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1) Apresentação 

O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA tem como objetivo principal o licenciamento da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde, composta por um conjunto de intervenções dentro de um 
perímetro que abrange 22 bairros do município de Curitiba. O presente licenciamento 
visa a obtenção da Licença Ambiental Prévia – LAP. 

A necessidade de elaboração deste estudo é decorrente dos resultados obtidos a 
partir dos Serviços Técnicos Especializados de Análise de Viabilidade Econômico-
Financeira dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) para o 
Financiamento dos Investimentos de Infraestrutura Urbana na Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde de Curitiba, o qual apontou a viabilidade financeira do 
empreendimento e a viabilidade do lançamento de CEPACs. Para concretizar este 
cenário e viabilizar o lançamento de leilões de CEPAC na Bolsa de Valores, uma das 
exigências é a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA. 

Para a elaboração deste estudo foi montada uma equipe multidisciplinar composta por 
profissionais de diferentes áreas. 

A seguir são apresentados os dados do empreendedor e da consultoria responsável 
pela elaboração deste estudo de impacto ambiental. 

 Identificação do Empreendedor 
 

 IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 
 CNPJ: 76.582.337/0001-16 
 Endereço: rua Bom Jesus, 669 – Cabral – Curitiba - Paraná 

Telefone: (41) 3250-1414 
 Contatos: Presidente: Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida 

(presidenciaippuc@ippuc.org.br) (clever@ippuc.org.br) 
Assessoria da Presidência: Gisele Rosário Medeiros Krzyanowski – 
(gisele@ippuc.org.br) 

 

 Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do 
EIA/RIMA 

 
 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 
 CNPJ: 43.942.358/0001-46 
 End.: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5677 - Vila São Francisco, São Paulo - SP 
 Telefone: (55 11) 3767-1700 / 3767-1701 / 3813-1444  
 Contato: Eduardo Amaral Haddad - Diretor de Projetos 
 

Este Estudo de Impacto Ambiental da Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
previsto no contrato firmado entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba – IPPUC e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e 
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corresponde ao item 4 do Termo de Referência aprovado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

2) OBJETO DO LICENCIAMENTO 

O presente Estudo de Impacto Ambiental tem como objetivo o licenciamento da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde (OUC-LV) visando à obtenção de licença 
ambiental prévia – LAP. 
 
Cabe aqui destacar que, a Operação Urbana Consorciada Linha Verde engloba um 
perímetro que ocupa um total de 20.820.506 m2, dividido em três setores, 
respectivamente, norte, centro e sul, dentro dos quais está distribuído um total de 22 
bairros (ver mapa CE – OUCLV- 01 – Localização). 
 
A implantação do empreendimento viabilizará a reestruturação da área no entorno do 
eixo viário Linha Verde a partir da implantação de algumas intervenções, quais sejam: 
 
 Gentilezas Urbanas, parques e espaços de convivência; 
 
 Trincheiras verdes – ligações viárias em desnível/ acessibilidade e mobilidade 
priorizando calçadas e ciclovias; 
 
 Criação de rede de microclima-drenagem, contenção de cheias e preservação 
de fundos de vale. Permeabilidade do solo. 
 
 Equipamentos urbanos e comunitários. 
 
 Ampliação e melhoria no sistema de integração do transporte coletivo urbano e 
metropolitano. 
 
 Sistema de monitoração viária e segurança urbana. 
 
 Programas de habitação de interesse social. Moradias em áreas de risco. 
 
 Saneamento: recuperação e ampliação de redes de coleta. 
 
 Requalificação de áreas de interesse público. 
 

3) INFORMAÇÕES GERAIS E CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO1 

3.1   Contextualização Regional 

Curitiba, capital do estado do Paraná, ocupa uma superfície de 432,17 km2 e possui 
1.751.907 de habitantes (IBGE, 2010), distribuídos em 75 bairros. É a cidade polo do 
conjunto de 26 municípios que formam a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

                                                            

1 A autoria deste item é responsabilidade do IPPUC, na pessoa de Gisele Krzyzanowski, que utilizou 
como fonte de dados a dissertação: “EXTERNALIDADES, COMPLEXIDADES E LIMITAÇÕES DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA Uma discussão a partir do financiamento de projetos 
urbanos em Curitiba”, de autoria da mesma. 
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Está situada no primeiro planalto paranaense a aproximadamente 935 metros de 
altitude em relação ao nível do mar. 
 
A RMC ocupa uma superfície de 15.622,34 km2 e conta com uma população de 
3.174.201 habitantes (IBGE, 2010). A região está situada na porção leste do Estado, 
limitando-se ao norte com o Estado de São Paulo e ao sul com o Estado de Santa 
Catarina. 

 
Figura 3.1 - 1: Localização da Região Metropolitana de Curitiba 

 

A leste da RMC encontra-se a Serra do Mar, uma das principais reservas florestais do 
Estado, e o divisor de águas das bacias do Atlântico e do rio Paraná. Esta bacia 
apresenta hidrografia significativa, em cujas vertentes encontram-se os mananciais 
das principais nascentes do Rio Iguaçu. 
 
Curitiba tem sido reconhecida como cidade modelo em planejamento urbano, 
resultado do processo de planejamento urbano que, a partir da década de 1960, 
estruturaram o crescimento da cidade e foi responsável por uma série de 
transformações tanto urbanísticas como socioambientais. 
 
Atualmente a cidade e sua Região Metropolitana se configuram como um importante 
centro cultural, político e econômico, apresentando ampla infraestrutura de espaços e 
equipamentos, como aeroporto internacional, centros de convenções, shopping 
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centers, gastronomia diversa, rede hoteleira de qualidade, variedade de comércio, 
espaços de lazer, rede de parques e bosques, museus e teatros. Com a 
transformação do perfil econômico do estado do Paraná, a partir da década de 1990, 
de essencialmente agrícola para agroindustrial e industrial, a região passou a abrigar 
um dos principais polos automotivos do país e complexos industriais diversificados, 
distribuídos por diversos distritos industriais, além de tornar-se um polo de 
investimentos no setor de serviços, na área de tecnologia e automobilística. Curitiba 
também é referência em educação e em saúde. Conta com um total 54 
estabelecimentos de Ensino Superior (IBGE, 2007), sendo seis universidades, entre 
elas a Universidade Federal do Paraná, a mais antiga do País e setenta hospitais e 
clínicas com leitos hospitalares (SMS, 2006), dentre eles três hospitais universitários.  
Na América do Sul, a RMC ocupa posição privilegiada frente a um mercado de 200 
milhões de consumidores. A um raio de menos de 1.500km de Curitiba e RMC situam-
se as maiores cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e a 
Capital Federal, Brasília. A cidade está também no centro do Mercosul e próxima de 
países como Argentina, Uruguai e Paraguai. 
 
Com relação à ocupação urbana, o processo de urbanização de Curitiba e RMC foi 
reflexo da situação socioeconômica do Brasil, com intensa migração rural-urbana na 
década de 70. No Paraná o maior contingente migratório foi absorvido nas regiões 
norte e sudoeste do Estado e na RMC, dando início a metropolização de Curitiba. 
 
A macroestrutura urbana de Curitiba e RMC caracteriza-se por uma grande 
aglomeração central que extravasa os limites do Município de Curitiba, ao lado de 
sedes municipais, com menor dinamicidade e com forte relação com a cidade polo. 
 
O crescimento demográfico nos últimos anos tem sido maior nos municípios da RMC, 
nas áreas limítrofes a Curitiba, resultado do adensamento do polo e seu 
extravasamento sobre os municípios vizinhos. 
 
Na década de 70 a RMC foi a que apresentou os maiores índices de crescimento 
populacional entre todas as regiões metropolitanas do país, com taxas de crescimento 
de 5,38% ao ano. Nos anos 80 o crescimento tornou-se menos intenso, caindo para 
2,90%. Na década de 90 o pólo apresentou taxa anual de 2,11% e a RMC de 3,12%, e 
entre 2000 e 2010 o crescimento foi de 1,36% (IBGE) para a RMC e 0,96% para 
Curitiba. 
 
A mancha urbana formada por Curitiba e seus municípios limítrofes absorve cerca de 
94,58% (IBGE, 2007) da população da RMC. É denominada como Núcleo Urbano 
Central - NUC. 
 
A Figura 3.1-2 apresenta a evolução da ocupação de Curitiba e RMC desde a década 
de 1950. 
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Figura 3.1.-2 – Evolução da Ocupação em Curitiba e RMC 
Fonte: adaptado de PDI, 2006 COMEC 

 

Considerando a evolução da ocupação e os condicionantes ambientais em Curitiba e 
RMC, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), órgão do 
Governo do Estado do Paraná responsável pelas diretrizes de planejamento urbano 
metropolitano, por meio do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), estabeleceu 
diretrizes à ocupação metropolitana. 
 
Na área Norte, onde se situam os municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, 
Itaperussu e Rio Branco do Sul, a existência do Aquífero subterrâneo KARST, 
fundamental para a reposição de água das nascentes dos rios Belém, Passaúna, 
Barigui, Atuba, Palmital, entre outros e um subsolo frágil, não permitiu a implantação 
grandes obras e infraestrutura que promovessem a ocupação urbana e o seu 
adensamento. 
 
Na região Leste, composta pelos municípios de Piraquara, Quatro Barras, Campina 
Grande do Sul situam-se os mananciais de abastecimento de água das represas dos 
rios Iraí, Piraquara I e II e do Rio Pequeno. Também surge como barreira natural a 
Serra do Mar, devido sua elevada declividade. Fatores que restringem o adensamento 
populacional e o desenvolvimento industrial da região. 
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A Oeste, nos municípios de Campo Largo e Campo Magro, formam as barreiras com 
os mananciais dos rios Passaúna e Rio Verde. 
Ao Sul, em direção aos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos 
Pinhais e Mandirituba, com áreas planas e solos mais adequados, a política de 
expansão urbana e metropolitana recomenda o adensamento populacional e a 
implantação dos grandes distritos industriais. 
 
Como pode se observar na Figura 3.1-3, as condicionantes ambientais (áreas de 
mananciais e Unidades de Conservação) estão em praticamente todo o entorno de 
Curitiba, somente na porção sul e sudoeste é que se viabiliza uma área de expansão 
sem proporcionar riscos a questão ambiental. A Figura 3.1-3 apresenta os 
condicionantes ambientais, as restrições ao crescimento e as diretrizes de ocupação 
da RMC. 

 

Figura 3.1.-3 – Principais Condicionantes da RMC 
Fonte: adaptado de PDI, 2006 COMEC 

 
Cabe destacar que, a ocupação urbana e o adensamento populacional metropolitano 
evidenciam a antiga rodovia federal BR-116, atual Linha Verde, como a conexão 
diametral mais importante em relação à capital, configurando-se como seu principal 
eixo de desenvolvimento. 

3.2 Caracterização da Localidade 

Curitiba foi fundada em 29 de março de 1.693, com o nome de Vila de Nossa Senhora 
da Luz dos Pinhais de Curitiba e simplesmente Curitiba a partir de 1.698. Em 1.842, 
ganhou foro de cidade e em 19 de dezembro de 1.853, com a emancipação política do 
Paraná, então Quinta Comarca de São Paulo, tornou-se capital da nova Província. 
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A cidade foi moldada de maneira única no Brasil. Primeiro pelos índios, pioneiros no 
uso da terra, depois pelos colonizadores portugueses, no século 17. As primeiras 
décadas do século 18 registram a presença dos tropeiros, condutores de gado entre o 
Rio Grande do Sul e São Paulo, que durante muito tempo abriram caminhos, criaram 
vilas, implantaram hábitos e estimularam o comércio. No século 19, a cidade se tornou 
o novo lar de imigrantes europeus chegados em grandes contingentes, alemães, 
poloneses, italianos e ucranianos - os pilares da nova colonização - que legaram uma 
cultura plural, expressa em usos e costumes, arquitetura, dança, música, gastronomia 
e artesanato. 
 
O Estado do Paraná e mais especificamente a cidade de Curitiba há décadas estão 
entre as regiões mais desenvolvidas do Brasil, segundo indicadores de qualidade de 
vida e de desenvolvimento econômico. Ocupa o 3o lugar entre as capitais brasileiras 
com melhor índices de desenvolvimento humano (IDH-M) e o 4o com maior renda per 
capita. 
 
Curitiba e Região Metropolitana ocupam hoje, posição privilegiada como um dos 
principais centros de negócios e investimentos internacionais do Brasil. Estão situados 
em importante entroncamento nacional e sul-americano, formando três macros 
corredores continentais: 
 

 Eixo brasileiro Belo Horizonte - Rio - São Paulo, região nacional de 
maior dinâmica econômica; 

 
 Caminhos do oeste, a velha trilha Peabiru até Assunção, pela tríplice 

fronteira e; 
 
 Rodovias ao sul, caminho das tropas até o eixo Montevidéu/Buenos 

Aires/Santiago. 
 

Os terminais rodoferroviário e aeroviário, de passageiros e cargas, assim como a 
proximidade do porto internacional de Paranaguá, além de atribuírem à região uma 
dinâmica econômica, fortalecem esse posicionamento estratégico. 
 
A política de atração de investimentos e de produção industrial, promovida pelo 
Governo Estadual na segunda metade dos anos 90, com o apoio do Governo 
Municipal, reforçou ainda mais esse posicionamento, direcionando investimentos para 
diversos municípios da RMC, por meio da implantação de parques industriais locais, 
consolidando o crescimento, econômico regional. 
 
Com um PIB de R$ 43,319 bilhões (2008 – IBGE), Curitiba se coloca no 4º lugar entre 
as capitais do país. O PIB, em elevação de aproximadamente 13,5% ao ano (2002 a 
2008 – IBGE), conta também com um PIB per capita no valor de R$ 23.696,43. O PIB 
do setor secundário ou industrial é representado por 14,56% (2008), com política para 
plantas de baixo impacto ambiental e o restante por uma sofisticada oferta de 
comércio e serviços, em que se destacam os de vanguarda nos ramos institucionais, 
culturais, de educação e de saúde. A cidade é responsável por aproximadamente 
40,83% do ICMS (fonte: SEFA/PR-IPARDES, 2010) - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, principal imposto sobre o Valor Adicionado, recolhido no 
Estado.  
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Figura 3.2-1- Produto Interno Bruto a Preços Básicos por Setores 

Econômicos em Curitiba - 2008 
 

 

Figura 3.2-2- Pib per capita em Curitiba, RMC, Paraná e Brasil - 1999 a 2008 
 

O perfil das atividades econômicas do Município de Curitiba indica que 9% das 
atividades são do ramo da indústria, 37% no ramo de comércio e 38% no ramo de 
serviços e 15% outros ramos. O número de estabelecimentos no município é de 129 
mil de acordo com dados de 2005. 
 
A Tabela 3.2-1, a seguir apresenta o número de estabelecimentos por setor e os 
percentuais de participação. 
 

Tabela 3.2-1 
Estabelecimentos, segundo atividades econômicas, em Curitiba – 2005* 
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Especificamente com relação à Curitiba, as iniciativas da Prefeitura para indução do 
desenvolvimento econômico local influenciam as demais políticas públicas executadas 
pelo município. Elas se estendem desde o aprimoramento no perfil social, propiciando 
oportunidades de renda e consumo, até ao estímulo de práticas educacionais e de 
profissionalização, indução de pólos, com animação urbana e turística e a oferta de 
alimentos, nutrição e condições de vida ou serviços em saúde. 
 
Com relação aos aspectos ambientais, as ações que tiveram conseqüência sobre o 
meio ambiente em Curitiba iniciaram no Século XIX. Em 1875 foi realizado o plantio 
das primeiras árvores em ruas e praças da cidade. Em 1886 foi inaugurado o primeiro 
Parque da Cidade, o Passeio Público. Em 1870 houve a criação do “Cinturão Verde” 
no entorno da cidade – Hortifrutigranjeiros. 
 
Na década de 1940, quando iniciaram-se os primeiros estudos para a formulação de 
um Plano Diretor, valorizou-se a implantação de Praças e Parques na cidade.  
Em 1959 foi criado o Parque Municipal da Barreirinha. Em 1965, a implantação do 
Plano Diretor, caracterizou a importância da preservação das grandes áreas verdes. 
Em 1972 dois novos Parques foram criados, o do São Lourenço e o do Barigui. 
 
O Setor Especial de Áreas Verdes, criado em 1975 com a aprovação da Lei 5.234 
que estabeleceu o zoneamento e o uso do solo para a cidade, estabeleceu que a 
conservação das áreas naturais era prioritária para o crescimento da cidade. 
 
A criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em janeiro de 1986, determinou 
um rumo definitivo para a gestão ambiental na cidade. 
 

Atividades Econômicas %
Indústria 11.764 9,10

Indústrias extrativas 39 0,03

Indústria de transformação 8.065 6,24

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 43 0,03

Construção 3.617 2,80

Comércio 48.417 37,46

Comércio, reparação de veículos automotores, motocicletas; comércio a varejo de combustíveis 5.236 4,05

Comércio por atacado e intermediários do comércio 5.577 4,31

Comércio varejista e reparação de objetos e domésticos 37.604 29,09

Serviços 49.396 38,21

Alojamento e alimentação 11.051 8,55

Transporte, armazenagem e comunicações 4.822 3,73

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados 2.442 1,89

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 22.915 17,73

Educação 1.459 1,13

Saúde e serviços sociais 3.136 2,43

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 3.568 2,76

Serviços domésticos  3 0,00

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca 183 0,14

Outros ** 19.501 15,09

TOTAL  129.261  100,00

Quantidade 

Código Nacional de Atividades Econômicas.

FONTE: SMF/Cadastro de Liberação de Alvarás 
ELABORAÇÃO: Curitiba S.A./Diretoria de Desenvolvimento Econômico/GFE1
NOTAS: *Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal.

**Porcentagem de empresas abertas antes de 1996, que não tiveram seus códigos de atividades compatibilizados com a CNAE -
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3.3 Planejamento Urbano de Curitiba 
 
Nos primeiros anos do século XX, a cidade de Curitiba assumiu o papel de conduzir e 
liderar grandes transformações rumo ao desenvolvimento de uma economia regional. 
Instituída como capital da Província do Paraná, o governo promoveu um enorme 
incentivo para atrair imigrantes da Europa Central, especialmente eslavos, italianos e 
alemães com o intuito de ocupar os grandes espaços ainda não povoados 
(HAYAKAWA, 2011).  
 
Em 1912, o prefeito engenheiro-arquiteto Candido de Abreu implantou as linhas de 
transporte público sobre trilhos, induzindo sua ocupação numa rede de 32 km, criando 
um sistema de transporte público. Dez anos depois, a ocupação urbana praticamente 
dobrou e ocorreu uma série de obras estruturantes com largas avenidas como os 
eixos das ruas Visconde de Guarapuava, Sete de setembro, Iguaçu, Silva Jardim e 
Getúlio Vargas. 
 
Em 1940 foi elaborado o Plano Diretor de Urbanização de Curitiba, o Plano Agache, 
responsável pela instituição de vários conceitos e recomendações que foram seguidos 
durante anos e implantados pelos governos do Estado e o Município de Curitiba. Esse 
plano estruturou grandes avenidas na cidade, favorecendo a circulação urbana e 
setorializando a cidade de acordo com funções urbanas. Embora implantado de forma 
parcial, um conjunto de avenidas radiais, perimetrais e diametrais foi projetado e 
implantado. Espaços com usos funcionais como o centro cívico, universitário, 
industrial, esportivo e militar entre outros foram elaborados e definidos. O Plano 
Agache baseava-se em um modelo de crescimento “radial” no sentido centro-periferia 
(IPPUC, 1993a). 

 
Figura 3.3-1 – Crescimento 

Radial - Plano Agache 
Fonte: IPPUC 

Contudo, a Curitiba de hoje teve seu crescimento direcionado segundo os conceitos e 
parâmetros urbanísticos específicos estabelecidos a partir do seu Plano Diretor de 
1966, Lei 2.828/66, e no seu contínuo processo de aperfeiçoamento, que orientou o 
seu crescimento, contemplando o transporte, a circulação, o uso do solo, o meio 
ambiente, a habitação, o desenvolvimento econômico e a promoção social. 
 
Entre vários objetivos, a mudança da conformação radial de crescimento da cidade 
para um modelo linear de expansão urbana, conforme apresentado da Figura 4, foi a 
premissa principal do Plano Diretor de 1966 e se configura como a marca da cidade 
até os dias atuais quando do desenvolvimento de novos projetos urbanos. 
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Figura 3.3-2 – Crescimento Linear – Plano Diretor de 1966 
Fonte: IPPUC 

 

Nesse contexto, a integração entre as funções urbanas foi a estratégia adotada para a 
viabilização dessa premissa e foi o princípio indutor do crescimento da cidade, 
formando um tripé de desenvolvimento urbano, onde o Uso do Solo, o Sistema 
Viário e o Transporte Público foram utilizados para organizar a cidade, buscando 
valorizar o espaço urbano e o cidadão. 
 

 

Figura 3.3-3 – Integração das funções urbanas 
Fonte: IPPUC 

 
O desenvolvimento linear foi feito com a implantação de eixos viários, denominado de 
Eixos Estruturais, formando um Sistema Trinário, cujas vias têm funções 
específicas. A Via Central, de circulação do transporte de massa no centro, em via 
exclusiva, ladeada por vias locais para acesso às atividades lindeiras. As vias laterais, 
Vias Rápidas, destinadas prioritariamente ao veículo privado, com sentido de tráfego 
único, promovendo as ligações centro-bairro e bairro-centro. 

Sistema 

Viário 

Transporte 

Público 

Eixo Estrutural Sul 

Eixo Estrutural Leste Eixo Estrutural Oeste 

Eixo Estrutural Norte 

Uso do Solo
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Figura 3.3-4 - Modelo do Sistema Trinário dos eixos estruturais 

 

 
Figura 3.3-5 – Vista Aérea do Sistema Trinário 

Fonte: IPPUC 
 

 
Figura 3.3-6 – Corte esquemático do adensamento previsto 

no Plano Diretor de Curitiba no Setor Estrutural 
e Zonas adjacentes 

Fonte: IPPUC 
 

A implantação dos Eixos Estruturais visou também à indução do adensamento 
habitacional, comercial e de serviços, com usos do solo compatíveis. Os Eixos 

Via Rápida 

Via Rápida 

Via Central 
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concentraram os investimentos em infraestrutura urbana, inclusive com a implantação 
de terminais de integração do transporte coletivo, concentrando as suas demandas. 
 

 
Figura 3.3 - 7 – Vista aérea do adensamento previsto no 

Plano Diretor de Curitiba consolidado no Setor 
Estrutural Sul e Zonas adjacentes 

Fonte: IPPUC 
 

 
Figura 3.3-8– Vista aérea do adensamento previsto no 

Plano Diretor de Curitiba consolidado no 
Setor Estrutural Norte 

Fonte: IPPUC 
 
Dessa forma, a partir da década de 70, a administração municipal, assumindo um 
compromisso de longo prazo com a aplicação da premissa e dos objetivos do Plano 
Diretor, organizou a estrutura viária da cidade, disciplinou a ocupação do solo e 
implantou um sistema de transporte coletivo, criando uma rede em todo o município. 
 
