ocorrências de impactos negativos)

1,9

URBANIZAÇÃO
1 – PEQUENA

21

1

21

2 – MÉDIA

10

2

20

3 – GRANDE

17

3

51

Subtotal

48

-

92

Valor do peso para o Indicador 7.III
(∑das relevâncias das categorias / ∑ das ocorrências de impactos negativos)

1,9

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 5 – Análise de impactos ambientais – deste relatório.
Notas:
1
= impactos negativos classificados por categoria

CA = VR x (GI x 0,001)
Onde:
CA = valor da compensação ambiental
VR = valor de referência (somatório dos investimentos diretos necessários para implantação do
empreendimento)
GI = grau de impactos nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
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Na Tabela 25, são apresentados os valores da compensação ambiental por
componente, totalizando 635.377,83 reais. Destaca-se que este valor representa
aproximadamente 3,4% os valores orçados para a execução das obras do parque
linear (R$ 4.142.665,02) e das bacias de espraiamento e contenção, além do
corredor ecológico (R$ 14.396.330,97), consideradas como CA do
empreendimento, portanto superiores ao valor calculado.
Tabela 25:
VALORES DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE
MACRODRENAGEM
PARQUE

VALOR DE
REFERÊNCIA
(R$)

GRAU DE IMPACTO

18.194.761,02

2,4

1.843.242,91

URBANIZAÇÃO

217.445.294,94

TOTAL

237.483.298,87

2,5
2,7
-

VALOR DA
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
(R$)
43.667,43
4.608,11
587.102,30
635.377,83

Fonte:
Baseada em SMMA (2018) e na seção 2 – Caracterização do empreendimento – deste relatório.
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