O Plano Diretor de 1966 foi regulamentado pela Lei 5.234/75 de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo, que ficou vigente até o final da década de 90, aonde em 2000, 
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após um processo de revisão, foi publicada a Lei 9.800/00 que adequou essa 
legislação aos desafios e a realidade da cidade na época. 
 
Em 2004, após a criação do Estatuto da Cidade pelo Governo Federal, o Plano Diretor 
de Curitiba foi revisado e também adequado a essa legislação Federal, Lei 11.266/04. 
Tanto a nova legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de 2000, como a lei 
de Adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade, tem uma abordagem mais 
ampla das questões urbanas da cidade, agregando principalmente a visão 
metropolitana, questões econômicas, sociais e ambientais, mas mantendo os 
princípios e conceitos estabelecidos em 1966. 
 
Especificamente com relação a área objeto de licenciamento por meio desse EIA-
RIMA, a lei 9.800/00 define a faixa da antiga rodovia federal BR-116, atual Linha Verde 
como o mais recente Eixo de Adensamento da cidade, a Lei 11.266/04 de adequação 
do Plano Diretor ao estatuto da Cidade a caracteriza como Eixo Estruturante. A Figura 
abaixo mostra a localização do Eixo da Linha Verde em relação aos demais Eixos 
Estruturantes da cidade. 
 

 
Figura 3.3-9 - Eixo da antiga BR-116, atual Eixo da Linha Verde 

 
3.4 Análise de Alternativas Técnicas e Locacionais 

 
A lei municipal no 11.266/2004, de adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto 
da Cidade, prevê a utilização do instrumento Operação Urbana Consorciada no 
município, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, sociais 
e ambientais e aponta algumas áreas da cidade que seriam passíveis de se 
implementarem Operações Urbanas Consorciadas, a saber, Centro, Prado Velho, 
Parolin, Eixos de Adensamento e Unidades de Preservação.  

Eixo da antiga BR‐116, Atual 

Linha Verde 
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Essas são as alternativas locacionais resultantes do processo de planejamento da 
cidade.  
 
Dentro destas alternativas, o Centro encontra-se altamente adensado, com um 
sistema viário reduzido e de difícil alteração mesmo com a proposição de novas obras 
de arte.  
 
A região do Prado Velho, no seu trecho próximo a antiga BR–116 reúne condições 
para receber uma intervenção nos moldes da OUC. Inclusive, cabe destacar, que 
grande parte dessa área foi incorporada na OUC-LV. 
 
O Parolin, neste momento passa por um grande processo de intervenção, com a 
participação da Companhia de Habitação de Curitiba (COHAB), para a regularização 
fundiária de uma grande parte dos lotes, não comportando neste momento uma OUC. 
 
No caso dos Eixos de Adensamento, quando da aprovação do Plano Diretor original 
de 1966, foram estabelecidos cinco eixos de desenvolvimento que ordenaram o 
crescimento da cidade: o Eixo Leste até o bairro do Centenário, o Eixo Oeste até o 
bairro de Campo Comprido, o Eixo Norte até o bairro de Santa Cândida, o Eixo Sul até 
o bairro do Pinheirinho e o Eixo do Boqueirão.  
 
Esses eixos de adensamento encontram-se bastante consolidados, começando a 
apresentar pouco potencial de renovação devido ao nível de ocupação atual, resultado 
de um esforço de mais de 40 anos da administração municipal.  
 
O eixo de desenvolvimento da Linha Verde se configura como o 6º grande eixo de 
desenvolvimento da cidade, que foi possível devido à necessidade de transformação 
dessa antiga faixa da BR-116 em área urbana. 
 
As Unidades de Preservação são como o nome já diz, são unidades específicas 
distribuídas por todo o município, que podem ser objeto de OUCs específicas e de 
pequena monta visando a sua restauração ou conservação.  
 
Decorrente de estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba, no caso dos eixos de adensamento, essa legislação aponta 
especificamente a Linha Verde como um compartimento definido para a realização de 
uma operação urbana Consorciada. Contudo, considerando a necessidade premente 
de transformação do compartimento urbano da Linha Verde não apenas do ponto de 
vista do planejamento urbano, como do ponto de vista da demanda da população, 
considerando que a administração municipal já vem como decorrência disso, 
implementando uma série de ações voltadas a transformação desse eixo, desde a 
mudança do zoneamento, como a execução de obras, considerando ainda o estudo de 
viabilidade econômica desenvolvido pela FIPE principalmente quanto as questões 
mercadológicas do setor imobiliário, e considerando também o alcance e a relevância 
que as intervenções propostas representam para o conjunto da cidade, a alternativa 
de se realizar, neste momento a Operação urbana Consorciada Linha Verde, aparece 
como extremamente oportuna, uma vez que essas intervenções aliam a necessidade 
de implementação de infraestrutura nesse compartimento urbano da cidade com a 
possibilidade de transformação urbana frente à ocupação existente. 
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Quanto à execução das obras de urbanização e humanização projetadas para esse 
compartimento urbano da cidade, que ainda encontra-se bastante caracterizado como 
remanescente de área do entorno da antiga rodovia BR-116, ocupada principalmente 
por galpões que abrigam atividades de prestação de serviços que atendiam 
justamente a função de rodovia, trata-se de um imperativo para a melhoria da 
qualidade da vida de uma parcela expressiva de população e da cidade como um 
todo, tendo em vista a extensão desse eixo no município. 
 
A abertura do Contorno Leste em 2002 e, como decorrência disso, o desvio do tráfego 
pesado da antiga BR-116 do trecho urbano na cidade de Curitiba, permitiu que a 
administração municipal assumisse definitivamente este setor da cidade e iniciasse a 
implantação de obras de urbanização com o objetivo de integrá-lo ao tecido urbano da 
cidade. Uma eventual não intervenção nesse importante eixo resultaria no 
sucateamento das vias existentes, no aumento do número de acidentes, na 
desvalorização imobiliária dos imóveis situados no entorno deste eixo e na 
permanência do indesejável isolamento dos bairros da porção leste da cidade 
provocado pela barreira urbana que se constituía a antiga BR-116 (EIA-RIMA, Linha 
Verde). 
 
No primeiro passo da transformação foram alterados parâmetros de uso e ocupação 
do solo, que permitiram um maior adensamento urbano, bem como o desenvolvimento 
de atividades de uso misto. Concomitantemente, foi desenvolvido o projeto viário e de 
transporte para o Eixo da Linha Verde, transformando a antiga rodovia em via urbana, 
com sistema viário adequado, transporte, ciclovia, calçadas e paisagismo. O primeiro 
trecho viário da Linha Verde, que vai do Terminal do Pinheirinho ao Jardim Botânico, 
já foi implantado. O segundo trecho viário, do Jardim Botânico ao Santa Cândida 
encontra-se parcialmente em obras, na porção entre a Universidade Federal do 
Paraná e a Av. Victor Ferreira do Amaral. A extensão do trecho Sul da Linha Verde 
tem previsão de iniciar as obras viárias no primeiro semestre de 2012. 
 
Contudo, essas obras representam parte de uma proposta maior de transformação 
desse compartimento urbano a qual a administração local encontra-se bastante 
comprometida e demandada pela população. Dessa forma a Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde A Linha Verde vai de encontro à viabilização desse objetivo 
maior em termos de obras de integração urbana que vai permitir que a transformação 
urbana, social e ambiental dessa área da cidade se dê de forma mais intensa, 
estimulando a ocupação, para que esse novo eixo de desenvolvimento da cidade se 
consolide da mesma forma que os demais eixos de adensamento da cidade. 
 
Sendo assim, a opção de realizar uma Operação Urbana Consorciada no 
compartimento urbano da Linha Verde, está relacionada à oportunidade de consolidar 
este eixo de desenvolvimento, como uma nova alternativa tanto viária, como de 
transporte coletivo, bem como de uso e ocupação do solo, complementando a 
estrutura de macrozoneamento da cidade. A possibilidade de acrescer potencial 
construtivo a regiões específicas é uma prerrogativa para a realização de Operações 
Urbanas Consorciadas. Considerando-se os parâmetros de uso e ocupação do solo 
previstos no planejamento urbano de Curitiba, os eixos de adensamento são os locais 
onde são permitidas as maiores densidades de ocupação.  
 
Comparado à região do entorno da Linha Verde aos demais eixos de adensamento da 
cidade, o eixo da Linha Verde ainda é pouco denso, e, devido ao seu histórico de 
ocupação apresenta um potencial de renovação bastante elevado. Somado a isso, 
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este eixo possui um papel muito importante na cidade como um eixo estruturante e de 
ligação viária relevante no contexto urbano. 
Dessa forma, a Operação Urbana Consorciada da Linha Verde é, nesse momento, a 
melhor opção do ponto de vista locacional para a realização de uma OUC no 
município de Curitiba. 
 

3.5 Caracterização do compartimento urbano da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde (OUC-LV) 

 
O município de Curitiba é atravessado pela antiga BR-116, em uma extensão de 
aproximadamente 30 km. A Operação Urbana Consorciada Linha Verde está inserida 
no compartimento urbano formado pelas áreas adjacentes e contíguas a antiga BR-
116 em uma extensão de aproximadamente 22 km dentro do município de Curitiba, 
compreendendo o trecho entre a região do Atuba ao Norte do município e o 
entroncamento com o Anel dos Contornos Leste e Sul ao Sul do município. A Figura 
abaixo localiza o trecho urbano da antiga BR-116 nesse contexto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5-1 - Inserção regional da Rodovia BR-116 no Eixo Metropolitano 
Fonte: EIA/RIMA Eixo Metropolitano de Curitiba (2006) 

 

A Rodovia Federal BR-116, foi construída na segunda metade da década de 1950. Na 
época, seu traçado dentro do município de Curitiba passava a leste e distante da área 
urbanizada da cidade. As Figuras 3.5-2 e 3.5-3 ilustram o compartimento urbano da 
antiga BR-116 e sua inserção no espaço urbano da cidade. 
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Tendo em vista a existência da Rodovia, o Plano Diretor de 1966 e sua legislação 
complementar classificavam as áreas no entorno da BR-116 principalmente como 
Zonas de Serviço. 

 
Figura 3.5-2 – Compartimento urbano da antiga BR-116 

Fonte: IPPUC 

 
Figura 3.5-3 – Compartimento urbano da antiga BR-116 

Fonte: IPPUC 
Como mencionado anteriormente, em 1966, o Plano Diretor de Curitiba, determinou 
diretrizes de expansão física e de adensamento em um modelo linear de crescimento 
no sentido nordeste-sudoeste ao longo dos chamados Eixos Estruturais (CURITIBA, 
1998). 
 
Esta orientação dos Eixos Estruturais ocorreu em função das condicionantes físicas da 
cidade, com as cabeceiras do Rio Iguaçu nas áreas de manancial na sua porção 



                                                                                                                                          

Cap. I -19 
 

Leste, áreas com declividade acentuada localizadas ao Norte do município e áreas 
passíveis de inundação ao Sul, sendo que esta configuração era a mais natural, 
resultando em custos de implantação mais baixos. A população de Curitiba na época 
era de 450.000 habitantes e sua área central começava a apresentar os primeiros 
sinais de congestionamento (CURITIBA, 1998). Assim, os Eixos Estruturais ofereciam 
novas alternativas para habitação com alta densidade, comércio de médio porte, 
prestação de serviços e também um sistema de transporte público de massa que 
podia ser ajustado de forma contínua à demanda gerada nesses eixos (CURITIBA, 
1998). 
 
Contudo, entre o planejamento desejado e as condições econômicas da população, a 
restrita capacidade de investimento do município e o crescimento acelerado da cidade 
surgiram condicionantes de difícil controle. A valorização econômica dos eixos 
estruturais e o pouco controle das áreas de contenção (restrições a ocupação) 
induziram a população de renda mais baixa a buscar alternativas à habitação em 
áreas com menos infraestrutura, justamente as de menor valor comercial. (CURITIBA, 
1998, p. 1). 
 
Foi o que ocorreu com os bairros Vila Hauer e Boqueirão que surgiram “no outro lado” 
da BR-116 (CURITIBA, 1998, p. 1). Estes bairros foram se desenvolvendo, mesmo 
sendo áreas que não eram recomendadas à ocupação urbana pelo Plano Diretor de 
1966. Sendo que, naquela época, estas áreas já “começavam a apresentar problemas 
de acessibilidade e de qualidade ambiental ocasionados, fundamentalmente, pela falta 
de obras viárias para transpor a rodovia e pela ausência de infraestrutura básica na 
região” (CURITIBA, 1998, p. 1). 
 
Com o crescimento populacional e conseqüente consolidação da ocupação urbana 
nessas áreas, a administração municipal classificou a BR-116 como deixando de ser o 
limite da cidade, passando a configurar-se como uma barreira, um elemento divisor da 
cidade (CURITIBA, 1998). 
 
A partir do aumento populacional ocorrido principalmente nas décadas de 1970 e 
1980, as áreas do município atravessadas por esta via começaram a apresentar o 
desenvolvimento de diversas atividades geradoras de emprego, agregando ao uso da 
rodovia, a circulação de ciclistas, pedestres e usuários do transporte coletivo, em 
especial pela manhã e a noite, resultando em problemas quanto a segurança viária 
(CURITIBA, 1998). 
 
O agravamento desta situação conduziu a administração municipal ao 
desenvolvimento e implementação de uma série de ações e projetos voltados à 
melhoria desta região da cidade, com a implantação de travessias, trincheiras, bolsões 
de retornos, entre outras ações nas décadas de 1970, 1980 e 1990, objetivando a 
integração da cidade entre os dois lados da antiga rodovia, até o desenvolvimento do 
projeto da Linha Verde na década de 2000 e agora culminando com a proposição da 
Operação Urbana Consorciada da Linha Verde, com o objetivo de transformar a 
ocupação do entorno dessa antiga rodovia. 
 
3.5.1 A inclusão da rodovia no processo de planejamento urbano da cidade 
 
Conforme mencionado anteriormente, a partir da década de 60, os efeitos indesejáveis 
da ocupação a Leste da Rodovia BR-116, se faziam presentes. As áreas eram 
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constantemente inundadas pelo rio Belém e a infraestrutura de drenagem disponível 
tornava a região pouco adequada à urbanização. 
 
No entanto, com a política de saneamento promovida pelo Governo Federal à época, 
neste período, foi realizada a retificação dos leitos de rios, com o objetivo de drenar as 
áreas centrais de várias capitais constantemente inundadas pelas fortes chuvas. 
 
Estas ações alteraram o leito de muitos rios de Curitiba, e nesse caso o Rio Belém, 
tornando a região do Boqueirão mais acessível em relação à situação anterior, 
permitindo o seu adensamento, devido aos baixos valores da terra. Com pouca 
infraestrutura, mas com uma Rodovia de grande movimento que conectava o Sul do 
país com São Paulo e demais Estados, a região do Boqueirão, lentamente tornou-se 
um pólo de serviços, inclusive sendo definida como Zona de Serviços na legislação 
que regulamentou o Plano Diretor de 1966. Sendo que, mais tarde, configurou-se 
como um grande bairro de ligação entre Curitiba, o município de São José dos Pinhais 
e o Aeroporto Afonso Pena. 
 
Com o adensamento populacional das áreas do entorno da BR-116, conforme 
mencionado anteriormente, de via de ligação, a rodovia passou a ser considerada 
barreira urbana, um divisor de funções e de bairros. Com elevados índices de 
acidentes graves, a Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) promoveu uma série de 
estudos visando reduzir os conflitos decorrentes do tráfego rodoviário que dividia a 
cidade em duas partes. 
 
Cabe destacar, que para a PMC, era muito complexo intervir neste compartimento da 
cidade, pelo menos até o ano 2002, pelo fato do mesmo se configurar como uma 
Rodovia, que era gerida pelo Governo Federal, o que ocasionava um conflito de 
competências entre o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), que 
era responsável pela administração da mesma, e a PMC. Dessa forma, principalmente 
nas décadas de 1980 e 1990 foram desenvolvidos desde projetos de amenização do 
impacto da rodovia na malha urbana da cidade, como, posteriormente foram 
desenvolvidos projetos mais abrangentes na medida em que a administração 
municipal vislumbrava a possibilidade de reversão da rodovia gerida pelo Governo 
Federal à cidade com a perspectiva de implantação do Contorno Rodoviário. Dessa 
forma, para esse compartimento urbano foram desenvolvidos os Projetos BR-Vida, 
BR-Cidade, e o Sistema de Transporte de Alta Capacidade. 
 
Em 1999, após discussões e debates em Audiências Públicas, devido à implantação 
do Anel Rodoviário na RMC (Contorno Leste), que passou a absorver o tráfego de 
carga e de passagem que atravessava a cidade pela antiga rodovia BR-116, surge o 
desenvolvimento do projeto e a implantação da obra de revitalização e humanização 
da região, evoluindo de uma simples incorporação de avenida, onde o uso do solo e a 
adoção de instrumentos urbanísticos foram inseridos, propiciando a transformação 
deste trecho da rodovia em um grande vetor de desenvolvimento urbano, redefinindo o 
papel até então desempenhado pela mesma, que funcionava como uma barreira à 
movimentação de veículos e pedestres entre os vários bairros transpostos. Esse 
projeto é atualmente conhecido como Linha Verde. 
 
Com o projeto da Linha Verde, de um elemento impeditivo, a rodovia passou a ser 
considerada um eixo de integração entre vários bairros de Curitiba (22 ao todo), 
melhorando a fluidez dos deslocamentos que, naquele momento, se mostrava crítica. 
O projeto da Linha Verde, previu diversas intervenções, que serão descritas na 
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seqüência, com a implantação de obras para promover uma maior segurança aos 
deslocamentos de veículos e de pedestres.  
Também foi possível sua viabilização em função de mecanismos de estímulo e 
incentivo à ocupação urbana, os quais foram incorporados na Lei 9.800/00 e no Plano 
Diretor de 2004, onde a Linha Verde figura como, respectivamente, um Eixo de 
Adensamento e um Eixo Estruturante. 
 
Dando continuidade ao processo de planejamento urbano, com o intuito de 
implementar e consolidar o processo de transformação da rodovia em um grande eixo 
de estruturação da cidade, a Prefeitura Municipal, com base no Plano Diretor de 
Curitiba, em 2004 previu a utilização do instrumento Operação Urbana Consorciada, 
por meio do qual se pretende viabilizar outras intervenções no eixo da Linha Verde, 
desde o Contorno Sul até a região do Atuba, melhorando assim o perfil urbano da 
região. 
 

3.6 Antecedentes do Projeto Operação Urbana da Linha Verde 
 
Na sequência são apresentados os principais projetos de intervenção desenvolvidos 
pela administração municipal para o compartimento urbano da antiga BR-116, que 
culminaram na proposição da proposta de intervenção urbanística para a Operação 
Urbana Consorciada da Linha Verde. 
 
3.6.1 Projetos e intervenções até 1998 
 
Analisando-se o histórico de projetos e ações desenvolvidos para este compartimento 
urbano da cidade, observa-se que até 1998 as intervenções projetadas e implantadas 
para o compartimento urbano da BR-116 foram voltadas principalmente para a 
amenização da barreira formada pela rodovia com relação aos demais espaços 
urbanos da cidade. Nesse sentido, ao longo dos anos foram implantados uma série de 
semáforos, trincheiras, viadutos, passarelas, redutores eletrônicos de velocidade e 
foram realizadas adequações viárias. 
 
Cabe destacar, que para a PMC, era muito complexo intervir neste compartimento da 
cidade, pelo fato do mesmo se configurar como uma rodovia, que era gerida pelo 
Governo Federal, o que por um lado ocasionava um conflito de competências entre o 
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), que era responsável pela 
administração da mesma, e a PMC, e por outro, fazia com que as intervenções 
propostas deveriam estar de acordo com as normas do DNER quanto à função 
rodoviária. 
 
Desta forma, até 1998 as ações implementadas estão muito relacionadas à integração 
entre os dois lados da rodovia, sendo que foram implementadas sete travessias para 
veículos por meio de viadutos, duas travessias para veículos por meio de trincheiras, 
bem como duas passarelas para travessias de pedestres. 
 
No início de 1998 também foram instalados nos dois sentidos da antiga BR-116, três 
redutores eletrônicos de velocidade, localizados no Atuba, próximo ao cruzamento da 
Rua Fagundes Varela e na Vila Fanny. 
 
Ainda em 1998 encontravam-se em construção mais duas trincheiras para passagem 
de veículos e foram implantados também bolsões de retorno com sinalização 
semafórica. 
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O Quadro 3.6.1-1 resume as principais intervenções até ao ano de 1998. 

Quadro 3.6-1 
Resumo das principais intervenções na rodovia BR-116 até 1998 

LOCALIZAÇÃO 

EXISTENTE 

EM 
CONSTRUÇÃO SEMÁFORO TRINCHEIRA VIADUTO PASSARELA 

REDUTOR 
ELETRÔNICO 
DE 
VELOCIDADE 

Atuba       
R. Fagundes Varela       
Av. Victor Ferreira do 
Amaral       
Igreja N. Sra. De 
Fátima       
Av. Pres. Affonso 
Camargo       
BR-277       
Av. das Torres       
Colégio Medianeira       
Av. Sen. Salgado Filho       
Av. Mal. Floriano 
Peixoto       
R. Prof. João S. 
Barcelos       
Vila Fanny       
Av. Brasília       
R. Omar R. Picheth       
Av. Winston Churchill       
R. Mal. Otávio S. 
Mazza       
Al. N. Sra S. Coração       
Trevo CIC / Contorno 
Sul       
TOTAL 5 2 7 2 3 2 
Fonte: IPPUC. 
 
Das ações implementadas na antiga BR-116, aqui agrupadas até o ano de 1998, cabe 
destacar o Projeto BR-Vida desenvolvido em 1992, sendo que o mesmo é descrito 
separadamente na seqüência, em conjunto com os demais projetos que antecederam 
a proposta da Operação Urbana Consorciada da Linha Verde, pelo fato do mesmo 
representar uma ação diferenciada no processo de planejamento urbano da cidade 
com relação ao compartimento urbano da BR-116, tratando-o efetivamente como uma 
área da cidade e não apenas que como um obstáculo a ser transposto. 
 
3.6.2 Projeto BR-Vida 
 

A intensificação do tráfego de veículos no início da década de 1990 dificultava a 
mobilidade entre os bairros da cidade que eram divididos pela antiga rodovia e gerava 
problemas de segurança relacionados à travessia de pedestres. Dessa forma, o 
Projeto BR-Vida foi desenvolvido em 1992 com o objetivo atuar sobre as questões 
decorrentes do intenso fluxo urbano e rodoviário na região. Cabe destacar que em 
1990, 36% da população da cidade vivia a leste da BR-116. Na época, a 
administração municipal tinha a perspectiva de que o tráfego rodoviário seria desviado 
futuramente para o Contorno Leste. Contudo, o mesmo já estava projetado há mais de 
15 anos e suas obras estavam paralisadas por problemas de falta de recursos, com 
data de conclusão incerta (IPPUC, 1993b). Dessa forma, o projeto previa a 
implantação de novos pontos de travessia ao longo da rodovia com o objetivo de 
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integrar a mesma à cidade, ou seja, a mudança de escala da rodovia para uma escala 
mais urbana. No início foi considerada a possibilidade de construção de inúmeros 
viadutos, mas devido ao custo de obras e de desapropriações, essa possibilidade foi 
descartada. 
 
As intervenções que seriam implementadas em etapas previam a implantação de dois 
parques/portal, cinco bolsões de travessia, obras complementares em três viadutos 
existentes, interseções em desnível e pavimentação de vias de acesso. A Figura 3.6-1 
localiza estas intervenções na antiga BR-116. 
 
 

 

Figura 3.6-1- Intervenções propostas pelo Projeto BR Vida 
Fonte: CURITIBA, 1993 

 

Das intervenções propostas foram implantados alguns bolsões de retorno com 
iluminação e semaforização, redutores eletrônicos de velocidade e uma interseção em 
desnível. 
 
Cabe destacar que as intervenções a serem realizadas na BR-116 deveriam estar de 
acordo com as normas do DNER. Esse fato era um complicador e um limitador do 
projeto, pois o compartimento precisava ainda ser tratado como uma rodovia. 
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3.6.3 Projeto BR-Cidade 

Em meados de 1996 a implantação do Contorno Leste, se configurando como o novo 
traçado da BR-116 no trecho urbano de Curitiba, estava em execução pelo DNER. A 
implantação deste contorno rodoviário traria como conseqüência a tão esperada 
liberação da rodovia no trecho urbano de Curitiba. 
 
A gestão municipal, ciente da necessidade de incorporar este trecho e seu entorno à 
malha urbana da cidade, aprimorando as ações do projeto BR-Vida, desenvolveu o 
projeto BR-Cidade adequando este compartimento da cidade com características 
rodoviárias a um perfil mais próximo de um ambiente urbano. O principal objetivo 
deste projeto foi de “transformar uma rodovia federal em uma via urbana, garantindo a 
adequada inserção daquele espaço na malha urbanizada da cidade” (CURITIBA, 
1998, s/p.): 
 

Quando foi construída, a BR-116 ficava afastada da cidade. Para todo 
mundo, a BR definia os limites. Ficava onde Curitiba terminava. Agora não é 
mais assim. A cidade cresceu. Cerca de um terço da população - 450 mil 
pessoas - vive em bairros que nasceram além da BR. Com a conclusão das 
obras do Contorno Leste, boa parte do tráfego de caminhões pesados vai ser 
desviado e o trecho urbano vai virar uma grande avenida. A BR vai ser uma 
avenida com calçadas, semáforos sincronizados, boa iluminação, passarelas 
para travessia de pedestres. As ruas marginais serão pavimentadas e os 
canteiros arborizados. Este conjunto de obras será um marco da integração 
entre os dois lados. Avenida nova. Vida nova. (CURITIBA, 1998, s/p.). 

 
As Figuras 3.6.3-1 e 3.6.3-2 apresentam de forma esquemática a proposta do projeto 
BR-Cidade. 

 

 
Figura 3.6.3-1 – Perspectiva da proposta geral do Projeto BR-Cidade 

Fonte: IPPUC 
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Figura 3.6.3-2 – Corte e planta esquemática do Projeto BR-Cidade 

Fonte: IPPUC 
Assim como o Projeto BR-Vida, o Projeto BR-Cidade tinha como objetivo transformar a 
rodovia em uma via urbana, de forma a garantir a sua adequada inserção na malha 
urbanizada da cidade (CURITIBA, 1998), configurando-se como um aprimoramento 
das intervenções propostas pelo BR-Vida, mas avançando muito com relação a 
abrangência das intervenções propostas, pois vislumbrava que essa área não seria 
mais uma rodovia. No projeto BR-Cidade, a administração local estava mais 
preocupada com a transformação deste compartimento da cidade em uma área com 
caráter mais urbano e não apenas com a questão da acessibilidade e integração física 
entre os dois lados da rodovia. 
 
Dessa forma, o Projeto BR-Cidade previa a integração das áreas do entorno da 
rodovia, não apenas quanto às questões viárias, mas também com a transformação da 
área, conferindo-lhe um caráter mais urbano. Passava-se assim da mera amenização 
do caráter de rodovia, com proposição de diversas obras de infraestrutura, à 
transformação da mesma em um eixo viário importante com caráter de via expressa 
urbana, associada à mudança da tipologia de uso e ocupação do solo para a região, 
mais compatível com o caráter urbano. 
 
As principais ações definidas para o projeto foram a manutenção de duas vias 
centrais, com duas faixas por sentido de tráfego, a complementação das vias 
marginais com duas faixas de tráfego e estacionamento do lado do alinhamento 
predial em toda a extensão, já que à época, as mesmas eram descontínuas, bem 
como a melhoria dos passeios, implantação de paisagismo e parque linear e 
implantação de iluminação urbana. As vias marginais seriam destinadas à circulação e 
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acesso para as atividades lindeiras e nela circulariam linhas de ônibus. Foram 
previstas a implantação de estações tubo para operacionalização de linha de 
transporte Linha Direta (Ligeirinho). Foram previstos também a implantação de 
interseções em desnível e a implantação de passarelas de pedestres. 
As ações propostas no Projeto BR-Cidade não foram totalmente implantadas. Foram 
implantados alguns redutores eletrônicos de velocidade, duas transposições em 
desnível e executada a iluminação da rodovia. 
 
A Figura 3.6.3-3 demonstra a BR-116 após as intervenções realizadas pelo projeto 
BR-Cidade. 
 

 
Figura 3.6.3-3 – Vista parcial da BR-116 com as intervenções realizadas pelo 

Projeto BR-Cidade 
Fonte: IPPUC 

Cabe destacar que as ações previstas no Projeto BR-Cidade tinham como premissa a 
transferência da rodovia para o município após a conclusão das obras do contorno 
rodoviário. Fato que não ocorreu no prazo previsto porque a obra do contorno 
rodoviário que estava prevista para terminar entre os anos 1997 e 1998 só foi 
concluída no final de 2002. Dessa forma não era possível implementar ações que 
descaracterizassem a sua função rodoviária, em função da necessidade de 
adequação às normas vigentes do DNER. Esse fato complicou muito a implementação 
do Projeto BR-Cidade, pois o mesmo tinha como lógica urbanizar a rodovia.  

Esse foi o motivo principal da administração local não conseguir efetivar grandes 
transformações. Somado à isso, Projeto BR-Cidade era um projeto com altos valores 
de implementação tendo em vista a implantação de via expressa, bem como as 
inúmeras interseções em desnível, passarelas, etc. 

Por outro lado, por meio desse projeto houve um grande avanço no marco legal do 
planejamento urbano da cidade, pois foi realizada a alteração na legislação de 
zoneamento, uso e ocupação do solo, quando da revisão da Lei 5.234/75, por meio da 
Lei 9.800/00. Na nova Lei, as áreas que anteriormente se caracterizavam como Zonas 
de Serviço, em virtude da existência da rodovia, foram adequadas aos novos 
propósitos do processo de planejamento urbano da cidade, convertendo-se em áreas 
de uso misto e transformando o eixo da antiga BR-116 em um novo eixo de 
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adensamento nos mesmos moldes dos Setores Estruturais, seguindo a mesma lógica 
de crescimento linear, premissa do Plano Diretor de Curitiba. 

Dessa forma, foi proposto o adensamento do Eixo da BR-116 e de áreas adjacentes 
com atividades de uso misto, contemplando comércio e serviços de caráter setorial, 
bem como habitação coletiva. Para tanto, foram definidos dois zoneamentos distintos, 
ambos de uso misto, contudo com diferentes portes quanto aos parâmetros 
urbanísticos, a saber: 

a) Setor Especial da BR-116: formado pelos Pólos localizados no estorno das 
estações de embarque e desembarque, e pelos terrenos com frente para a 
rodovia em uma profundidade de até 100 metros; e 

 
b) Zona de Transição: uma faixa de transição de aproximadamente 150 metros,  
 
Destaca-se no Quadro 3.6.3-1 o zoneamento e os parâmetros urbanísticos vigentes 
na Lei 5.234/75 e os que foram propostos pelo Projeto BR-Cidade e incorporados na 
Lei 9.800/00. 
 

Quadro 3.6.3-1 
Zoneamento proposto pelo projeto BR Vida 

ZONEAMENTO EXISTENTE REFERENTE A LEI 5.234/75 
ZONEAMENTO PROPOSTO PELO 
PROJETO BR-CIDADE E CONSOLIDADO 
NA LEI 9.800/00 

Zonas 
Atravessadas 

Usos C.A. Altura Zona Usos C.A. 

ZS Atuba 

Comércio e serviço vicinal 
de bairro, setorial e geral 
Habitação unifamiliar - 
tolerada 

1,00 - Serviços 

Comércio e serviços 
gerais 
Serviços de apoio a 
indústria 
Indústria de médio e 
grande porte não 
poluidoras 
Comercio e serviços 
específicos 

* 

ZR2 Bairro/ 
Guabirotuba 

Comércio e serviço vicinal 
Mais de uma habitação 
unifamiliar por lote 

1,00 - 

Uso 
Misto 

Comércio e serviços 
vicinais, de bairro e 
setorial 
Centros comerciais 
Edifícios de escritórios 
Sede de empresas  
Comércio e serviços 
específicos do Grupo A 
Indústrias não poluidoras 
de médio porte 
Habitação unifamiliar e 
coletiva  

* 

ZR2 
Bacacheri/Ca
pão Raso 

Comércio e serviço vicinal 
Habitação unifamiliar e 
coletiva 

1,00 2 pav 

ZR 1 Jd. 
Social 

Habitação unifamiliar 1,00 2 pav 

ZS Boqueirão/ 
Pinheirinho 

Comércio e serviço vicinal 
de bairro, setorial e geral.  
Habitação unifamiliar 
tolerada 

1,00 2 pav 

Fonte: CURITIBA, 1998, p. 56 
Obs.: C.A.= Coeficiente de Aproveitamento 
* Variável, consultar Tabela abaixo. 

 
Cabe destacar também que para minimizar a valorização imobiliária, o adensamento 
proposto só poderia ser alcançado apenas por meio de mecanismo de incentivo 
construtivo, ou seja, aquisição e ou transferência de potencial construtivo. Por essa 
razão o Coeficiente de Aproveitamento foi mantido o mesmo da legislação de 1975. A 
possibilidade de compra e ou transferência de potencial construtivo para esse novo 
eixo de adensamento foi definido então, por meio de legislação complementar, Leis 
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9.802/00 e 9803/00 que dispõem sobre incentivos construtivos. Os parâmetros 
propostos com a utilização de incentivos construtivos são apresentados no Quadro 
3.6.3-2. 
 

Quadro 3.6.3-2 
 Zoneamento proposto pelo projeto BR-Cidade, incorporados pela legislação 

complementar de Zoneamento, Uso e ocupação do Solo de 2000. 
Lei 9.800/00 Leis 9.802/00 e 9.803/00 

Zoneamento Densidade C.A. Altura 
Incentivo Construtivo 

Densidade C.A. Altura

Setor 
Especial 
da BR-
116 

Terreno
s com 
frente 
para a 
rodovia 

200 hab/ha 1 6 250 hab/ha 3,0 12 

Pólos Verificar 1 Livre Verificar 3,0 Livre 
Zona de Transição 100 hab/ha 1 4 180 hab/ha 1,8 6 

Fonte: CURITIBA, 1999 p. 28 

 
3.6.4 Sistema de Transporte de Alta Capacidade (STAC) 
 
O projeto do Sistema de Transporte de Alta Capacidade - STAC, assim como os 
projetos anteriores, teve como premissa a importância da BR-116 no contexto urbano, 
configurando-se como via de distribuição de deslocamentos locais e metropolitanos, 
sendo que a implementação dos contornos rodoviários, em fase de conclusão, 
proporcionariam também a redistribuição do transporte de carga que passava pela 
região.  
 
Somados a estes, outros fatores indicaram ao município a possibilidade de 
transformação deste compartimento da cidade em um novo eixo de desenvolvimento, 
assim como foram os eixos estruturais norte e sul. A idéia principal era implementar 
um eixo de desenvolvimento que seria convertido em parque linear, priorizando o meio 
ambiente, redimensionando a ocupação urbana e melhorando a acessibilidade para o 
emprego, educação e lazer de toda uma região (CURITIBA, 1999). 
 
Assim, diante da perspectiva de conclusão dos contornos rodoviários e da 
possibilidade de financiamento junto ao Japan Bank for International Cooperation 
(JIBC), em 1999 foi desenvolvida a proposta do Sistema de Transporte de Alta 
Capacidade - STAC, cujo objetivo era promover a integração metropolitana através de 
um novo eixo de desenvolvimento.  
 
O projeto contemplava a implementação de uma nova avenida na BR-116 juntamente 
com um  sistema de transporte de alta capacidade implantado em estrutura elevada 
sobre o canteiro central (Figura 3.6.4-1), com o modal monorail (CURITIBA, 1999). 
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Figura 3.6.4-1- Ilustração do Sistema de Transporte de Alta Capacidade 
Fonte: CURITIBA, 1999 

A nova avenida seria composta por três faixas de circulação de veículos em cada 
direção separadas por um canteiro central, sendo os canteiros laterais, entre as vias 
marginais e a via expressa transformados em um grande parque linear com 20 km de 
extensão (Figura 3.6.4-2).  

 

Figura 3.6.4-2 - Ilustração da avenida proposta com os parques lineares laterais 
Fonte: CURITIBA, 1999 

 
Contudo, após um período de negociação de aproximadamente dois anos com o 
Governo Federal e o JIBC, o financiamento para o projeto não foi viabilizado, forçando 
a administração municipal buscar novas alternativas, resultando em um possível 
financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) dando início 
ao delineamento do Projeto da Linha Verde. 

3.6.5 Projeto Linha Verde 

A conclusão da implantação dos Contornos Rodoviários Leste e Sul pelo DNER em 
2002 permitiu a conexão direta entre as rodovias BR-116, no sentido São Paulo, BR-
277, no sentido Paranaguá, e BR-376, no sentido Florianópolis, e com a BR-116, no 
sentido Porto Alegre, definindo uma nova configuração viária metropolitana destinada 
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ao tráfego de passagem entre os municípios de Piraquara, Quatro Barras e São Jose 
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e entre as principais capitais do 
norte e do sul do país. Dessa forma, grande parte do transporte de carga que passava 
pela porçào urbana da antiga BR-116 deixou de utilizar este trecho entre os bairros 
Atuba e Pinheirinho. 
 
A implantação dos Contornos trouxe também, como conseqüência, a tão esperada 
liberação da rodovia no trecho urbano de Curitiba. A administração municipal, ciente 
da sua importância do eixo na área urbana, como uma via de distribuição dos 
deslocamentos metropolitanos, bem como da necessidade de incorporar este trecho e 
seu entorno à malha urbana da cidade, culminou com o desenvolvimento do projeto 
para implantação de um Eixo Metropolitano de Transporte, chamado de Linha Verde.  
 
Com uma extensão de aproximadamente 22 quilômetros, a Linha Verde deveria ser 
implantada após assinatura do Convênio de Delegação da União (2004) possibilitando, 
finalmente, incorporar esta região da cidade ao ambiente urbano, indicando ao 
Município a possibilidade de transformação deste compartimento em um novo eixo de 
desenvolvimento, assim como aconteceu com os eixos estruturais norte e sul. 
 
O Projeto da Linha Verde caracterizou-se, portanto como um novo eixo de 
desenvolvimento da cidade, que integra uso do solo, sistema viário e transporte 
coletivo, promovendo a integração de diversas áreas e atingindo diretamente 22 
bairros. 

 

 

As ações propostas no projeto da Linha Verde foram mais abrangentes, comparando-
se as ações previstas no Projeto BR-Cidade. Com esse Projeto, a municipalidade 
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buscou superar o caráter de rodovia, propondo a transformação da antiga rodovia em 
via urbana, que, associada à mudança da tipologia de uso do solo, passa a configurar 
realmente como um novo eixo de desenvolvimento urbano, compatível com as 
características urbanísticas dos demais eixos de desenvolvimento da cidade. 
 
Nos bairros lindeiros ao eixo da Linha Verde residia, à época, cerca de 32% da 
população de Curitiba. Além do que, parcela expressiva dos habitantes dos municípios 
de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo, Fazenda Rio Grande e 
Mandirituba utilizam a antiga Rodovia BR-116 para seus deslocamentos diários. Com 
a consolidação dos eixos estruturais e a integração com a região metropolitana, as 
linhas que compõem o sistema biarticulado e as linhas diretas apresentavam, em 
alguns casos, carregamentos próximos ao limite operacional permitido por ônibus. 
 
Nesse sentido o projeto se constituiu em novo indutor de desenvolvimento da cidade, 
através de alterações de uso do solo e zoneamento, permitindo o incremento de 
atividades socioeconômicas e de revitalização urbanística e ambiental, com a inserção 
do novo sistema de transporte, com importante linha expressa, circulando em canaleta 
exclusiva, possibilitando a opção de um deslocamento rápido entre o sul, o norte e o 
centro da cidade. 
 
Tendo a cidade de Curitiba adotado, desde o final da década de 1990, um modelo de 
planejamento integrado, com a indução do crescimento ancorada na integração entre 
uso do solo, sistema viário e transporte, em contínuo processo de monitoramento que 
buscava adequar-se constantemente às novas necessidades, uma das preocupações 
da administração local era com relação à integração metropolitana. Já naquela época, 
com a legislação de uso do solo em fase de revisão com relação ao seu referencial 
legal de 1975, era evidente que Curitiba havia se consolidado como pólo de uma 
região metropolitana e que uma maior integração era demandada (CURITIBA, 1999). 
 
A idéia norteadora do projeto foi a implementação um eixo de desenvolvimento, nos 
mesmos moldes dos setores estruturais, com a implantação de uma nova avenida e 
de um sistema de transporte. O projeto da Linha Verde prioriza a integração 
metropolitana e o meio ambiente, redimensionando a ocupação urbana e melhorando 
a acessibilidade para o emprego, educação e lazer de toda uma região (CURITIBA, 
1999). 
 
As intervenções físicas caracterizaram-se pela implantação da canaleta exclusiva para 
transporte um sistema de transporte de massa, cujo modal é o Bus Rapid Transit 
(BRT), obras de drenagem, recuperação das vias centrais e marginais da antiga 
rodovia e implantação de vias marginais. Além destas ações, com o objetivo de 
solucionar as interseções com a antiga BR-116, foram previstas trincheiras em 
cruzamentos críticos, bem como a implantação e adequação de obras de arte 
existentes. 
 
Complementando a infraestrutura de transporte foram previstas também a implantação 
de 32 estações para o atendimento de três linhas de transporte, divididas em cinco 
modelos distintos. No eixo da via foi prevista ainda a implantação de ciclovias, a fim de 
compor um sistema de circulação do parque linear, também proposto, com plantio de 
árvores e demais elementos paisagísticos. Soma-se à essas intervenções a 
implementação de sinalização horizontal, vertical, semafórica e indicativa, sendo a 
região tratada como uma nova subárea do Controle de Tráfego em Área (CTA), 
objetivando uma maior agilidade na operação do sistema de transporte proposto. 
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Com relação à circulação de pedestres, nos sentidos longitudinal e transversal, que na 
conformação à época era muito dificultado pela inexistência de calçadas, ciclovias, 
iluminação e sinalização em muitos trechos, o projeto previu o tratamento paisagístico 
adequado, além da construção de travessias apropriadas, permitindo que nas 
estações para embarque e desembarque na Linha Verde também fosse possível 
realizar a integração com a Rede Integrada de Transporte (RIT). 
 
O zoneamento e uso do solo, conforme revisão de legislação urbanística, resultante 
dos estudos do Projeto BR-Cidade, foi adequado, e a zona de serviços passou a ser 
uma zona de uso misto, com possibilidade de acréscimo de potencial construtivo por 
meio da utilização de instrumento de aquisição e ou transferência de potencial 
construtivo. 
 
A proposta de transformação urbanística da antiga BR-116 em uma nova avenida 
permitia também a melhoria da acessibilidade urbana, com o tráfego de acesso a 
vários bairros e metropolitana. Além da transformação urbanística dessa região da 
cidade, um dos principais objetivos do projeto era o aperfeiçoamento do sistema de 
transporte coletivo de Curitiba e da RMC, buscando atender de maneira mais eficaz as 
crescentes demandas provenientes do aumento populacional na região e do processo 
de integração do sistema de transporte da cidade com os demais municípios da 
Região Metropolitana. 
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(FUTURA)(FUTURA)

CONTORNO SUL

LINHA VERDE- 6º EIXO DE TRANSPORTE 

EXTENSÃO TOTAL: 22 KM 

23 BAIRROS BENEFICIADOS 

287 MIL PESSOAS 

POPULAÇÃO DIRETA:25 MIL PESSOAS 

(DUAS QUADRAS DE CADA LADO) 

PRINCIPAL OBJETIVO 

Transformar uma rodovia federal em 
uma avenida urbana, aumentando a 
integração entre os bairros da cidade; 

Modernizar o sistema de transportes 
públicos e ampliar seu acesso, 
especialmente a região norte, centro e 
zonas sul, garantindo a conservação 
ambiental. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reduzir a carga sobre o Eixo Estrutural Norte-sul; 

Aumentar o alcance do sistema de transporte público; Modernizar a frota de ônibus, 
utilizando Biocombustível; 

Implementar estações de ônibus a cada 1 km e três terminais; 

Reduzir o tempo de viagem; 

Aumentar a segurança para os pedestres: iluminação pública, sinalização; 

Melhorar a segurança; 

Construir ciclovias e calçadas; 

Construir um boulevard ao longo do eixo, usando espécies nativas; 

Recuperar três parques urbanos existentes ao longo do eixo. 

Promover equidade social, contribuindo para uma sociedade mais democrática, com 
redução das desigualdades sociais através da melhoria do desempenho dos modos de 

transporte; 

Aperfeiçoar os meios de transporte mais usados pela população de menor renda, o 
transporte público e o não motorizado, objetivando aprimorar o acesso ao trabalho e 

aos serviços especialmente de educação e saúde, com qualidade, reduzindo os 
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Dando continuidade ao processo de transformação do eixo no processo de 
planejamento urbano da cidade, os Pólos previstos no Setor Especial da BR-116 na 
Lei 9.800/00, tiveram regulamentação específica, bem como definição quanto a 
localização específica para o trecho Sul por meio da Lei Municipal nº 12.767 de 2008 
(CURITIBA, 2008), cuja localização pode ser visualizada na Figura 3.5.5-1. 
Correspondem as áreas de ocupação e paisagem diferenciados, de média e alta 
densidades onde se previu um maior adensamento, verticalização e ocupação de usos 
mistos. 
 
A delimitação das áreas que compõem os Polos Linha Verde, conforme artigo 2ª da 
supracitada lei (CURITIBA, 2008) compreende os imóveis localizados nas primeiras 
quadras das intersecções da Linha Verde com os binários de tráfego, localizados no 
entorno das estações de embarque e desembarque do transporte coletivo, bem como 
o Núcleo Empresarial do Tecnoparque e a área de dinamização do Pinheirinho, 
conforme Figura 3.5.5-1.  
 

 
Figura 3.6.5-1 - Localização dos Polos Linha Verde 

Fonte: adaptado de CURITIBA, 2008 

 
 O Projeto - Sistema de Transporte 

 
A figura 3.6.5-2 demonstra o traçado esquemático das linhas de transporte propostas 
e a localização das estações de embarque e desembarque. As canaletas são para uso 
exclusivo de transporte coletivo e as estações são localizadas aproximadamente a 
cada 1 km. 
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Figura 3.6.5-2 – Proposta Linhas de Transporte 

 

 
Figura 3.5.6-3 – Planta esquemática das estações de embarque e desembarque 

 

 
Figura 3.6.5-4 – Perspectiva esquemática das estações de embarque e 

desembarque 
 

 
Figura 3.6.5-5 – Detalhes Estações de embarque e desembarque 
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Cabe destacar que a frota de veículos referente a implantação e operacionalização 
deste Eixo foi prevista para ser adquirida pela iniciativa privada (quarenta unidades de 
ônibus tipo biarticulado), sendo que os mesmos deveriam apresentar características 
técnicas específicas para a operação das linhas. Item este que o município já possuía 
experiência, uma vez que a frota de ônibus local é de propriedade da iniciativa privada, 
sendo que a PMC remunera as empresas de transporte por quilômetro rodado. 
 
 O Projeto – Sistema Viário 

 
As Figuras 3.6.5-3 a 3.6.5-6 apresentam proposta esquemática das estações e do 
sistema viário. 
 

Figura 3.6.5-6 – Seção Transversal da proposta 

 
 

 

 

 

 

 

CANALETA 
EXCLUSIVA

TRÊS FAIXAS

TRÊS FAIXAS

TRÊS FAIXAS

TRÊS FAIXAS

VIA LOCAL + 
ESTACIONAMENTO

VIA LOCAL + 
ESTACIONAMENTO

O SISTEMA TRINÁRIO É COMPOSTO POR UMA VIA CENTRAL, COM CANALETA EXCLUSIVA 
PARA O TRANSPORTE COLETIVO (BRT) 
 
DUAS VIAS MARGINAIS COM 3 FAIXAS DE CIRCULAÇÃO CADA, UMA EM CADA SENTIDO 
 
DUAS VIAS LOCAIS COM UMA FAIXA DE CIRCULAÇÃO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO 
 
CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS 
 
PASSARELAS PARA TRAVESSIAS DE PEDESTRES 
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 O Projeto – Zoneamento e Uso do Solo 
 
A Figura 3.6.5-7, apresentada a seguir ilustra a proposta de adensamento do Projeto 
Linha Verde, bem como a utilização de incentivos construtivos. 
 

 
Figura 3.6.5-7 – Projeto de Adensamento – Linha Verde 

 
 O Projeto – Meio Ambiente 

 
Figura 3.6.5-8 – Projeto – Meio Ambiente 

Utilização de Biocombustível
Estações providas de mecanismos de coleta, armazenamento e reuso da água da 
chuva
Uso de eficiente sistema de iluminação pública
Parque Linear
Plantio de 5.200 árvores
22 km de ciclovias

INCENTIVOS CONSTRUTIVOS 

USO MISTO 

POLOS DE DESENVOLVIMENTO 
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 Trechos de Implantação 
 
O projeto da Linha Verde foi dividido em quatro trechos. O primeiro, denominado Linha 
Verde Sul, apresentando dois lotes, foi concluído em 2009 e foi financiado com 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
 
O segundo trecho, denominado Linha Verde Norte foi dividido em quatro lotes, sendo 
que o lote 1 teve seu início no ano de 2011, com recursos parciais da Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD).  
 
Os trechos 3 e 4 complementam o projeto e referem-se ao prolongamento da Linha 
Verde Sul do Pinheirinho até o Contorno Sul, sendo que o trecho 3 está sendo 
executado com recursos provenientes do PAC da Copa 2014 (PAC Mobilidade). 

 

Figura 3.6.5-9 - Trechos das obras da Linha Verde 

TRECHO 1 
 
A Figura 3.6.5-10 mostra o trecho que foi efetivamente implantado, caracterizando-se 
com o que atualmente é chamado de Linha Verde Sul, e a Figura 3.6.5-11 ilustra a 
Linha Verde Sul após a sua implantação. 
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Figura 3.6.5-10 – Trecho 1 da Linha Verde parcialmente implantado 

 

 
Figura 3.6.5-11 – Trecho 1 da Linha Verde implantado 

 

 
Figura 3.6.5-12 – Trecho 1 da Linha Verde implantado 
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Figura 3.6.5-13– Trecho 1 da Linha Verde implantado 

 

TRECHO 2 
 
O Lote 1 encontra-se em fase de implantação com recursos da Agência Francesa de 
Desenvolvimento. Os lotes 2, 3 e 4, fazem parte do programa de Intervenções da 
Operação Urbana Linha Verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 01 – Trecho Universidade  
Federal do Paraná - Viaduto do 
Tarumã 

 

LOTE 02 – Complexo Viaduto 
do Tarumã - Trincheira Av. 
Victor Ferreira do Amaral 

 

LOTE 03 – Trecho Viaduto do 
Tarumã - Conjunto Solar  
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3.7 Caracterização das Intervenções Propostas 
 
A Operação Urbana Consorciada é um instrumento da legislação urbanística que 
excepciona a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, sendo utilizada como 
estratégia para requalificar compartimentos urbanos das cidades, bem como para 
implantar e ampliar sua infraestrutura, por meio de intervenções em áreas onde haja 
interesse imobiliário com demanda acima dos limites estabelecidos pela legislação 
urbanística. Esse instrumento permite que os municípios outorguem, de forma 
onerosa, direitos urbanísticos adicionais a uma área urbana previamente delimitada. 
 
Dessa forma, a Operação Urbana Consorciada autoriza as municipalidades a 
conceder, dentro de um perímetro específico e definido em lei própria, índices e 
parâmetros de zoneamento, uso e ocupação do solo adicionais àqueles previstos na 
legislação ordinária de uso e ocupação do solo das cidades, em troca de contrapartida 
a ser paga pelos interessados. 
 
Cada Operação Urbana Consorciada é criada por meio de lei específica e depende de 
aprovação junto a Câmara Municipal de Vereadores. A lei descreve o perímetro da 
Operação Urbana Consorciada, conferindo direitos e responsabilidades às partes 
envolvidas, define os critérios de financiamento da Operação Urbana Consorciada, 
bem como estabelece o Programa de Intervenções que deverá ser custeado com as 
contrapartidas. Os recursos provenientes das contrapartidas são considerados 
recursos extra-orçamentários, que, depositados em uma conta bancária vinculada a 
Operação Urbana Consorciada, não se confundem, com o caixa geral das prefeituras 
e devem, obrigatoriamente, ser aplicados nas intervenções dentro dos limites definidos 
para a Operação Urbana Consorciada. 
 
3.7.1 Principais Aspectos da Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
 
A Operação Urbana Consorciada da Linha Verde foi criada pela Lei 13.909 de 19 de 
dezembro de 2011. A lei da Operação Urbana Consorciada Linha Verde estabelece 
diretrizes urbanísticas para a área de influência da antiga BR-116 em seu trecho 
urbano em Curitiba, atualmente denominado BR-476, conhecido como Linha Verde, 
entre a região do Atuba, ao norte do município e a região do Pinheirinho, ao sul da 
cidade. 
 
Assim, a Operação Urbana Consorciada da Linha Verde abrange parcialmente os 
bairros do entorno dessa via atualmente conhecida como Linha Verde no sentido 
nordeste-sudoeste do município. As ações previstas na Operação Urbana 
Consorciada da Linha Verde dão continuidade ao processo de implantação do Projeto 
Linha Verde, além de promover a revitalização desse compartimento urbano da cidade 
de Curitiba com a melhoria de infraestrutura viária, de transporte, ambiental e de lazer 
para a área adjacente a via Linha Verde propriamente dita, bem como para parte dos 
bairros que compõem a sua área de abrangência definida na Lei. 
 
O perímetro da Operação Urbana Consorciada da Linha Verde apresenta área de 
20.820.506m², sendo uma área líquida de lotes de 17.479.160m², abrangendo 16.886 
lotes, envolvendo 22 bairros da cidade e contando com uma população de 
aproximadamente 82.000 habitantes (CENSO, 2010).  
 
A Operação Urbana Consorciada da Linha Verde foi dividida em três setores, o Norte, 
o Central e o Sul, ver mapas (ver mapa CE – OUCLV- 02 – Planaltimétrico/ 
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Implantação da OUC-LV Setor Norte e Centro e  mapa CE – OUCLV- 03 – 
Planaltimétrico/ Implantação da OUC-LV Setor Sul). A Figura 3.7.1-1 apresenta o 
perímetro da OUC-LV, bem como a delimitação dos setores Norte, Central e Sul. 
 

 
Figura 3.7.1-1 – Setores da Operação Urbana Consorciada da Linha Verde 
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Os Setores, por sua vez, foram divididos em diferentes zonas de uso, visando 
promover as transformações urbanísticas de acordo com critérios de desenvolvimento 
urbano consoantes com os estabelecidos no Plano Diretor de Curitiba. O zoneamento 
previsto dentro da OUC-LV é o seguinte: 
 
a) Polo da Linha Verde (POLO - LV) 
b) Setor Especial da linha Verde (SE-LV) 
c) Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) 
d) Zona Especial Desportiva (ZED) 
e) Zona Residencial 4 (ZR-4) 
f) Zona de Serviço 2 (ZS-2) 
g) Zona Industrial (ZI) 

 
Os parâmetros construtivos do zoneamento definido dentro da OUC-LV estão 
descritos na Figura 3.7.1-2. 

 
Figura 3.7.1-2 – Parâmetros construtivos definidos para a OUC-LV 

 
Considerando o zoneamento previsto e seus parâmetros construtivos, os Setores da 
OUC-Linha Verde apresentam os seguintes estoques de Área Construída Adicional – 
ACA, a serem adquiridos onerosamente através de CEPAC’s pelo setor privado. 
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Figura 3.7.1-3 – OUC-Linha Verde - Estoques de área Construída Adicional ACA 

Lei Municipal nº 13.909/11 
 
Para o cálculo da quantidade de CEPAC’s necessários, basta dividir a área adicional 
de construção desejada pelo fator de equivalência do Setor onde se localiza o 
terreno. 

 
Figura 3.7.1-4 – OUC - Linha Verde – Fatores de Equivalência CEPAC X ACA 

Lei Municipal nº 13.909/11 
 

3.7.2 Programa de Intervenções 
 
O Programa de Intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento urbano e 
preservando a qualidade ambiental da região, tem por objetivo a requalificação 
urbanística e ambiental, a complementação do sistema viário e de transportes, 
priorizando o transporte coletivo, a drenagem, a oferta de espaços livres de uso 
público com tratamento paisagístico, ciclovias e melhorias voltadas à habitação de 
interesse social para a população que ocupa áreas de ocupação irregular que poderá 
ser atingida pelas intervenções propostas. 

 

Setor  Sub‐Setor  Uso Residencial
Uso Não 

Residencial 

Norte 

Polos ‐1  0,95  1,15 

Área Diretamente Beneficiada ‐ 1  1,00  0,85 

Área Indiretamente Beneficiada ‐ 1  1,40  1,15 

Central 

Polos ‐ 2  0,65  0,75 

Área Diretamente Beneficiada – 2  0,60  0,55 

Área Indiretamente Beneficiada – 2  1,00  0,85 

Sul 

Polos – 3  0,90  1,10 

Área Diretamente Beneficiada – 3  0,80  0,70 

Área Indiretamente Beneficiada ‐ 3  1,35  1,10 
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De acordo com a Lei da Operação Urbana Linha Verde, as Intervenções englobam os 
seguintes objetivos: 
 
I - promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes urbanísticas, visando 
à valorização dos espaços de vivência e de uso público; 
 
II - desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que vive em 
área de ocupação irregular ou em situação de vulnerabilidade, com previsão de 
relocação das famílias, melhoramentos e reurbanização das áreas degradadas;  
 
III - criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com parâmetros 
urbanísticos compatíveis com as tendências e potencialidades dos lotes inclusos no 
perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, visando alcançar as 
transformações urbanísticas e ambientais desejadas; 
 
IV - incentivar a mescla de usos para estimular a dinâmica urbana; 
 
V - dotar o perímetro da Operação Urbana Consorciada de qualidades urbanísticas e 
ambientais compatíveis com os adensamentos propostos;  
 
VI - criar condições para que proprietários, moradores e investidores participem da 
transformação urbanística objetivada pela Operação Urbana Consorciada;  
VII - implantar os melhoramentos viários constantes do Programa de Intervenções, em 
especial a conclusão do Projeto Linha Verde, preservando a qualidade de vida do seu 
entorno mediante a ampliação das áreas verdes e de lazer, com tratamento 
paisagístico; 
 
VIII - garantir a permeabilidade do solo mediante concessão de incentivos 
construtivos; 
 
IX - prever nas novas edificações a implantação de mecanismos de contenção de 
cheias visando a retenção das águas pluviais. 
 
A Operação Urbana Consorciada da Linha Verde está calcada em um plano 
urbanístico, cujas intervenções previstas, conforme previsto na Lei 13.909/11, incluem: 
 
I - desapropriações para a realização das obras necessárias à implementação da 
Operação Urbana Consorciada.  
 
II - conclusão e adequação da Linha Verde: 
 
a) conclusão da Linha Verde em toda a sua extensão, com os complementos viários 
necessários;  
 
b) implantação de transposições ao longo da Linha Verde;  
 
c) implantação de conexões às ruas transversais de acesso à Linha Verde; 
 
d) implantação de complexo viário, com pontes, interligando a Linha Verde com as 
vias marginais do Rio Belém; 
 



                                                                                                                                          

Cap. I -46 
 

e) implantação das vias locais margeando a Linha Verde. 
 
IV - implantação de áreas verdes e de espaços públicos compatíveis com a dinâmica 
de desenvolvimento da região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de 
áreas de lazer e de circulação segura para pedestres;  
 
V - criação de condições ambientais diferenciadas nos espaços públicos, mediante a 
arborização, implantação de mobiliário urbano e comunicação visual;  
 
VI - reurbanização de vias existentes, implantação de novas vias e trechos de ciclovia, 
considerando pavimentação, drenagem, sinalização viária, iluminação pública, 
paisagismo, arborização de calçadas e construção de canteiros;  
 
VII - recuperação, ampliação e implantação de novas redes de coleta e destinação 
final de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais;  
 
VIII – construção de edificações destinadas a equipamentos públicos para 
atendimento da população e à administração municipal;  
 
IX - implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para pontos de ônibus, 
lixeiras, totens informativos, painéis informativos, cabines de acesso a internet, bancos 
de praças, bicicletário;  
X - implantação de outras obras e ações necessárias para a consecução dos objetivos 
desta Operação Urbana Consorciada.  
 
As intervenções previstas perfazem um valor estimado de R$ 2 bilhões, sendo que os 
recursos necessários para a implantação do Programa de Intervenções serão oriundos 
de recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde, nos termos 
Lei 13.909/11, bem como de verbas orçamentárias e financiamentos. 
 
3.7.3 Descrição das Intervenções 
 
A Operação Urbana Consorciada Linha Verde é uma iniciativa do município de 
Curitiba, que dá seqüência ao processo de implantação do Projeto Linha Verde para 
este compartimento urbano da cidade, ampliando a área de influência da via e 
propondo mais uma série de intervenções. O plano urbanístico proposto representa dá 
continuidade processo de planejamento urbano da cidade. 
 
A Operação Urbana visa não apenas a conclusão das obras previstas dentro do 
Projeto Linha Verde, mas principalmente a transformação e consolidação dessa região 
da cidade como um eixo de adensamento, provendo-a de infraestrutura urbana 
adequada e ampliando os benefícios do projeto original para uma área maior em 
relação ao contexto urbano em que está inserida. 
 
Sendo assim, além da complementação do Projeto Linha Verde, outras obras fazem 
parte do Programa de Intervenções da Operação urbana. 
 
A Operação Urbana Consorciada Linha Verde tem uma previsão de conclusão de 30 
anos e contempla as seguintes Intervenções: 
 

INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO
Desapropriações - Realizar as desapropriações necessárias para implementação do 
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INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO
Programa de Intervenções da Operação Urbana 

Elaboração de Projetos - Elaborar dos projetos executivos das obras previstas, bem como 
realizar o gerenciamento dos mesmos (Gerenciamento de obras 
colocar alguma coisa?) 

Implantação do Projeto Linha 
Verde Norte: Complexo da Av. 
Victor Ferreira do Amaral 

- Execução de Estação de Embarque e Desembarque de transporte 
coletivo 

- Implantação de trincheira 
- Execução de alças de acesso e saída da trincheira 
- Execução de sistema viário complementar 

Implantação do Projeto Linha 
Verde Norte: Trecho entre a 
Av. Victor Ferreira do Amaral e 
o Conjunto Solar 

- Implantação de via exclusiva para transporte coletivo, vias marginais, 
vias locais, ciclovia, calçadas, acessibilidade para pedestres, 
iluminação e paisagismo 

- Implantação de Estações de Embarque e Desembarque do 
transporte coletivo 

- Execução de sistema viário complementar 
- Alargamento e execução de pontes 

Implantação do Projeto Linha 
Verde Norte: Trecho: entre o 
Conjunto Solar e a região do 
Atuba 

- Implantação de via exclusiva para transporte coletivo, vias marginais, 
vias locais, ciclovia, calçadas, acessibilidade para pedestres, 
iluminação e paisagismo 

- Implantação de Estações de Embarque e Desembarque do 
transporte coletivo 

- Implantação de Interseção em Desnível no entroncamento do Atuba 
- Implantação de Trincheira 
- Execução de sistema viário complementar 

Implantação de Estações 
complementares de Embarque 
e Desembarque de transporte 
coletivo na Linha Verde 

- Implantação de Estações de Embarque e Desembarque necessárias 
a complementação do projeto Linha Verde, bem como as 
adequações de sistema viário para a operacionalização das mesmas 

Implantação de Trincheiras 
Verdes 

- A Trincheira Verde é uma intervenção de caráter urbanístico, 
composta por Interseção em desnível situada entre as Estações de 
Desembarque do Transporte Coletivo contemplando a execução de 
sistema viário complementar das alças de acesso e saída das 
trincheiras, a execução de passagem de pedestres e ciclistas e a 
implantação de paisagismo, praças e áreas de lazer, que além de 
promover a melhoria de mobilidade e acessibilidade, tem como 
objetivo qualificar a paisagem urbana dos locais aonde serão 
implantadas. 

Implantação de Viadutos - Execução de viadutos em locais cruzamentos importante de vias 
transversais com a Linha Verde 

Execução de vias estruturantes - Execução de pavimentação e paisagismo adequado em vias 
estruturantes dentro do perímetro da Operação Urbana. As vias 
estruturantes compreendem as vias que apresentam um caráter de 
ligação viária importante de forma a promover a acessibilidade e 
mobilidade em todo o perímetro da Operação Urbana. Entre as vias 
estruturantes a serem executadas destacam-se: 

- Estrada da Graciosa 
- R. Amazonas de Souza Azevedo 
- R. Fúvio José Alice 
- R. Dino Bertoldi 
- R. Dante Angeloti 
- R. Konrad Adenauer 
- Complementação do Binário Agamenon Magalhães / Roberto Cichon, 

entre outras 
Implantação de trincheiras e 
pontes complementares 

- Execução de trincheiras e pontes complementares necessárias a 
complementar as ligações viárias do sistema viário estruturante 

Implantação de Passarelas de 
Pedestres 

- Implantação de passarelas em pontos de grande circulação de 
pedestres 

Implantação e revitalização de 
Parques, Áreas de Lazer e 
Espaços públicos 

-  

Implantação de Equipamentos 
Sociais 

-  
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INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO
Execução de Melhorias 
urbanas na via Linha Verde  

- Execução de Paisagismo, Urbanização, Cabeamento Subterrâneo, 
Infovia, Implantação de Rede Lógica, Drenagem, monitoramento 
eletrônico, etc. 

Execução de melhorias quanto 
aos aspectos de drenagem 

- Execução de obras de drenagem e macrodrenagem dentro do 
perímetro da Operação Urbana 

Execução de melhorias quanto 
a aspectos ambientais 

- Execução de melhorias ambientais referentes a recuperação e ou 
revitalização de Áreas de Preservação Permanente ao longo de rios 

Implantação da extensão do 
Projeto Linha Verde Sul 

- Implantação de via exclusiva para transporte coletivo, vias marginais, 
vias locais, ciclovia, calçadas, acessibilidade para pedestres, 
iluminação e paisagismo 

- Execução de sistema viário complementar 
- Execução de tricheiras 

Implantação de obras e ações 
necessárias a implantação do 
Metrô de Curitiba - Linha Azul 
situadas dentro do perímetro 
da operação Urbana 

- Realização de desapropriações, infraestrutura, estações e terminais 
de transportes 

Realização de ações voltadas 
para população de baixa renda 
residente em áreas de 
ocupação irregular 

- Realização de Urbanização, Realocação e ou Regularização 
fundiária de áreas de ocupações irregulares, bem como inserção da 
população diretamente afetada em programas públicos de 
atendimento econômico e social, quando necessário para a 
implementação do Programa de Intervenções da Operação Urbana 

Implantação de outras obras e 
ações necessárias para a 
consecução dos objetivos da 
Operação Urbana. 

-  

Quadro XXXX – Programa de Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
Fonte: IPPUC 
 
As prioridades de implantação, definidas pela administração municipal são, pela 
ordem: a complementação das obras da Linha Verde Norte, bem como a 
complementação de sistema viário estruturante no Setor Norte da Operação Urbana, 
implantação de Trincheiras Verdes, implantação de viadutos e sistema viário 
complementar e urbanização de área de ocupações irregulares.  
 

 CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção 

Para viabilizar financeiramente a Operação Urbana Consorciada Linha Verde, serão 
utilizados os CEPACs – Certificado de Potencial Adicional de Construção,os quais se 
constituem em valores mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município e utilizados 
como meio de pagamento de contrapartida para a outorga de Direito Urbanístico 
Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada. Cada CEPAC 
equivale a determinado valor de m² para utilização em área adicional de construção ou 
em modificação de usos e parâmetros de um terreno ou projeto. 

Com o desenvolvimento para uma fase mais avançada, o CEPAC deve vir a ser opção 
de investimento de alcance mais amplo, atraindo a atenção, análise e aplicações de 
fundos de investimentos, bancos e investidores em geral, como alternativa de 
diversificação de suas carteiras, adicionando a eles um componente de valorização 
imobiliária.  
 
De forma geral, a criação de um programa de CEPAC - Certificado de Potencial 
Adicional de Construção para utilização pelo Poder Público Municipal, se dá por meio 
da seguinte ordenação legal, dada por conjunto de normativos jurídicos: 
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a) Federal: Lei 10.257/2001 – Estatuto das Cidades  
b) Municipal: Plano Diretor da Cidade  
c) Municipal: Lei da Operação Urbana Consorciada 
d) Municipal: decreto regulamenta Operação Urbana Consorciada 
e) Municipal: decreto cria CEPAC, vinculada à Operação Urbana Consorciada 
f) Municipal: Portaria autoriza Emissão CEPAC da Operação Urbana (Portaria Sec. 
Finanças) 
 
As colocações públicas de CEPAC são realizadas em Bolsa de Valores ou em 
entidades de mercado de balcão organizado, utilizando-se o sistema de distribuição de 
valores mobiliários, e sujeitando-se, portanto, a todas as regras incidentes nesse 
mercado. 
 
A realização de leilões públicos de valores mobiliários deve ser precedida de registro 
da Operação Urbana Consorciada Linha Verde na CVM, e cada distribuição deve ser 
precedida de autorização específica daquela autarquia. 
 

4. Justificativa do Empreendimento 
 
Os efeitos indesejáveis da ocupação ao Leste da rodovia BR-116, que se tornaram 
mais efetivos a partir da década de 70, fizeram com que a Prefeitura Municipal ao 
longo de seu processo de planejamento urbano desenvolvesse e implementasse uma 
série de ações no sentido de amenizar os efeitos da antiga rodovia na vida da cidade. 
Inicialmente a melhoria de infraestrutura nas áreas dos Bairros Boqueirão, e Hauer 
principalmente, para posteriormente ações de melhoria viária na rodovia, bem como 
na integração entre os lados oeste e leste da mesma. Dessa forma, a região do 
Boqueirão além de tornar-se um pólo de serviços conforme previsto na legislação de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, atualmente configura-se como um grande 
bairro da cidade. 
 
Dessa forma, ao longo do processo de planejamento urbano da cidade, a PMC, em 
diferentes épocas, desenvolveu uma série de ações no sentido de amenizar os efeitos 
da rodovia na malha urbana da cidade. Entre as intervenções mais importantes 
destacam-se os projetos BR-Vida, STAC, BR-Cidade e por último o projeto da Linha 
Verde. Em 1990, iniciou as implantações dos “Bolsões” da rua Brigadeiro Franco e rua 
Fagundes Varela, dando o início ao Projeto intitulado BR-VIDA. A rótula do Atuba foi 
debatida na Câmara Municipal e a parceria do Município, Estado e Governo Federal 
viabilizou as obras do “Bolsão do Atuba”. A evolução do projeto BR-Vida trouxe a 
proposta em 1996 do projeto BR-Cidade, onde o conceito principal era transformar a 
rodovia que dividia a cidade em uma avenida de integração entre as malhas viárias 
dos bairros adjacentes. A parceria entre os entes federativos tornou viável o desejo do 
município em utilizar a rodovia como parte de uma grande avenida de integração 
metropolitana. Havia, no entanto a barreira de isolar o grande tráfego rodoviário de 
veículos pesados. Assim, numa ação conjunta com o Governo do Estado, em 1996, 
tornou o desvio rodoviário possível com a implantação do Contorno Leste, que foi 
finalizado em 1998. 
 
A obra de desvio do Contorno Leste mudou o rumo da BR-116 no trecho urbano em 
Curitiba. Em 1999, as discussões e debates em Audiências Públicas evoluiu de uma 
simples incorporação de avenida, onde o uso do solo e a adoção dos instrumentos 
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urbanísticos foram inseridos e também o transporte de alta capacidade como indutor 
de crescimento ao longo do Eixo Metropolitano, mais tarde denominado como Linha 
Verde. 
 
Além disso, também previsto na adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade, o 
mesmo em 2004, apontou a área ao longo desse eixo urbano como uma área de 
interesse do município em implementar uma Operação Urbana Consorciada. 
Dessa forma a Operação Urbana Consorciada, objeto de estudo desse EIA-RIMA se 
insere nesse contexto e nesse histórico do processo de planejamento urbano da 
cidade, como mais uma ação do município no sentido de estruturar a ocupação urbana 
e consolidar a ocupação desse compartimento urbano de forma adequada, tornando-o 
não mais uma área a ser transposta, mas efetivamente uma região da cidade. 
 
Muitas obras de melhoria viária e de transporte foram previstas no projeto, e os 
mecanismos de estímulo e incentivo à ocupação urbana foram incorporados no Plano 
Diretor de 2004, onde a Linha Verde figura como um eixo estruturante a utilizar os 
vários instrumentos de política urbana da Lei Municipal. 
 
A Operação Urbana Consorciada prevista no Plano Diretor de Curitiba para a Linha 
Verde permite a consolidação do processo de transformação de uma rodovia em um 
grande eixo de estruturação metropolitana. Um sonho acalentado por décadas, que já 
se iniciou com o primeiro passo nas obras de transporte já implantadas no Setor Sul. 
Agora, dando continuidade com a participação da sociedade civil, iniciativa privada e o 
poder público na construção de uma nova etapa de gestão compartilhada. É o 
caminho da sustentabilidade e integração das diversas funções urbanas. Uma 
evolução dos Planos Urbanísticos adotados em uma cidade com vasta experiência em 
planejamento urbano. A proposta da Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
coloca novamente a cidade de Curitiba na vanguarda de soluções criativas e 
inovadoras. Um grande potencial futuro na integração metropolitana em todas as 
áreas de atuação e participação do cidadão metropolitano. 
 
4.1 Compatibilidade com Planos, Programas e Projetos Co- 

Localizados  
 
4.1.1 Linha Azul do Metro  
 
Em 2005 foram iniciados os estudos para implementação da Linha Azul com vistas a 
ampliar a capacidade do transporte de passageiros dos eixos Norte e Sul, que são os 
mais sobrecarregados do sistema municipal.  
 
O percurso previsto tem cerca de 22km de extensão, tendo início no pátio a ser 
implantado junto a CIC, (cruzamento do Contorno Sul com a BR-476), se estendendo 
até o Terminal Santa Cândida, ao norte. A maior parte do trecho se implantado em via 
subterrânea, sendo elevado somente no trecho que ligará a Avenida Winston Churchill 
à Linha Verde, e até o Terminal CIC Sul (Figura 4.1.1-1). 
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Fonte: CURITIBA, 2010 
Figura 4.1.1-1 - Eixo previsto do metrô 

 

A capacidade de transporte prevista é de 1.450 passageiros, considerando seis 
passageiros por metro quadrado, em 25 trens compostos por cinco carros. Para fazer 
o percurso da Estação CIC Sul à Estação do Terminal do Santa Cândida são 
estimados 32,4 minutos, a uma velocidade de 80km/h, sendo o intervalo entre os trens 
de 3 minutos.  
 
O projeto proposto em 2010 prevê a integração com o sistema atual de transportes, no 
qual são previstas 21 estações com distância média de 1.000 m uma estação e outra. 
Dentre as estações previstas, as do Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Eufrásio 
Correa,Portão, Capão Raso, Pinheirinho e CIC Sul contarão com integração com a 
rede de transporte já existente. 
 
Dentre as estações propostas apenas uma será elevada a estação CIC Sul (Figura 
4.1.1-2). Nas estações é prevista a implantação de quiosques comerciais, bilheterias e 
demais estruturas necessárias. 

ÁREA DE ABRANÊNCIA DA OUC 

EIXO PREVISTO DO METRÔ 

LEGENDA 
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Fonte: CURITIBA, 2010 
Figura 4.1.1-2 - Ilustração da estação elevada CIC Sul 

 
As áreas atualmente utilizadas pelo sistema biarticulado de transporte coletivo serão 
reurbanizadas, compreendendo a implantação de ciclovias, equipamentos de lazer, 
calçadões para pedestres e arborização.  
 
Diante do exposto, a implantação Linha Azul do Metro, assim como a Linha Verde 
configura-se como um dos projetos co-localizados mais significativos, pois viabilizará o 
adensamento da região onde é prevista a Operação Urbana Consorciada, a partir da 
integração destas áreas com os outros bairros da cidade, em especial a porção sul.  
 
4.1.2 Projeto da Vila Olímpica 
 
Dentre os projetos a serem implantados com captação de recursos, previstos pela 
Operação Urbana Consorciada da Linha Verde, com a venda de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (Cepacs), destaca-se o projeto da Vila Olímpica.  
 
Este projeto tem por objetivo a integração dos equipamentos existentes relacionados a 
pratica e esportes, como a Estádio do Pinheirão, o ginásio de esportes do Tarumã, a 
estrutura do Parque Iguaçu e o Jóquei Clube (Figura 4.1.2-1).  
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Fonte: CURITIBA, 2010 
Figura 4.1.2-1 - Ilustrações do projeto da Vila Olímpica 

 

  











                                                                                                                                          

Cap. I -58 
 

 

5. Legislação Incidente 
 
A elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é subsidiada por 
uma série de legislações incidentes tanto no âmbito federal, estadual, assim como no 
municipal. A seguir são apresentados os requisitos legais que se relacionam com o 
presente Estudo de Impacto Ambiental para o licenciamento da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde – OUCLV. 
 
No âmbito federal a Lei Federal nº 6.938/81, que institui de Política Nacional do Meio 
Ambiente constitui-se como base do arcabouço do direito ambiental brasileiro e é a 
responsável pela definição dos instrumentos necessários para a consecução de seus 
objetivos, entre os quais estabelece a necessidade da execução da Avaliação de 
Impacto Ambiental – AIA, para empreendimentos como a Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde. 
 
A Lei 6.939/81, regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274/90 dentre outros, 
preconiza em seu Artigo 17, a necessidade da elaboração de Estudos de Impacto 
Ambiental para o licenciamento de atividades e/ou empreendimentos capazes de 
causar alterações ao meio ambiente, como o empreendimento em tela. 
 
Com base nestes preceitos legais, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
estabeleceu a Resolução 001/86, complementada pela Resolução Nº 237, de 19 de 
Dezembro de 1997, que define as responsabilidades, critérios e diretrizes para a 
efetiva implementação da avaliação de impactos do empreendimento e respectivo 
licenciamento ambiental, bem como as competências dos estados e municípios para 
licenciar empreendimentos.  
 
Cabe aqui destacar ainda a Lei Federal n. 10.257/01, o Estatuto da Cidade que dispõe 
a respeito da política urbana nacional, definindo o instrumento urbanístico, operação 
urbana consorciada e a necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental 
para o licenciamento de seu plano de intervenções. 
 
No tocante à Legislação Estadual, a exigência da realização de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e 
operação de atividade ou obras potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente, é estabelecida pela Constituição do Estado do Paraná. 
Nesse sentido, de forma a complementar a legislação federal de licenciamento 
ambiental e adequar-se às peculiaridades do Estudo, a Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente (SEMA) estabeleceu a Resolução SEMA nº 031/98. 
 
Ressalta-se que no âmbito da legislação municipal, a elaboração deste Estudo de 
Impacto Ambiental encontra-se respaldado na Lei municipal n. 7.833/91, a qual dispõe 
sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, assim 
como pelo Decreto n. 03/97 o qual regulamenta a exigência de elaboração do 
Relatório Ambiental Prévio como instrumento de análise para o licenciamento 
ambiental.  
 
A seguir são destacados os principais instrumentos legais e seus pontos de destaque 
para o licenciamento ambiental. 
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 Legislação Federal 
 
 Constituição Federal, Art. 225, § 1º, inciso IV, que atribui ao Poder Público o dever de 

exigir, na forma da lei, a realização de estudo de impacto ambiental e relatório de 
impacto ambiental, previamente à instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente. 

 
 Lei Federal 6.938/81 (Regulamentação: Decreto 99.274/90 / Alterações: Lei 

7.804/89; Lei 8.028/90; Lei 9.960/00; Lei 9.985/00; Lei 10.165/00; Lei 11.284/06), que 
dispõe sobre a PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente). Institui o SISNAMA 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente) delimitando a competência dos órgãos que o 
integram, bem como, dos instrumentos de implementação e fiscalização da PNMA 
(zoneamento, licenciamento, avaliação de impactos ambientais, delimitação de áreas 
protegidas, entre outros). 

 
 Lei Federal 9.605/98 (Regulamentação: Decreto 6.514/08 - Lei dos Crimes 

Ambientais). Dispõe sobre infrações e penalidades. Condiciona a realização do 
licenciamento ambiental e observância de suas diretrizes, para estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sob pena de aplicação de sanções. 

 
 Resolução CONAMA 01/86 (Alteração: Resolução 11/86)  - Dispõe sobre critérios 

básicos e diretrizes gerais para o EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto do Meio Ambiente. 

 
 Resolução CONAMA 06/86. Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação 

de pedidos de licenciamento. 
 
 Resolução CONAMA 09/87. Dispõe sobre procedimentos para audiências públicas. 
 
  Resolução CONAMA 237/97. Estabelece as etapas e procedimentos relacionados 

ao processo de licenciamento ambiental, bem como as competências dos órgãos 
relacionados. Define os tipos de licença para cada fase do empreendimento (LP, LI e 
LO) e apresenta lista dos empreendimentos necessariamente sujeitos ao 
licenciamento. 

 
  Resolução CONAMA 306/02. Estabelece os requisitos mínimos e o termo de 

referência para realização de auditorias ambientais. 
  
 

 Legislação estadual e municipal. 
 
Ao analisar a legislação do estado do Paraná, primeiramente é necessário averiguar 
os dispostos na Constituição do Estado do Paraná, na qual é definida a necessidade 
de elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a construção, instalação, 
reforma, recuperação, ampliação e operação de atividade ou obras potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se dará 
publicidade, conforme artigo 207, parágrafo 1º, inciso V. 
 
Ressalta-se que, a viabilidade de licenciamento pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, foi possível a partir de um convênio celebrado entre o estado por meio do 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP e a prefeitura do município de Curitiba. 
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A Resolução n° 031/98 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente dispõe sobre o 
licenciamento ambiental e autorizações no âmbito do Paraná. 
 
Já em estância Municipal, a Secretária Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas 
atribuições legais e baseada na Resolução CONAMA 005/88, instituiu a Lei Municipal 
7833/91, como forma de definir os conteúdos mínimos da estrutura e a composição 
para um EIA/RIMA destinado ao licenciamento de empreendimentos urbanísticos e de 
parcelamento do solo. Considerando a necessidade do estabelecimento de 
parâmetros para a aplicação do EIA/RIMA, no artigo 8º da Lei Municipal 7833/91 e no 
disposto no Decreto Municipal 838/97, acha-se fixado: que os projetos urbanísticos 
com área superior a 100 ha (cem hectares) deverão atender aos dispositivos da 
Resolução 001/86 - CONAMA. 
  
 Legislações especificas por temática 

 
 Recursos Hídricos 

 
Os córregos com percurso dentro da área de influência direta do empreendimento 
enquadram-se no Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65 com alterações a este 
documento efetuadas pela Medida Provisória 2166-67 de Agosto de 2001), o qual 
estabelece uma área de 30 metros para cada lado dos cursos d'água que apresentem 
largura de até 10 metros (Artigo 2o - item " a.1"). Dentro das áreas assim definidas, 
toda vegetação nativa é considerada de preservação permanente, e proíbe-se a 
implantação de edificações ou impermeabilização extensiva do solo sendo, porém, 
permitidas as atividades de lazer e outras, se forem declaradas por ato do poder 
público como sendo de Interesse Social e de Utilidade Pública. 
 
Ainda com relação à faixa de preservação de cursos d'água, deve-se observar que a 
Lei Federal no 6.766/79 (Lei Lehmann) estipula, no seu Artigo 4º item III, que nas 
zonas urbanas ou de expansão urbana, a faixa non-aedificandi será de 15 metros por 
lado, como segue: 
 
"III - Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non-aedificandi de 
15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica". 
 
De forma a compatibilizar as legislações existentes, em nível Municipal, foram criados 
em Curitiba, pela Lei 5.234/75, o Setor Especial de Preservação de Fundos de Vale, 
regulamentado pelo extinto Decreto 400/76, o qual passou a possuir força de Lei, 
quando incorporado pela Lei 7.833/91 que define a Política Municipal de Meio 
Ambiente. 
 
 Vegetação Arbórea 

 
A principal legislação que estabelece restrições à remoção da vegetação nativa 
remanescente no trecho é o Decreto Federal No 750/93 (Decreto da Mata Atlântica) e 
regulamentação complementar, composta pela Resolução CONAMA No 10/93 e 
Resolução CONAMA No 02/94, que estabelece os parâmetros para enquadramento da 
vegetação de Mata Atlântica segundo estágios de regeneração. 
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A remoção de vegetação de Mata Atlântica em estágios médio ou avançado de 
regeneração (prevista no Artigo 5o do Decreto Federal No 750/93), são aspectos ainda 
não regulamentados. 
 
 Áreas Verdes 

 
Conforme dispõe a Lei Municipal nº 9806/00 e o Decreto Municipal nº 194/00, nas 
áreas com bosques nativos relevantes é estimulada a preservação através de 
incentivos fiscais e construtivos, admitindo-se a edificação com parâmetros superiores 
em altura.  
 
O Decreto Municipal nº 194/00 – Estabelece condições especiais de aproveitamento 
para os terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes. O uso e a ocupação 
dos terrenos situados no Setor Especial de Áreas Verdes de que trata a Lei Municipal 
nº 9806/00, deverá atender parâmetros e condições especiais de aproveitamento. 
 
Em qualquer tipo de ocupação e mantido o terreno com bosque integralmente de 
posse do seu proprietário, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área com 
cobertura florestal deverá ser cercada e mantida intacta como reserva florestal, 
podendo o restante dessa área ser utilizada para atividades recreacionais, desde que 
não implique no seu desbaste. 
 
 Supressão e recomposição de Vegetação 

 
A eventual necessidade de remoção de vegetação arbórea de ocorrência na área de 
intervenção do empreendimento deverá considerar a seguinte legislação: 

 Lei Federal 4.771/65 (Alterações: Medida Provisória 2.166-67/01; Lei 5.106/66; Lei 
5.868/72; Lei 7.803/89; Lei 5.870/73; Lei 9.985/00; Lei 11.284/06). Institui o Código 
Florestal. No que se refere à regulamentação da supressão de vegetação, dispõe em 
seu artigo 4º que a supressão de vegetação em área de preservação permanente 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social. 
Tais casos serão devidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto.  A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental 
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com caráter 
deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual 
competente fundamentada em parecer técnico. O órgão ambiental competente 
poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido 
em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. O órgão 
ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a 
supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas 
mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. A 
supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

 
 Decreto Federal no 750/1993, que dispõe sobre o corte, exploração e a supressão de 

vegetação primária ou em estágio médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica; 
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 Decreto Federal 6.514/08. Dispõe sobre as infrações administrativas e sanções 
administrativas ao meio ambiente. Em seu artigo 49 dispõe que destruir ou danificar 
florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não 
passíveis de autorização para exploração ou supressão poderá gerar multa de R$ 
6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.  Em seu artigo 50, dispõe que destruir 
ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 
plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade 
ambiental competente, poderá acarretar em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por hectare ou fração. 

 
 Resolução CONAMA 369/2006, que dispõe sobre casos excepcionais, de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, para intervenção ou supressão 
de vegetação em APP. 

 
 
 Qualidade do Ar 

 
Com relação à qualidade do ar, tanto na fase de planejamento como na fase de 
licenciamento do empreendimento, a seguinte legislação deverá ser observada: 
 

 Portaria MINTER, de 27 de abril de 1976, que estabelece padrões de qualidade 
do ar para material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e 
oxidantes; 

 
 Resolução CONAMA n° 005, de 15 de junho de 1989, que institui o Programa 

Nacional de Qualidade do Ar; 
 
 Resolução CONAMA n° 003, de 28 de junho de 1990, que descreve os 

poluentes monitoráveis, estabelece os padrões primários e secundários de 
qualidade do ar e especifica métodos de medição e medidas de proteção e 
critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

 
 Decreto nº 14.250, de 05 de junho de 1981, que regulamenta a Lei federal nº 

5.793, de 15 de outubro de 1980, que dispõe sobre a proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. 

 
 Ruído 

 
A legislação a ser observada para controle e monitoramento da poluição sonora, 
durante as fases de planejamento e licenciamento do empreendimento, são: 
 

 Resolução CONAMA 01, de 8 de março de 1990, a qual estabelece padrões, 
critérios e diretrizes a serem obedecidos pela emissão de ruídos, no interesse 
da saúde e do sossego público; 

 
 Resolução CONAMA 02, de 8 de março de 1990, que institui, em caráter 

nacional, o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – 
“Silêncio”. 

 
 Lei Municipal 10.625/2002 que Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem 

estar e do sossego público e dá outras providências. 
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 Poluição do Solo Áreas Contaminadas 

 
 Constituição Federal, Art. 23, VI. Estabelece que a proteção ao meio ambiente 

e o combate à poluição em qualquer de suas formas, incluindo a contaminação 
do solo, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

 
 Constituição Federal, Art. 24, VI. Prevê a competência concorrente da União, 

dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a defesa do solo, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição. 

 
 Constituição Federal. Art. 30, II, VIII. Aos Municípios cabe suplementar a 

legislação federal e estadual, no que couber, bem como promover a 
adequação territorial mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 
 Decreto-lei 1.413/75. Dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente 

provocada por atividades industriais. 
 

 Lei Federal 6938/81(Regulamentação: Decreto 99.274/90). Define a Política 
Nacional do Meio Ambiente e regula a estrutura administrativa de proteção e 
de planejamento ambiental. Em seu artigo 2º dispõe como princípios a 
racionalização do uso do solo e a recuperação de áreas degradadas. Em seu 
artigo 4º determina ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e 
indenizar danos causados ao meio ambiente. Neste sentido, determina o artigo 
14, IV, §1º que o responsável pela poluição tem a obrigação de reparar os 
danos causados por suas atividades, ao meio ambiente ou a terceiros afetados 
por sua atividade, independentemente de culpa. 

 
 Lei Federal 9.605/98 (Regulamentação: Decreto 6.514/08). Dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente. Às pessoas jurídicas são aplicáveis as penas de multa, 
restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art.301). Em seu 
artigo 54 determina que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, 
podem gerar multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais).   

 
 Lei Federal 10.888/01. Dispõe sobre o descarte final de produtos 

potencialmente perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados. 
 
 Resolução CONAMA 5/93. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

provenientes de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. E, seu 
artigo 4º determina que caberá a estes estabelecimentos o gerenciamento de 
seus resíduos, desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos 
requisitos ambientais e de saúde pública. 
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 Resolução CONAMA 307/02. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 
necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

 
 Resolução CONAMA 420/09. Estabelece critérios e valores orientadores da 

qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

 
 Norma técnica ABNT NBR 1.007. Lista os resíduos considerados perigosos. 
 
 Norma técnica ABNT NBR 10.004. Estabelece a classificação dos resíduos 

sólidos, listando aqueles considerados perigosos. 
 
 Patrimônio Histórico e Arqueológico 

 
A preservação dos recursos arqueológicos do país é oficialmente assegurada por um 
vasto corpo legislativo que vem sendo aprimorado ao longo do tempo, sobretudo com 
a adoção de medidas mais eficazes, incluindo algumas de caráter punitivo, visando 
garantir o gerenciamento e a manutenção do acervo arqueológico nacional. O 
patrimônio arqueológico brasileiro é um bem público sob a tutela da União, 
reconhecido e protegido pela legislação, tendo por gestor o IPHAN – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A legislação específica que rege esse tema 
está representada pelos seguintes atos: 
 
 Decreto Lei 25/37. Dispõe que os bens móveis ou imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, em razão do valor histórico, arqueológico, 
etnográfico, bibliográfico ou artístico nacional, só serão considerados parte integrante 
do patrimônio artístico nacional depois de inscritos separado ou concomitantemente 
nos Livros de Tombo. Equipara a patrimônio histórico e artístico sujeitos a proteção 
especial os monumentos naturais, os sítios e as paisagens. 

 
 Decreto-Lei 4.146/42. Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. Em seu 

artigo 1º dispõe que os depósitos fossilíferos são propriedade da nação e sua 
extração depende de autorização prévia do Departamento Nacional da Produção 
Mineral – DNPM. 

 
 Lei nº. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer 

fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime 
contra o Patrimônio Nacional; 

 
 Decreto 95.733/88. Dispõe que no orçamento de projetos e obras de médio e grande 

porte, executados total ou parcialmente com recursos federais, haverá 
obrigatoriamente dotações de no mínimo 1% (um por cento) do orçamento destinado 
à prevenção e correção de efeitos negativos de caráter ambiental, cultural e social. 

 
 Decreto 99.556/90 (Alteração: Decreto 6.640/08). Qualifica as cavidades naturais 

subterrâneas como patrimônio espeleológico sob competência do IBAMA e 
condiciona seu uso e de sua área de influência à observação de legislação 
específica e dentro de condições que assegurem sua integridade física e 
manutenção do equilíbrio ecológico. Em seu artigo 3º dispõe que as cavidades 
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subterrâneas consideradas com grau de relevância máximo e sua área de influência 
não poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis. As cavidades 
consideradas de alto, médio ou baixo grau de relevância, poderão ser objeto de 
impactos negativos irreversíveis mediante licenciamento ambiental, sendo que o 
empreendedor deverá realizar medidas e financiamentos para assegurar a 
preservação, em caráter permanente de outras cavidades subterrâneas, ou ainda, do 
patrimônio espeleológico. 
 Decreto 6.514/08. Dispõe sobre as infrações administrativas e sanções 

administrativas ao meio ambiente. Em seu artigo 72 dispõe que destruir, inutilizar ou 
deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial 
poderá ensejar multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais).  Em seu artigo 73 dispõe que alterar o aspecto ou estrutura de edificação 
ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em 
razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida poderá ensejar multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  Em seu artigo 74 
dispõe que promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 
considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida poderá 
ensejar multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

 
 Resolução CONAMA nº. 01, de 23/01/1986, que estabelece que os sítios e 

monumentos arqueológicos devam ser objeto de consideração para a emissão das 
licenças Prévia, de Instalação e Operação de empreendimentos que causem impacto 
significativo ao meio ambiente; 

 
 Portaria IPHAN 07/88. Regulamenta os pedidos de permissão, autorização e 

comunicação prévia para o desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações 
arqueológica em projetos que afetem direta ou indiretamente sítios arqueológicos. 

 
 Resolução CONAMA 04/87. Qualifica o patrimônio espeleológico nacional como 

patrimônio cultural, sítio ecológico de relevância cultural. 
 
 Portaria IBAMA 887/90. Dispõe sobre a realização de diagnóstico da situação do 

patrimônio espeleológico nacional através de levantamento e análise de dados, 
identificando áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários para a sua 
devida proteção e uso adequado. Em seu artigo 3º, § 1º dispõe que as atividades 
consideradas lesivas às cavidades naturais subterrâneas ou que impliquem em 
coleta de vegetais, captura de animais ou coleta de material natural dependerão de 
prévia autorização do IBAMA. 

 
 Portaria IPHAN 230/2002. Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos 

potencialmente capazes de afetar patrimônio espeleológico e estabelece os 
procedimentos necessários para obtenção de licenças ambientais tendo em vista a 
realização de estudos e pesquisas arqueológicas.  

 
 Resolução CONAMA 347/04. Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.  
 
 Zoneamento de Uso do solo do Município de Curitiba 
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Em 2004, após a criação do Estatuto da Cidade pelo Governo Federal, o Plano Diretor 
de Curitiba foi revisado e também adequado a essa legislação Federal, Lei 11.266/04. 
Tanto a nova legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de 2000, como a lei 
de Adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade, tem uma abordagem mais 
ampla das questões urbanas da cidade, agregando principalmente a visão 
metropolitana, questões econômicas, sociais e ambientais, mas mantendo os 
princípios e conceitos estabelecidos em 1966. 
 
Especificamente com relação a área objeto de licenciamento por meio desse EIA-
RIMA, a lei 9.800/00 define a faixa da antiga rodovia federal BR-116, atual Linha Verde 
como o mais recente Eixo de Adensamento da cidade, a Lei 11.266/04 de adequação 
do Plano Diretor ao estatuto da Cidade a caracteriza como Eixo Estruturante.  
 
6. Delimitação das Áreas de Influência 
 
As áreas de influência de um empreendimento podem ser conceituadas como o 
espaço suscetível a sofrer possíveis alterações em decorrência de sua implantação e 
operação, devendo considerar as características e abrangência do empreendimento 
assim como as especificidades do local e imediações no qual será implantado.  
 
Essa delimitação em subespaços se justifica pelos diferentes níveis de impactos, com 
relações causais ora diretas, ora indiretas que interferem em suas inter-relações 
ambientais, sociais e econômicas anteriores ao empreendimento. Portanto, para sua 
análise e delimitação devem-se considerar as características do meio físico, biótico, 
antrópico e suas interações, anteriores a implantação do empreendimento.  
 
De acordo com os aspectos abordados para a Operação Urbana Consorciada Linha 
Verde, foram definidas áreas de influência distintas, quais sejam:  
 
 Área de Influência Indireta – AII: áreas sujeitas a sofrerem influências 

indiretas, inclusive no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, 
decorrentes da implementação do conjunto de medidas previstas na Operação 
Urbana, considerando a relevância e magnitude da influência correspondente a 
cada fator ambiental avaliado. 

 
 Área de Influência Direta – AID: áreas sujeitas a sofrerem influências diretas, 

em especial aquelas que se confrontam à área delimitada ao perímetro da 
Operação Urbana;  

 
 Área Diretamente Afetada – ADA: área delimitada pelo perímetro da 

Operação Urbana, onde ocorrerão as obras previstas no Plano Urbanístico. 
 

De forma que para o presente estudo foram definidas: 

 
 Área de Influência Indireta – AII  

 
Para o presente estudo definiu-se como Área de Influência Indireta da OUC-Linha 
Verde, tanto para os meios físico, biótico e antrópico o limite político-administrativo do 
Município de Curitiba.   
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A implantação das propostas do Plano Urbanístico na área do perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde, devido as suas diferentes temáticas, a saber: 
viárias, drenagem, densidade populacional, entre outras, poderá influenciar ainda que 
de forma indireta regiões dentro do município de Curitiba.   
 
 Área de Influência Direta – AID  

 
Para a elaboração do diagnóstico ambiental em seus aspectos socioeconômicos foi 
considerada a estruturação urbana do entorno imediato da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde e a possibilidade de análise de seus diferentes aspectos, 
assim como, a possibilidade de avaliar os impactos causados pela proposta de 
adensamento da área objeto deste trabalho.  
 
Portanto, corresponde a uma distância aproximada de 100m do perímetro da área 
delimitada para a Operação Urbana Consorciada Linha Verde, sendo ajustada pelos 
limites dos setores censitários. Isso se deve a homogeneidade das informações 
disponíveis pelos setores censitários. 
 
Já para os meios físico e biótico foi definida como Área de Influência Direta o 
perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. 
 
 Área Diretamente Afetada – ADA  

 
A Área Diretamente Afetada – ADA deve ser entendida como a região de maior 
susceptibilidade às interferências do empreendimento. Portanto, para os meios físico, 
biótico foi definida como sendo as intervenções previstas no Plano Urbanístico. 
 
Por outro lado para o meio antrópico foi definida como sendo a área delimitada pelo 
perímetro da Operação Urbana, onde ocorrerão as obras previstas no Plano 
Urbanístico. 
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7. Diagnóstico 
 
7.1. Meio Físico 
 
7.1.1 Aspectos Geológicos 
 
7.1.1.1 Aspectos Metodológicos 
 
A caracterização das condições geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas é premissa básica à 
determinação da ocupação urbana e implantação de qualquer tipo de empreendimento. 
 
O mapeamento das unidades geológicas no perímetro Operação Urbana Consorciada Linha 
Verde (OUC-LV), por sua vez subdividida em três Zonas e Setores de Uso (Norte, Centro e Sul), 
deu-se através de levantamento bibliográfico da geologia local, de trabalhos e sondagens 
realizadas ao longo da área, desde o Bairro do Atuba até o do Pinheirinho. 
 
Das sondagens realizadas, foram descritas as diferentes litologias encontradas, anotadas a 
espessura de cada camada, bem como o nível do lençol freático.   
  
As sondagens realizadas foram de fundamental importância para o mapeamento de detalhe dos 
contatos e profundidades entre as diferentes formações encontradas, as quais são descritas na 
sequência, além de fornecerem amostras para os ensaios geotécnicos, descritos no item 7.1.2. 
Aspectos Geotécnicos. 

 
7.1.1.2 Área de Influência Indireta – AII 
 
A implantação da Zona de Operação Urbana Consorciada Linha Verde possui diversas variáveis 
que acarretarão no desenvolvimento de vários bairros de Curitiba, por exemplo, sob o ponto de 
vista de obras viárias, com a implantação de novos arruamentos e obras de arte e a modificação 
dos gabaritos construtivos, as quais, de certa forma produzirão efeitos em quase toda a cidade. 
 
Portanto, por influenciar, de forma indireta, muitos outros bairros do município de Curitiba, como 
a AII do empreendimento foi considerado todo o município de Curitiba. 
 
O diagnóstico da Área de Influência Indireta – AII levou em consideração as diferentes litologias 
existentes no município de Curitiba. Estas, por sua vez, foram utilizadas no diagnóstico das Área 
de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA. 
 
A seguir é apresentando o mapeamento geológico de detalhe do município de Curitiba que, 
geologicamente, é constituído exclusivamente por metassedimentos da Formação Capirú 
(pequena porção ao norte de Curitiba), rochas do Complexo gnáissico-migmatítico, sedimentos 
síltico-argilosos da Formação Guabirotuba e sedimentos aluvionares recentes. 
  
A figura 7.1.1.2-1 a seguir apresenta o mapa geológico de Curitiba, com a descrição das 
unidades litoestratigráficas e as relações litoestruturais observadas na área em referência. 
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Figura 7.1.1.2-1- Descrição das Unidades Litoestratigráficas. 

Fonte: Cartas Geológicas do Estado do Paraná – 1:250.000 - MINEROPAR 
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         Grupo Açungui - Rochas Metassedimentares da Formação Capiru 

 
Ocorrem segundo uma faixa com direção nordeste-sudoeste, com largura variando entre 9 a 19 
km, ocupando uma pequena região a nordeste do município de Curitiba. Tem seus limites 
dados, a norte, pela Zona de Cisalhamento Transcorrente da Lancinha (ZCT), a qual baliza seus 
contatos com as Formações Votuverava e Perau, e com rochas do Anticlinal do Betara. A sul e 
nordeste limitam-se através de contatos normais discordantes e por falhas transcorrentes e 
inversas. 
 
A Formação Capiru representa uma sequência metassedimentar que inclui metacalcários 
dolomíticos de cor branca, estromatolíticos, metamargas, quartzitos finos a grosseiros de cores 
cinza a brancos, metapelitos carbonosos, metarritmitos, sericita filitos e filitos diversos, quartzo-
sericita xistos e raras ocorrências de prováveis metatufos. 
 
Na região de contato com o Complexo Gnáissico Migmatítico, ocorre intenso bandamento nos 
litotipos, onde se apresentam segundo níveis subcentimétricos a milimétricos. Alternam-se 
níveis mais arenosos de coloração esbranquiçada, níveis com maior proporção de argilo-
minerais, e níveis de coloração rósea a avermelhada. Fora dessa região esse bandamento 
tende a ser subdecimétrico, raramente métrico. 
 
         Complexo Gnáissico-Migmatítico 
 
O embasamento é formado essencialmente por xistos, gnaisses-granitos e anfibolitos, 
migmatizados ou não, e secundariamente por xistos e quartzitos. Normalmente são rochas do 
Paleoproterozóico rejuvenescidas no Neoproterozóico, cujo metamorfismo é normalmente 
retrogradacional da fácies anfibolito para a fácies xisto.  
 
Estruturalmente é caracterizado por xistosidade ou bandamento gnáissico com direção NE-SW 
ou ENE-WSW, com mergulhos variados, gerados em zonas de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil, 
através de cavalgamentos superinpostos por estruturação típica de zonas transpressivas, 
havendo também a formação de dobras de cisalhamento. 
 
Constituído por migmatitos homogêneos, de composição granodiorítica, aparentemente sem 
evidências de metassomatismo. Apresentam lineações com direção geral N30E e estruturação 
sub-vertical; afloramentos pouco alterados são encontrados nas partes mais baixas das 
vertentes, e são encontrados em bloco ou matacões nas proximidades da Pedreira do Atuba, 
atrás da garagem de ônibus da Itapemirim. 
 
Os solos residuais e saprolíticos têm espessuras variáveis entre 4 e 10 metros; texturalmente 
comportam-se como siltes argilosos com areia fina, sendo classificados como areia fina siltosa 
com pedregulhos finos. 
 
       Formação Guabirotuba 

 
A Bacia de Curitiba é formada por sedimentos do Terciário médio ao superior Formação 
Guabirotuba, designação esta proposta por Bigarella & Salamuni (1982). Apresenta área de 
cerca de 3.000 km² e é composta por bancos pouco consolidados de argilas, arcósios, depósitos 
rudáceos (conglomeráticos) e de fios depósitos carbonáticos (caliches), bem como areias 
arcosianas e cascalhos. As camadas argilíticas sílticas, geralmente são maciças, de coloração 
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cinza a cinza esverdeada e gradam para os termos mais grossos de forma interdigitada ou 
abrupta. 
 
Os depósitos rudáceos geralmente são oligomíticos com predominância de seixos de quartzo e 
são encontrados com frequência na borda da Bacia de Curitiba. A espessura dos sedimentos 
varia de 1 a 85 metros. 
 
Estruturalmente, os sedimentos são afetados por bandas e/ou zonas de cisalhamento rúpteis, 
com direção de planos para NE-SW e NW-SE. Estruturas maiores reativadas limitam a Bacia de 
Curitiba, tendo sido denominadas de Falha do Passaúna e Falha da Serra do Mar Ocidental. 
 
Constitui-se, predominantemente, por argilitos com coloração variando do cinza esverdeada, em 
amostra fresca, a vermelho violáceo, quando alterados. Arcósios e areias arcosianas ocorrem 
em camadas descontínuas e lenticulares, com espessuras variáveis. Encontram-se depósitos de 
pedregulhos e cascalhos com seixos angulares dispostos entre estes argilitos, principalmente 
nas bordas da Bacia. A altitude máxima encontrada em afloramento é de 934,6 metros na região 
do Bairro Alto e a cota mais baixa, identificadas é de 910,0 metros na região do pinheirinho. 

 
      Unidades Holocênicas 

  

Correspondem aos materiais depositados pela ação das águas (aluviões) e da gravidade 
(coluviões) através de movimentos de massa, sob a ação das águas superficiais e/ou profundas. 
 Nas porções mais baixas dos terrenos são encontrados aluviões, assentados sobre a Formação 
Guabirotuba ou sobre o embasamento. Ocorrem como argilas plásticas cinzentas, capeadas por 
um horizonte hidromorfizado, com elevado teor orgânico e espessura média em torno de 1 
metro. Encontram-se intercalados com areia e argilas orgânicas, com capeamento de solos 
coluvionares e aluviais mais recentes, ocorrendo em cotas com valores de 896,0 metros junto às 
bacias do rio Bacacheri, 881,2 metros no rio junto às bacias do rio Belém e Bacia do rio Água 
Verde na Rua Wenceslau Bráz e 908,0 metros junto a Bacia do ribeirão dos Padilhas. 
Os coluviões são constituídos por solos argilosos retrabalhados e transportados por gravidade 
que capeiam a quase totalidade da Formação Guabirotuba, às vezes recobrindo os depósitos 
aluvionares.  
 
7.1.1.3 Área de Influência Direta - AID 
 
Para a Área de Influência Direta – AID foi definido o perímetro da OUC-LV, o qual, sob o aspecto 
geológico apresenta apenas três litologias: 
 
• na Zonar Norte da OUC-LV ocorrem pequenas áreas de solos produto de alteração das 

rochas magmáticas, as quais são recobertas pelos sedimentos da Formação Guabirotuba. 
Podem ser observados no loteamento atrás da garagem da Viação Itapemirim, próximo ao 
trevo do Atuba. Ali existe uma antiga pedreira de rochas gnaissico-migmatíticas, atualmente 
desativada. No restante da área ocorrem sedimentos síltico-argilosos da Formação 
Guabirotuba, até o encontro dos sedimentos aluvionares do rio Bacacheri.     
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Bloco de rocha gnáissico-migmatítica na 
Zona Norte da OUC-LV. 

Vista da Pedreira do Atuba, junto ao 
loteamento existente nos fundos da 

garagem da Itapemirim. 
Zona Norte da OUC-LV. 

  
Vista de afloramento de siltitos e argilitos 
da Formação Guabirotuba, de coloração 

vermelha e sua característica de 
ravinamento na região do Atuba, junto ao 

loteamento existente nos fundos da 
garagem da Itapemirim. Zona Norte da 

OUC-LV. 

Detalhe de corte de solo nos sedimentos 
da Formação Guabirotuba, onde 

encontramos logo abaixo deste, rochas do 
complexo gnáissico-migmatítico. Zona 

Norte da OUC-LV. 

Figura 7.1.1.3-1- Vista de rochas e solos do Complexo Gnáissico-Migmatítico, em contato 
com os sedimentos da Formação Guabirotuba, na Zona Norte da OUC-LV. 

Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 
• Na área compreendida na Zona Central da OUC-LV, entre os rios Bacacheri e Vila 

Guaíra/Pinheirinho, nas proximidades da Avenida Wenceslau Bráz., foram encontrados 
terrenos compostas por solos síltico-argilosos da Formação Guabirotuba, inúmeras vezes 
recobertos por sedimentos aluvionares dos rios Bacacheri, Tarumã e Marumbi, Guabirotuba, 
Belém, Vila Guairá e Pinheirinho, que ocorrem em grandes planícies.  
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Bacia aluvionar do rio Bacacheri. 

Zona Norte da OUC-LV. 
Bacia aluvionar do rio Tarumã e Marumbi. 

Zona Central da OUC-LV. 

  
Bacia aluvionar do rio Belém no Prado 

Velho. Zona Central da OUC-LV. 
 

Bacia aluvionar do rio Vila Guaíra e 
Pinheirinho junto a Avenida Wenceslau 

Bráz. Zona Central da OUC-LV. 
Figura 7.1.1.3-2: Locais de ocorrência de solos aluvionares, junto às drenagens existentes 

ao longo da zona central da OUC-LV. 
Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 

• Na área compreendida na Zona Sul da OUC-LV, entre os rios da Vila Guaíra e Pinheirinho 
até a interseção no bairro Tatuquara, tem-se a ocorrência de grandes áreas de solo síltico-
argiloso da Formação Guabirotuba, às vezes recoberto por sedimentos aluvionares dos 
ribeirões Padilha e Passo do França, que ocorrem em pequenos vales.  
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Bacia aluvionar do ribeirão dos Padilhas 

no Pinheirinho. Zona Sul da OUC-LV. 
Vista de afloramento de siltitos e argilitos 
da Formação Guabirotuba, de coloração 

rosa avermelhada na região do 
Pinheirinho. Zona Sul da OUC-LV. 

  
Sedimentos siltosos da Formação 

Guabirotuba na interseção do Tatuquara. 
Zona Sul da OUC-LV. 

Solos síltico-argilosos da Formação 
Guabirotuba no Pinheirinho. Zona Sul da 

OUC-LV. 
Figura 7.1.1.3-3- Vista de afloramentos síltico-argilosos dos sedimentos da Formação 

Guabirotuba, na zona sul da linha. 
Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 
7.1.1.4 Área Diretamente Afetada - ADA 
 
A Área Diretamente Afetada – ADA compreende os locais onde serão feitas as intervenções 
decorrentes da Ocupação Urbana Consorciada Linha Verde, tais como viadutos, trincheiras 
verdes, canalizações de córregos, implantação de binários, etc.  
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7.1.1.5) Síntese dos Aspectos Relevantes 

Como aspectos relevantes, podem ser citadom que todo o eixo da OUC-LV ocorre somente 
sobre solos sedimentares da Formação Guabirotuba e sobre solos aluvionares no entorno das 
drenagens que cortam a área. Já os solos provenientes da alteração das rochas gnáissico-
migmatíticas, ocorrem num pequeno trecho ao norte da área.  
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7.1.2. Aspectos Geotécnicos 
 
7.1.2.1. Aspectos Metodológicos 
 
O mapeamento geológico-geotécnico na área de influência da OUC-LV (Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde) se deu a partir de bibliografia existente e interpretação dos resultados 
de diversos estudos realizados, tais como sondagens a percussão e a trado, poços para 
reconhecimento de pavimento, utilizados na elaboração de projeto de trincheiras no entrono da 
Linha Verde, executados ao longo de vários meses e por diversas empresas. 
 
Para os propósitos deste trabalho fez-se uma caracterização das unidades geológicas 
encontradas, tentando salientar aspectos relevantes sob o ponto de vista da geologia de 
engenharia, como a profundidade do lençol freático, características físicas dos materiais 
encontrados, tudo isto procurando a individualização como unidade geológico-geotécnica. 

 
Para o reconhecimento e caracterização do solo na área da OUC-LV, foram interpretadas 
sondagens realizadas em diversas obras, executadas para a implantação de poços de 
monitoramento, o dimensionamento de fundações, o simples reconhecimento da profundidade 
do lençol freático ou o dimensionamento de pavimentos, visando o reconhecimento da litologia 
no local e/ou a coleta de amostras para realização de ensaios físicos. 
 
De posse destes dados, e após sua interpretação, foi possível realizar uma abordagem sob o 
ponto de vista geotécnico da área, dividindo-a de acordo com as litologias encontradas, por sua 
vez detalhadas na descrição da Área de Influência Direta – AID e da Área Diretamente Afetada – 
ADA. 
 
7.1.2.2. Área de Influência Indireta – AII 
 
O diagnóstico da Área de Influência Indireta – AII levou em consideração o mapeamento 
geológico-geotécnico na área de Operação Urbana Consorciada Linha Verde e as Zonas e 
Setores de Uso, relacionando-os com os problemas de ocupação territorial. 
 
Neste contexto, os trabalhos de mapeamento geológico-geotécnico foram necessários para a 
constituição de uma base de dados do meio físico que permitem aos órgãos de planejamento 
reordenar a ocupação territorial, sendo que os principais objetivos do mapeamento geológico-
geotécnico são relacionados a seguir: 
 
• fornecer mapas básicos e temáticos relativos às declividades, à distribuição das unidades 

geológicas, às diferentes coberturas inconsolidadas, à profundidade do lençol freático, entre 
outros; 

• fornecer mapa geotécnico geral, indicando as diferentes unidades de terreno e suas 
características; 

• fornecer mapa de adequabilidade para implantação de empreendimentos, indicando as 
áreas mais favoráveis ou restritas aos diferentes tipos de ocupação; 

• constituir base de dados contendo os diferentes dados de medidas da profundidade do 
lençol freático, pontos de poluição (ativo ou potencial), sondagens e ensaios geotécnicos, 
incluindo trabalhos realizados por outras empresas e instituições. 
 

Com base nos dados relacionados acima, e de acordo com as unidades litológicas encontradas 
em campo - solos de alteração das rochas gnáissico-migmatíticas, sedimentos síltico-argilosos 
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da Formação Guabirotuba e sedimentos aluvionares - optou-se por descrever as características 
para cada unidade encontrada, mantendo-se a mesma classificação da coluna estratigráfica 
apresentada na Figura 7.1.1.2-1 – Aspectos Geológicos. 
 
       Solos Residuais e/ou Transportados sobre gnaisses-migmatíticos 
  
Essa unidade é constituída predominantemente por solos residuais (maduro ou jovem e 
saprólito), com eventuais inclusões de solos transportados (colúvios), separados no campo pela 
existência de um nível de seixos de quartzo entre ambos, que é a base dos solos transportados, 
e ocorrem na região do Bairro Atuba: 
 
• solo transportado (colúvio) argilo-arenoso, poroso, de cor castanha clara a amarela, com 

espessuras inferiores a 1,0 m, marcados por um pavimento basal de seixos de quartzo 
subangulosos, com espessuras centimétricas e resistência à penetração (SPT) baixa, de 
acordo com as sondagens analisadas; 

• solo maduro (quando homogêneo – horizonte B) ou jovem (quando possível verificar 
algumas características da rocha original), espessuras inferiores a 1,0 m, textura argilosa, 
cor castanha clara a amarela, argilo-mineral predominante é a caulinita (1:1) e gipsita; a 
resistência à penetração e a permeabilidade são baixas; 

• saprólito apresentando cores rósea, vermelha, castanha e amarelada, textura siltosa a 
média, com estruturas da rocha original (bandamento, micas e veios de quartzo); o argilo-
mineral predominante é a caulinita (1:1) e em menores proporções a ilita (2:1); a espessura é 
variável, com permeabilidade baixa, resistência à penetração baixa a média, prevendo-se em 
certos locais um comportamento laterítico.  
 

A massa específica seca máxima do proctor normal situa-se em torno de 1,6 g/cm³, com 
umidade ótima em torno de 21%, passando em campo com valores em torno de 1,31 g/cm³. A 
erodibilidade observada em teste apresenta valores de E inferiores a 1, indicando um alto 
potencial a erosão. 
 
       Solos Residuais da Formação Guabirotuba 
 
Esta unidade geotécnica ocorre na maior parte da área estudada, sendo constituída de solos 
residuais (maduro e jovem, horizonte B, sedimentos argilosos e arenosos), com inclusões de 
solos transportados (colúvios), não delimitados em mapa devido à pequena espessura e falta de 
continuidade lateral, sendo facilmente identificados em campo pela existência de um nível de 
seixos de quartzo entre ambos (stone line). Além disso, o solo transportado (colúvio) apresenta 
cores escuras (preto, marrom escuro) e espessuras inferiores a 1,5 m, enquanto o solo residual 
(maduro ou jovem), com cor predominantemente avermelhada e espessuras que variam de 0,50 
a 3,0 m, conforme a posição da vertente (normalmente são mais rasos na meio encosta). 
Intercalam-se níveis lenticulares de arcósios, conglomerados e cascalhos com espessuras de 
até 3,0 m, que sustentam a topografia local devido a sua maior resistência ao intemperismo. 
O perfil típico para esta unidade compreende: 
 
• solo transportado (colúvio), argilo-arenoso, poroso, de cor marrom escura a negra, 

espessura inferior a 1,5 m, baixa resistência à penetração; 
• linha de seixos de quartzo com espessuras centimétricas (stone line); 
• solo residual maduro, textura argilosa, com estrutura maciça, argilo-mineral predominante 

caulinita (1:1), e em menor proporção ilita e gibsita; podem ser observados ainda pequenos 
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níveis de laterita e a espessura varia de 0,5 a 3,0 m, com permeabilidades baixa e 
resistência a penetração baixa a média. 
 

A massa específica seca máxima do proctor normal situa-se em torno de 1,5 g/cm³, com 
unidade ótima em torno de 26,3%, limite de liquidez igual a 57,2 e limite de plasticidade igual a 
34,5. A erodibilidade deste material em talude não é elevada, conforme dados de campo com 
valores de E maiores que 1. 
 
• Arcósios e cascalhos de cor avermelhada, compacidade média a alta, permeabilidade média 

a alta, espessuras de até 3,0 m. O pacote exibe níveis irregulares e lenticulares de arcósios 
médios a grossos até cascalho de matriz argilosa, englobando fragmentos subarredondados 
de quartzo e quartzito. Esta porcentagem de fragmentos em relação a matriz pode atingir até 
50% do total, Estes sedimentos rudáceos ocorrem principalmente nas partes altas do relevo, 
sustentando topo de colinas arredondadas.   

• Solo inferior, residual, jovem (saprólito), não laterítico, de cor variegada, vermelha a violácea, 
contendo grãos de quartzo e feldspatos alterados. Mostra baixa permeabilidade, consistência 
baixa a média, com argila de alta atividade – esmectita (2:1), expansiva e retrativa, sendo 
comum o empastilhamento e trincas de retração, e espessuras variáveis em torno de 2,0 a 
5,0 m. 

• Argila de cor esverdeada, variegada, contendo grãos de quartzo e feldspatos alterados, 
textura predominantemente argilosa a muito argilosa, por vezes média a siltosa, e 
permeabilidade baixa. 
 

O argilo-mineral predominante é a esmectita (2:1) e em menor proporção ilita (2:1) e caulinita 
(1:1), com espessuras variando de 1,0 m a mais de 10,0 m, tendo como características argilas 
com empastilhamento e trincas profundas em forma conchoidal, proporcionando processos 
erosivos, e não ocorrendo comportamento lateríticos. 
 
Apresentam massa específica ótima de 1,3 g/cm³ e umidade ótima em torno de 31,0%. No 
entanto esta argila possui umidade natural acima da umidade ótima de compactação, em alguns 
casos acima de 14%. A resistência à penetração é gradual, de média a alta, com erodibilidade 
em talude sendo muito elevada, com valores de E menores que 1. 
 
• Arcósios de cor vermelha ou variegada, lenticulares, textura média a grossa, com 

porcentagem variável de finos (esmectita, ilita 2:1). Os minerais da fração areia grossa a fina 
são constituídos de quartzo, feldspatos e caulim (alteração dos feldspatos). Ocorrem de 
maneira dispersa em diversos níveis de profundidade, apresentando permeabilidade baixa, 
prevendo-se comportamento laterítico.  
 
   Solos Hidromórficos sobre Aluviões 

Ocorrem associados às áreas de fundo de vale e/ou baixios sobre planícies aluvionares, 
apresentando o seguinte perfil: 
 
• solo orgânico de cor negra, por vezes turfosos, textura argilosa, poroso, com baixa 

permeabilidade, mole a muito mole, bastante plástico e com espessuras variando de 1,0 a 
2,0 m, e com resistência à penetração (SPT) muito baixa; 

• argila intermediária, cinza escura, plástica, mole a muito mole, porosa, com baixa 
permeabilidade, espessuras inferiores a 1,0 m e com resistência à penetração baixa a muito 
baixa; 
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• areia fina a grossa e/ou cascalho fofos, por vezes compactos, permeabilidade média a 
elevada, com espessuras inferiores a 1,0 m; ocorrem sotopostos e interdigitados com as 
argilas intermediárias. 

 
O nível do lençol freático nestas unidades é inferior a 2,5 m, por se encontrarem no nível de 

base local. 
 
7.1.2.3.  Área de Influência Direta – AID 
 
Para a Área de Influência Direta – AID foi definido o perímetro da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde, subdividido em três zonas (Norte, Central e Sul).  
 
• A Zona Norte da OUC-LV é composta na sua maior parte por solos produtos da alteração 

das rochas magmáticas, recobertas por sedimentos síltico-argilosos da Formação 
Guabirotuba. Apresentam espessuras médias, grande expansão, limite de liquidez em torno 
de 57 e limite de plasticidade em torno de 35. São solos pouco compactos e apresentam 
umidade ótima de 30%, com erodibilidade não sendo muito elevada. 

 

  
Solos transportados (colúvio) de cor 
amarelada, marcando o contato dos solos 
residuais da Formação Guabirotuba com 
solos de cor amarelada, produto da 
alteração das rochas gnáissico-
migmatíticas, e que ocorrem na Zona Norte 
da OUC-LV. 

Tipos de proteção utilizados para proteção 
dos taludes (gabiões) nos solos residuais 
da Formação Guabirotuba. Zona Norte da 
OUC-LV. 

Figura 7.1.2.3-1- Área de contato das rochas gnáissico-migmatíticas (Pedreira do Atuba ao 
fundo) com os sedimentos síltico-argilosos da Formação Guabirotuba – Zona Norte da 

OUC-LV 
Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 
• A área compreendida na Zona Central da OUC-LV é a que apresenta a maior fragilidade sob 

o ponto de vista geotécnico, pois está localizada, na sua maior parte, em planície aluvionar, 
com argilas moles a muito moles, necessitando da substituição dos solos de baixa 
resistência, e fundações específicas. Apresenta o nível do lençol freático pouco profundo, 
com argilas orgânicas de cor preta, bastante impermeáveis. Na porção onde ocorrem os 
solos da Formação Guabirotuba podem ocorrer cunhas de deslizamento, por serem solos 
mal drenados, e pouco coesos.  
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Processos erosivos de ravinamento, 

típicos dos solos residuais da Formação 
Guabirotuba, divisa da Zona Norte e 

Central da OUC-LV. 

Vista de afloramento em talude, onde 
aparece deslizamento por trincas em forma 

conchoidal, Zona Central da OUC-LV. 

  

Solos aluvionares bastante argilosos e de 
cor escura nas margens do rio Belém. 

Zona Central da OUC-LV. 

Solo aluvionar arenoso do rio Bacacheri. 
Divisa da Zona Norte e Central da OUC-LV. 

 
Bacia aluvionar com argilas de cor escura em quase toda a margem do rio Vila Guairá, 

junto a Avenida Wenceslau Bráz. Zona Central da OUC-LV. 

Figura 7.1.2.3-2- Afloramentos síltico-argilosos da Formação Guabirotuba, com os típicos 
problemas geotécnicos que ocorrem nestes solos. 

Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 
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• A área compreendida na Zona Sul da OUC-LV ocorre quase toda sob sedimentos síltico-
argilosos da Formação Guabirotuba, a não ser nas proximidades da Avenida Wenceslau 
Bráz, onde ocorre uma pequena área sobre sedimentos aluvionares. 

 

  

Talude à beira da estrada, com processos 
erosivos típico desta unidade. Zona Sul da 

OUC-LV. 

Equipamentos utilizados para implantação 
de fundações em obras sendo realizadas 

na região, onde se pode observar a 
profundidade do lençol freático médio para 

esta unidade. Zona Sul da OUC-LV. 

  

Tipos de fundações executadas em obras 
na unidade dos solos residuais da 

Formação Guabirotuba. Zona Sul da OUC-
LV. 

Solos aluvionares argilosos do ribeirão 
dos Padilhas. Zona Sul da OUC-LV. 

 

Figura 7.1.2.3-3- Área de afloramentos aluvionares que ocorrem no trecho da OUC-LV. 
Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 
Os sedimentos da Formação Guabirotuba, como se viu anteriormente, apresentam grandes 
espessuras, grande expansão quando compactados, baixo ISC, limite de liquidez em torno de 
57 e limite de plasticidade em torno de 35. São solos pouco compactos e apresentam umidade 
ótima de 30%, com erodibilidade não sendo muito elevada, e apresentando processos erosivos 
quando descobertos de vegetação.  
 

 



                                                                                                                      

                                                                                                            

Cap.II - 17 
 

7.1.2.4. Área Diretamente Afetada – ADA 
 
Área Diretamente Afetada – ADA compreende os locais onde serão feitas as intervenções 
decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, tais como viadutos, trincheiras 
verdes, pontes, tubulações de grandes diâmetros, remanejamento de adutoras para 
abastecimento público, canalizações de córregos, implantação de binários, etc.  
 
Fazendo parte das obras de implantação da Linha Verde, inúmeras transformações já vêm 
ocorrendo, com a implantação de vias marginais, alargamento de pistas, implantação de pistas 
exclusivas para os ônibus, implantação de trincheiras, etc.  
 
Os aspectos geotécnicos da ADA são similares aos verificados para a AID, conforme descritos 
anteriormente, portanto, não sendo necessário se proceder a uma nova descrição dos mesmos.  
 
O Mapa Geotécnico (MF – OUCLV-03) com as unidades interceptadas para a AID e ADA, é 
apresentado a seguir. 
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7.1.2.5. Síntese dos Aspectos Relevantes 
 
A área compreendida no perímetro da OUC-LV irá interceptar somente solos síltico-argilosos da 
Formação Guabirotuba, com características razoáveis sobre o ponto de vista geotécnico, e solos 
produto de deposição aluvionar das planícies aluvionares, que apresentam baixa capacidade de 
suporte, moles a muito moles, com o nível do lençol freático muito próximo da superfície e sendo 
considerados como solos sofríveis sob o ponto de vista geotécnico. 
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7.1.3. Aspectos Geomorfológicos 
 
7.1.3.1. Aspectos Metodológicos 
 
A geomorfologia e a geologia são ciências complementares que tratam, basicamente, dos 
aspectos físicos das paisagens e dos terrenos naturais ou daqueles que as sociedades ocupam 
ou pretendem ocupar e usar. Esta complementação possibilita o entendimento de detalhes 
importantes dentro das referidas subdivisões que, sem dúvida, encontram-se ligadas a 
processos desde morfoestruturais até pedogenéticos mais aprofundados do que aqueles que se 
têm na literatura atual. 
 
Todavia, este trabalho é mais descritivo do que interpretativo. Há menos preocupação com a 
alusão a modelos de desenvolvimento do que propriamente com a geometria e a forma de 
recortes espaciais específicos. Esta delimitação é fundamental para a caracterização da 
paisagem. 
 
A geomorfologia leva em consideração as influências do substrato geológico na configuração do 
relevo em unidades morfoestruturais, como também das relações entre a natureza das rochas e 
a ação intempérica resultando em unidades morfoesculturais. 
 
Atualmente, o mapeamento geomorfológico sistemático é um dos instrumentos indispensáveis 
ao planejamento ambiental. É o mapa geomorfológico que, num primeiro momento, fornece 
informações sobre as potencialidades, vulnerabilidades, restrições e riscos de ocupação e 
intervenções possíveis na paisagem. 
 
O mapeamento das unidades geomorfológicas na área deu-se através de levantamento 
bibliográfico da geomorfologia local, aliado a cartas planialtimétricas na escala de 1:10.000 da 
COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), para a verificação das feições 
geomorfológicas existentes ao longo da OUC-LV, desde o Bairro do Atuba até o do Pinheirinho. 
 
Para este estudo foi utilizado também o Atlas geomorfológico do Estado do Paraná, na escala 
1:250.000, com modelos reduzidos pela Minerais do Paraná S.A. –MINEROPAR e Universidade 
Federal do Paraná, realizado em 2006. A carta utilizada, de Curitiba, é acompanhada de uma 
nota explicativa, que descreve suas principais características morfológicas, tais como topos, 
vertentes e vales, bem como dados quantitativos, como declividade do terreno, altimetria, 
gradiente e dissecação das subunidades morfoesculturais. 
 
7.1.3.2.  Área de Influência Indireta – AII 
 
O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, de acordo com as suas especificidades, a 
saber: 
 
• Serra do Mar e Morros - consiste em uma faixa de encostas com vertentes abruptas que 

margeiam o Planalto Atlântico, desde a divisa do Estado de Santa Catarina e o Estado do 
Paraná até a divisa com o Estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira de Iguape. 

 
• Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba – é o mais alto (altitudes entre 1.300 e 850 metros) 

e menor (em extensão) dos planaltos. O relevo é ondulado e a vegetação predominante é a 
Mata das Araucárias. A capital do estado, Curitiba, fica nessa região. 
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• Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa – as altitudes variam entre 1.200 e 300 
metros. O relevo é ondulado e a vegetação é composta por Araucárias e campos. As 
principais cidades da região são Ponta Grossa e São Mateus do Sul. 

 
• Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava – é o maior dos planaltos em extensão. As 

altitudes variam entre 1.200 e 900 metros. Nessa área a vegetação original (Floresta Tropical 
e Mata das Araucárias) quase não existe mais. Em seu lugar são encontradas plantações e 
pastos. As principais cidades são Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Guarapuava. 

 
• Planícies – As planícies litorâneas situam-se na região de Alexandra, no Município de 

Paranaguá. As planícies fluviais ocorrem em praticamente todas as unidades 
morfoesculturais do Cinturão Orogênico do Atlântico e da Bacia Sedimentar do Paraná. 

 
A Área de Influência Indireta referente à implantação da Zona de Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde foi definida como sendo o município de Curitiba. Conforme já dito anteriormente, 
está situado no Primeiro Planalto Paranaense. 
 
A unidade morfológica denominada Primeiro Planalto Paranaense é relativamente uniforme, 
esculpida em rochas cristalinas, tais como xistos metamórficos e gnaisses, cortados por diques 
de pegmatitos e intrusões graníticas, com altitudes médias entre 850-950 metros, formando uma 
paisagem suavemente ondulada com planícies e várzeas intercaladas constituídas por 
sedimentos colúvio-aluvionares recentes e paludais ao longo dos principais cursos de água. Os 
sedimentos da Formação Guabirotuba preenchem a bacia de Curitiba, depositados durante o 
Pleistoceno e constituindo uma área de relevo de colinas que se articulam às planícies fluviais 
mediante suaves rampas. Ao norte comparecem as rochas do Grupo Açungui, onde a drenagem 
do Ribeira produziu uma intensa dissecação, modelando um relevo montanhoso, com altitudes 
variando entre 400 e 1.200 metros. 
 
Em relação à morfogênese, Ab'Sáber & Bigarella (1961) reconheceram dois compartimentos: (1) 
a Superfície Alto Iguaçu (Maack 1947, Almeida 1955), correspondente à Superfície Sul-
Americana (King 1956), definida como “típica de pediplanação exorrêica", onde a elevação 
isostática do escudo permitiu a erosão e a abertura de um compartimento intermontano de 
eversão, com um posterior aplainamento, e (2) a Superfície de Curitiba, gerada por 
pediplanação dominantemente endorrêica. Bigarella et al. (1965) atribuíram as superfícies 
aplainadas do Primeiro Planalto do Paraná a processos morfoclimáticos com alternância de 
climas úmidos e secos. 
 
Possui as seguintes características geomorfológicas: 
 
• Unidade Morfoestrutural: Bacia Sedimentar Cenozóica e Depressões Tectônicas e Cinturão 

Orogênico do Atlântico, 
 
• Unidades Morfoesculturais: Planícies e Primeiro Planalto Paranaense e Rampas de Pré-

Serra e Serras e Morros Isolados. 
 
• Unidades Morfológicas: compartimentos – 1.2.4, 1.2.5 e 3.5.2, as quais poderão ser 

visualizadas no Mapa Geomorfológico da Área de Influência Indireta (Mapa – MF – OUCLV 
– 04). 
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A Unidade Morfoescultural 1.2.4, denominada Planalto de Curitiba, situada no Primeiro 
Planalto Paranaense, apresenta dissecação média com classes de declividade predominantes 
entre 6-30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 910 metros com altitudes 
variando entre 896 (mínima) e 934,6 (máxima) m.s.n.m (metros sobre o nível do mar). As formas 
predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção 
geral da morfologia varia entre N-S e NW-SE, modelada em rochas do Complexo Gnáissico 
Migmatítico. 
 
A Sub-Unidade Morfoescultural 1.2.5, denominada Planalto do Alto Iguaçu, situada no 
Primeiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa. A classe de declividade 
predominante é menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 900 metros 
com altitudes variando entre 881,2 (mínima) e 932,5 (máxima) m.s.n.m. Essas classes de 
altitude poderão ser mais facilmente visualizadas na Figura 7.1.3.2-2 – Mapa Hipsométrico de 
Curitiba.  
 
 As formas predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexas articulando-se 
às planícies fluviais mediante rampas suaves, vales em “V”, modeladas em sedimentos da 
Formação Guabirotuba e litologias do Complexo Gnáissico-migmatítico. 
 
A Sub-Unidade Morfoescultural 3.5.2, denominada Planícies Fluviais, da unidade 
morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas, apresenta 
sedimentos inconsolidados do Período Quaternário. 
 

Quadro 7.1.3.2-1 
Tipos e quantidades de estruturas que ocorrem na área de Influência Indireta. 

UNIDADE  
MORFOESTRUTURAL 

 

Cinturão Orogênico do Atlântico 

UNIDADE MORFOESCULTURAL Primeiro Planalto Paranaense 

SUBUNIDADE 
MORFOESCULTURAL 

 

Planalto de Curitiba 

 
FORMAS DE RELEVO 
Morfologia Dominante 

Dissecação 

Topos 

Vertentes 

Vales 

Média 

Alongados e aplainados 

Convexas 

V 

 
ALTITUDE (m.s.n.m.) 

Mínima 

Máxima 

Gradiente 

560 

1240 

680 

 
CLASSES DE DECLIVIDADE  
(área em km²) 

<6% 

6-12% 

12-30% 

30-47% 

>47% 

2.299,71 

881,98 

536,53 

31,91 

2,57 

ÁREA TOTAL (km²) 3.753 

Fonte: Atlas Geomorfológico do Paraná/MINEROPAR/UFPR - 2006 
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Figura 7.1.3.2-2 – Mapa Hipsométrico de Curitiba. 
Fonte: Atlas Geográfico do Município de Curitiba - NOEMI MORCELI FANINI - PDE - SEED – 2008. 
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7.1.3.3.  Área de Influência Direta - AID 
 
A Área de Influência Indireta - AID é delimitada pelo perímetro da Zona de Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde, onde ocorrerão, em grande medida, as transformações propostas 
pelo projeto. 
  
A figura 7.1.3.3-1 apresenta o mapa geomorfológico da AID e ADA, onde podem ser 
observadas as áreas de influência das Unidades e Sub-Unidades Morfoesculturais, as quais se 
apresentam da seguinte forma:  
 
• A Zona Norte da OUC-LV, abrange os bairros do Atuba, Bairro Alto e Bacacheri, situados em 

uma colina de topo alongado e aplainado com declividades suaves em direção as planícies 
aluvionares do rio Bacacheri. A região é a que apresenta as maiores elevações do trecho, 
com cotas em torno de 935 metros, e apresenta dissecação média com declividades médias 
em torno de 24%. 

 
• A Zona Central da OUC-LV tem as maiores planícies do trecho, entrepostas por pequenas 

colinas nos bairros do Tarumã e Guabirotuba, apresentando elevações em torno de 930 
metros e as cotas mais baixas de toda a linha, com cotas por volta de 881 metros. Apresenta 
grandes áreas de sedimentos inconsolidados e declividades médias em torno de 18%. 

 
• A Zona Sul do OUC-LV, compreendida entre o córrego da Vila Guaíra – Avenida Wenceslau 

Bráz, nos bairros Parolin e Hauer, até a interseção do contorno leste no bairro Tatuquara, 
apresenta formas predominantes de topos alongados e aplainados, modeladas em 
sedimentos da Formação Guabirotuba, vertentes convexas, intercalados a pequenas 
planícies aluvionares, com baixa dissecação e declividades predominantemente inferiores a 
6%.  

 
A figura 7.1.3.3-2, a seguir, atesta o que foi descrito para as unidades encontradas no trecho da 
OUC-LV, onde se observam pequenas colinas com topos alongados e aplainados e vales 
abertos e suaves.  
 

  
Vista do vale aberto e alongado das 

várzeas dos rios Bacacheri e Tarumã, e ao 
fundo pequena colina no bairro Tarumã. 

Zona Norte da OUC-LV. 
 

Colinas com topo alongado e aplainado da 
região do Bairro Alto, onde se pode 

observar a pequena declividade existente. 
Local apresentando as maiores cotas da 
área estudada. Zona Norte da OUC-LV. 
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Vista das planícies aluvionares dos rios 

Belém e Vila Guaíra apresentando-se 
bastante aberta, e com pouca variação na 
altimetria com cotas variando em torno de 
881,2m. Local com as menores cotas de 
toda a área estudada. Zona Central da 

OUC-LV 

Outro detalhe de vale bem aberto com as 
colinas de topo alongado e aplainado ao 
fundo, vale do ribeirão dos Padilha. Zona 

Sul da OUC-LV 
 

 
Detalhe do vale do ribeirão dos Padilhas, apresentando-se bem aberto, e ao fundo, a 

colina suave que dá origem a outro vale. Cotas em torno de 908 m. Zona Sul da OUC-LV 

 Figura 7.1.3.3-2- Detalhe dos vales abertos e suaves que ocorrem no trecho da Zona de 
Operação Urbana Consorciada da Linha Verde 

Fonte: ADRIANO RAZERA FILHO (2011) 

 
 
7.1.3.4. Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A Área Diretamente Afetada apresenta características muito similares às descritas anteriormente 
para a AID, nela ocorrerão às transformações propostas pelo projeto. No Mapa MF –OUC-LV - 
05 mapa geomorfológico da AID e ADA apresentada a seguir pode-se visualizar melhor estas 
informações. 
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7.1.3.5. Síntese dos Aspectos Relevantes 
 
Os aspectos relevantes, sob o ponto de vista geomorfológico, resumem-se no pequeno 
gradiente existente ao longo da OUC-LV, com cotas variando entre 934,3 e 881,2 m, bem como, 
a predominância de três tipos de unidades morfoesculturais: Planalto de Curitiba, Planalto do 
Alto Iguaçu e Planícies Fluviais. 
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7.1.4 Recursos Hídricos 
 
7.1.4.1) Aspectos Metodológicos 
 
A abordagem dos recursos hídricos onde a OUC-LV se insere contempla a Área de Influência 
Indireta (município de Curitiba), a caracterização de cada uma das bacias hidrográficas da OUC-
LV inseridas nas AID e ADA, bem como dados gerais de área, vazão e qualidade da água. 
 
Os materiais utilizados como fonte de dados foram o Relatório do Diagnóstico da Bacia do Alto 
Iguaçu (PARANÁ, 2011a), o Plano de Despoluição Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu 
(SUDERHSA, 2000), o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (PARANÁ, 2011b),  o 
Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (SMMA, 2005), o 
relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas dos Rios da Região Metropolitana de 
Curitiba, no período de 2005 a 2009/ Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2009), bem como 
dados gerais repassados por técnicos do Instituto das Águas. 
 
7.1.4.2) Área de Influência Indireta 
 
A Área de Influência Indireta é integrante da Bacia do Alto Iguaçu, localizada na porção leste do 
Estado do Paraná, a qual apresenta área total de 6382 km², sendo 435 km² onde a AII se insere 
(Figura 7.1.4.2-1). Dentre as unidades aqüíferas integrantes dessa bacia estão a Guabirotuba, 
Karst, Paleozóica Inferior, Paleozóica Média Superior, Paleozóica Superior e Pré-cambriana. A 
disponibilidade hídrica é de 48.191 (L/s), o que representa pouco mais de 4% da disponibilidade 
hídrica das bacias do Estado do Paraná.  
 
A AII deste empreendimento, assim como outros municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba, tem porções (oeste e noroeste) integrantes das Áreas de Interesse de Mananciais de 
Abastecimento Público para a Região Metropolitana de Curitiba (Figura 7.1.4.2-2), de acordo 
com o Decreto Estadual nº 3.411/2008 (PARANÁ, 2008), que tem por finalidade o 
estabelecimento de diretrizes gerais de gestão, objetivando controlar o uso e ocupação do solo 
de forma a garantir condições de qualidade da água compatíveis com o abastecimento público 
de água. 
 
Com relação às bacias hidrográficas que compõe a AII são as seis bacias: bacia do rio Iguaçu, 
Passaúna, Barigui, Atuba, Belém e Ribeirão dos Padilhas conforme ilustra a Figura 7.1.4.2-3, 
cujos principais tributários do Rio Iguaçu podem ser visualizados do diagrama unifiliar 
apresentado na Figura 7.1.4.2-4, quais sejam: Rio Passaúna, Rio Barigui, Ribeirão dos 
Padilhas, Rio Belém e Rio Atuba. A Tabela 7.1.4.2 -1 demonstra todos os rios da AII, com suas 
respectivas áreas e comprimento. 

 
Tabela 7.1.4.2-1 

Principais rios da AII 

Principais Afluentes Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Passaúna 217,14 49,25 
Rio da Cachoeira 14,48 5,86 
Rio Barigui 266,73 53,78 
Arroio do Prensa 10,10 7,28 
Arroio do Espigão 6,09 5,69 
Rio Ponta Grossa 6,09 5,69 
Ribeirão dos Padilhas 32,20 9,03 
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Principais Afluentes Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Alto Boqueirão 5,97 2,81 
Rio Belém 88,19 17,05 
Rio Atuba 127,20 27,86 
Fonte: PDD, 2011 
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Figura 7.1.4.2 -1 – Inserção da AII no contexto de bacias hidrográficas do Alto 

Iguaçu/Ribeira 
Fonte: PARANÁ, 2011b 
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Figura 7.1.4.2-2 – Detalhe da AII integrante das Áreas de Interesse de Mananciais de 
Abastecimento Público para a Região Metropolitana de Curitiba 

Fonte: PARANÁ (2008) 
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Fonte: IPPUC (2011) 

Figura 7.1.4.2 -3 – Bacias Hidrográficas da AII 
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Figura 7.1.4.2 -4 – Recursos Hídricos da AII 

Fonte: PDD (2011) 
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7.1.4.3 Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada 
 
A Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) da OUC-LV são compostas 
por 04 bacias hidrográficas, quais sejam: bacias dos rios Atuba, Belém e Ribeirão dos Padilhas 
a leste; e Bacia do rio Barigui a oeste, conforme ilustra o Mapa das Bacias Hidrográficas da AID/ 
ADA (Mapa – MF – OUCLV-06), todos pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. 
 
Fato este que faz com que OUC-LV intercepte diversos cursos d’água afluentes do rio Iguaçu. 
Dentre eles, cabe destacar os mais importantes, os rios Atuba, Bacacheri, Belém e a cabeceira 
do Ribeirão dos Padilhas.  
 
Dentro dos limites da ADA da OUC-LV, mais de 41% de sua superfície estão inseridos na bacia 
do rio Atuba e quase 33% na bacia do rio Belém. A menor porção está inserida na bacia do rio 
Barigüi, perfazendo pouco menos de 7% da superfície total da ADA, conforme Tabela 7.1.4.3 -1. 

 
 

Tabela 7.1.4.3-1 
Bacias hidrográficas da AID/ADA da OUC-LV 

 

Bacia Área Total (km²) % Curitiba (AII) % ADA da OUC LV 
inserida na bacia 

Atuba 126 47,5 41,72 
Belém 90 100 32,88 
Barigüi 265 69,18 6,74 
Padilha 32 100 18,66 
Fonte: Relatório do Diagnóstico da Bacia do Alto Iguaçu (PARANÁ, 2011a) 
 
A Tabela 7.1.4.3-2 apresenta alguns indicadores dos rios Atuba, Belém, Barigui e Ribeirão dos 
Padilhas (integrantes da AID e ADA da OUC-LV) como a vazão de captação outorgada, número 
total de poços, capacidade nominal de bombeamento total dos poços e potencial hidrogeológico. 
Verifica-se um desequilíbrio entre vazões outorgadas e capacidades instaladas nas bacias dos 
rios Belém, Barigui e Padilha. 
 
 

Tabela 7.1.4.3-2 
Indicadores nos rios que interceptam a OUC-LV 

Rios Vazão de Captação 
Outorgada (L/s) 

(SUDERHSA, 2007) 

Número Total 
Poços  

(SANEPAR + 
SUDERHSA, 2007) 

Capacidade 
Nominal de 

Bombeamento Total 
(SANEPAR + 

SUDERHSA, 2007) 

Potencial 
Hidrogeológico 

na sub-bacia 
(L/s km²) 

Atuba 123,45 84 108,72 - 
Belém 151,30 246 286,39 - 
Barigüi 672,46 254 779,58 - 
Padilha 21,21 18 34,44 3,53 
Fonte: Relatório do Diagnóstico da Bacia do Alto Iguaçu (PARANÁ, 2011a) 
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⇒         Caracterização da Bacia do rio Atuba 
 
O rio Atuba é juntamente com o rio Iraí, um dos formadores do rio Iguaçu, do qual é afluente 
pela margem direita. A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão territorial de cerca de 126 
km², cujos principais tributários constam da Tabela 7.1.4.3-3. Nas cabeceiras da bacia do rio 
Atuba encontra-se parte da formação geológica que constitui o Aqüífero Karst, um dos 
mananciais abastecedores de água potável da Região Metropolitana de Curitiba. Os principais 
afluentes da bacia são os rios: Arruda, Córrego Monjolo, Bairro Alto, Bacacheri, Bacacheri Mirim, 
Vila Oficinas, Teófilo Otoni e Jardim Natália. 
 
A partir da BR-116 até a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, o rio Atuba recebe seu afluente de 
margem esquerda, rio Palmital, e neste tramo faz a linha divisória entre Curitiba e Colombo e 
entre Curitiba e Pinhais. Próximo à Avenida Vitor Ferreira do Amaral recebe seu principal 
afluente de margem direita, rio Bacacheri. Possui bacia medianamente adensada, ainda com 
muitos vazios urbanos, onde se destacam o Parque Bacacheri, Aeroporto Bacacheri, Sociedade 
Hípica e Jockey Clube. 
 
Segundo o PDD (2011) o rio Atuba possui bacia medianamente adensada, ainda com muitos 
vazios urbanos, onde se destaca o Parque do Atuba. Nas proximidades da estrada da Uva, 
possui muitas moradias irregulares na margem esquerda – Colombo – e várzea do rio isenta de 
ocupações irregulares na sua margem direita – Curitiba.  
 
As moradias de maior vulnerabilidade às inundações são justamente as ocupações irregulares 
ao longo do seu percurso. Ao longo do talvegue, principalmente a jusante da BR -116 e a 
montante da Avenida Afonso Camargo possuem muitas moradias irregulares em ambas as 
margens. As áreas selecionadas no PDD (2002) para a função de detenção em ambas as 
margens do rio Atuba, em Curitiba e em Pinhais, na visita de campo revelaram-se, ainda 
disponíveis para abrigar lagoas de detenção.  
 
A Tabela 7.1.4.3-3 elenca os principais rios da Bacia do rio Atuba dispostos espacialmente no 
diagrama unifilar constante da Figura 7.1.4.3-1. Entretanto, há outros córregos (ramificações 
afluentes do rio Atuba) que interceptam ou margeiam a ADA da OUC-LV que estão destacados 
na Tabela 7.1.4.3-3 e no Mapa das Bacias Hidrográficas da AID/ ADA (Mapa – MF – OUCLV-
06). 
 

Tabela 7.1.4.3-3 
Principais rios da Bacia do rio Atuba 

Principais Afluentes Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Atuba 127,07 27,86 
Rio Arruda 5,97 2,64 
Córrego Monjolo 5,07 1,91 
Rio Bairro Alto 1,73 0,98 
Rio Bacacheri 30,68 10,58 
Rio Bacacheri Mirim 4,30 2,38 
Rio Vila Oficinas 3,91 1,95 
Rio Teófilo Otoni 3,10 1,68 
Rio Jardim Natália 2,74 2,51 
Córrego Wosch - 
Rio Jutaí - 
Córrego da Avenida José Gulin - 
Córrego do Material Bélico - 
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Principais Afluentes Área (km²) Comprimento (km) 

Córrego Vila Marumbi - 
Córrego do Tarumã - 
Córrego do Capão da Imúbia - 

Fonte: PDD, 2002 

NOTA: Cursos d'água que interceptam a ADA da OUC-LV 
 

 

 

 

Fonte: PDD, 2002 

Figura 7.1.4.3-1 – Recursos Hídricos da bacia do rio Atuba 

 

⇒         Caracterização da Bacia do rio Belém 
 
O rio Belém é um contribuinte da margem esquerda do rio Iguaçu. Possui área territorial de 90 
km², sendo a mais adensada dentre as demais e está inteiramente localizada no município de 
Curitiba. Os principais afluentes da bacia são os rios: Pilarzinho; Ivo; Juvevê; Juvevê do Norte; 
Água Verde; Pinheirinho; Córrego Evaristo da Veiga e Córrego Areiãozinho. 
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Localiza-se nesta bacia, junto às margens do rio Belém, o Parque São Lourenço, que com seu 
reservatório exerce efeitos de amortecimento dos picos de enchentes. 
 
A partir da rodoferroviária até a Linha Verde a bacia apresenta ocupação bastante adensada, 
recebendo toda a precipitação ocorrida na região central da cidade através do rio Água Verde, 
canalizado até a Rua João Negrão. Da Linha Verde até a foz no rio Iguaçu possui Bacia de 
ocupação medianamente adensada, recebe toda a precipitação ocorrida em regiões periféricas 
da cidade como os bairros do Portão, Vila Fany, Vila Guaíra, Parolim, Hauer, Boqueirão, 
Uberaba, Guabirotuba e Alto Boqueirão. De forma similar aos demais rios da região central da 
cidade trazem em suas águas parcela significativa de esgoto sanitário, o qual pode ser 
identificado na foz no rio Belém, às vezes através da observação direta dos lançamentos, outras 
vezes, via indícios de coloração, turbidez, escuma e odor, que presumem a existência de esgoto 
sanitário diluído. 
 
Apresenta um trecho canalizado e outro em canal aberto, onde se verifica acentuada ocupação 
irregular em suas margens e excessivo acúmulo de detritos, entre a rodoferroviária e a 
universidade PUC/PR, apresentando elevada criticidade quanto às manchas de inundação. As 
áreas mais vulneráveis às enchentes além das perimétricas à calha do Belém são as regiões 
próximas à Praça do Atlético, Rua Brasílio Itiberê e outras nas imediações destas.  
 
Em área urbanizada, próxima à Rua Diogo Mugiatti observa-se a influência do rio Iguaçu, 
através da redução da velocidade do fluxo do rio Belém acompanhada da elevação da cota do 
nível de água. 
 
A Tabela 7.1.4.3-4 elenca os principais rios da Bacia do rio Belém dispostos espacialmente no 
diagrama unifilar constante da Figura 7.1.4.3-2. Entretanto, há outros córregos (ramificações 
afluentes do rio Belém) que interceptam ou margeiam a ADA da OUC-LV que estão destacados 
na Tabela 7.1.4.3-4 e no Mapa das Bacias Hidrográficas da AID/ ADA (Mapa – MF – OUCLV-
06). 

 
Tabela 7.1.4.3-4 

Principais rios da Bacia do rio Belém 

Rio Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Belém 88,19 17,06 
Rio Pilarzinho 3,83 1,28 
Rio Ivo 6,48 3,38 
Rio Juvevê 9,60 3,81 
Rio Juvevê do Norte 1,66 0,94 
Rio Água Verde 4,18 2,52 
Rio Pinheirinho  14,49 3,67 
Córrego Evaristo da Veiga 5,72 2,29 
Córrego Areiãozinho 6,30 3,78 
Córrego do Aviário - 
Córrego do Prado - 
Córrego Henry Ford - 
Córrego Santa Bernadethe - 
Fonte: PDD, 2002 
NOTA: Cursos d'água que interceptam a ADA da OUC-LV 
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Figura 7.1.4.3-2 – Recursos Hídricos da bacia do rio Belém 
Fonte: PDD, 2002 

 

⇒ Caracterização da Bacia do rio Barigüi 

 
A bacia do rio Barigüi faz parte do grupo de afluentes da margem direita do rio Iguaçu. O rio 
Barigui nasce na Serra da Betara, próximo à divisa dos municípios de Almirante Tamandaré e 
Rio Branco do Sul (norte da RMC). Possui área de 265 km² englobando partes dos municípios 
de Almirante Tamandaré, Curitiba e Araucária. Nas cabeceiras da bacia Barigui encontra-se 
parte da formação geológica que constitui o Aquifero Karst, um dos mananciais abastecedores 
de água potável da RMC. Os principais afluentes da bacia são os rios: Cascatinha; Uvú; 
Mossunguê; Campo Comprido; Ribeirão do Muller; Vila Formosa; Capão Raso e Gleba da 
Ordem. 
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As áreas ocupadas pelo município de Curitiba, ao longo da margem esquerda e do município de 
Araucária, ao longo da margem direita predominam pelo uso industrial, localizando-se nesta 
região: a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), parte da Cidade Industrial de Araucária (CIA), a 
Refinaria da PETROBRAS (REPAR), entre outras. A extremidade de jusante (sul) é de uso 
preponderantemente rural. 
 
De sua nascente até o Parque Tingui apresenta pequena densidade com muitos vazios urbanos, 
elevada superfície ainda permeável e com declividade média. Nesse trecho intercepta a área 
central de Almirante Tamandaré, onde inclusive existe um projeto da SANEPAR, para captação 
e tratamento das águas do rio Barigui, capacidade nominal de 120,0 L/s. Este fato atesta a 
qualidade das suas águas na entrada de Almirante Tamandaré. Trecho com pequena criticidade 
quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido às ocupações irregulares existentes nas 
APPs, agravadas através de singularidades que reduzem a seção de escoamento, tal como 
observado na Rua Debret e Rua Balzac e no bairro Bracatinga. 
 
As áreas selecionadas no PDD 2002 para abrigar lagoas de detenção mantêm-se em 2011 
aptas e adequadas para a essa finalidade. 
 
No trecho 2 do Parque Tingui até a avenida Juscelino Kubitschek, a bacia já possui média a alta 
densidade ainda e pequena declividade. Nesse trecho inicial o rio Barigui passa ao lado da área 
do Parque Tingui, que se caracteriza como 2ª lagoa de detenção do sistema Barigui, pois o 
Parque Tanguá é a 1ª lagoa de detenção e a 3ª lagoa de detenção mais importante é constituída 
pelo Parque Barigui, a qual pode ter sua capacidade ampliada. Apresenta elevada criticidade 
quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido às baixas cotas das residências situadas 
na margem esquerda do rio, tal como observado no Conjunto Olarias, na rua Tito Calderari. 
 
Já no trecho 3  da avenida Juscelino Kubitschek até Campo de Santana possui média 
densidade, ainda com muitos vazios urbanos e elevada superfície ainda permeável, 
principalmente na margem esquerda, pertencente ao município de Araucária. Trecho de baixa 
declividade e onde o rio Barigui passa pelas áreas da Cidade Industrial de Curitiba, Moradias 
Vitória Régia, Tatuquara e Campo de Santana. Locais já consolidados como área residencial e 
possuindo muito adensadas e com infraestrutura precária. Nesta área encontra-se a ETE Xisto, 
em funcionamento. 
 
Trecho com média criticidade quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido às baixas 
cotas das residências situadas na margem esquerda do rio, bem como o remanso causado 
pelas cheias do Iguaçu. Os locais mais atingidos são as Moradias Vila Verde, local encaixado às 
margens da rodovia PR-421 e o Rodoanel contorno Sul e os bairros Tatuquara e Campo de 
Santana. Sua criticidade, porém é menos acentuada, pois são respeitadas, na maioria dos 
locais, as APPs. 
 
No trecho final de Campo de Santana até o rio Iguaçu a bacia tem reduzida densidade, com uma 
extensa área de várzea à sua margem esquerda, com um pequeno aglomerado urbano no bairro 
Caximba, em Curitiba e uma pequena porção da parte sul, município de Araucária.  
 
A área inclusa no município de Curitiba possui baixa declividade. Trecho suscetível à inundação, 
que ocorre devido às baixas cotas das residências situadas na margem esquerda do rio, bem 
como o remanso causado pelas cheias do Iguaçu. Os locais mais atingidos são algumas áreas 
em ocupação irregular no bairro Caximba, nas proximidades da rua Francisca Beraldo Paolini. 
Sua criticidade é acentuada, pois se tratam de áreas inseridas em uma várzea, com grande 
incidência de alagamentos. 
 
A Tabela 7.1.4.3-5 elenca os principais rios da Bacia do rio Barigüi dispostos espacialmente no 
diagrama unifilar constante da Figura 7.1.4.3-3. Entretanto, há outros córregos (ramificações 
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afluentes do rio Barigüi) que interceptam ou margeiam a ADA da OUC-LV que estão destacados 
na Tabela 7.1.4.3-5 e no Mapa das Bacias Hidrográficas da AID/ ADA (Mapa – MF – OUCLV-
06). 

 
Tabela 7.1.4.3-5 

Principais rios da Bacia do rio Barigüi 

Rio Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Barigüi 266,73 53,78 
Rio Cascatinha 13,32 5,69 
Rio Uvú 5,94 3,15 
Rio Mossunguê 9,21 4,36 
Rio Campo Comprido 16,19 3,21 
Ribeirão do Muller 11,86 8,08 
Rio Vila Formosa  6,82 2,59 
Rio Capão Raso 14,43 3,79 
Rio Gleba da Ordem 4,06 1,75 
Ribeirão Passo do França - 

Fonte: PDD, 2002 

NOTA: Cursos d'água que interceptam a ADA da OUC-LV 
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Figura 7.1.4.3-3 – Recursos Hídricos da bacia do rio Barigui 
Fonte: PDD, 2002 

⇒         Caracterização da Bacia do rio Ribeirão dos Padilhas 

 
O ribeirão Padilha é afluente do rio Iguaçu pela margem direita. Está inserido totalmente no 
município de Curitiba, com uma área de 33 km². Os principais afluentes da bacia são os rios: 
Jardim Esmeralda; Arroio Pinheirinho; Arroio Cercado; Arroio Boa Vista e Rio Vila Osternack. 
 
De sua nascente até a BR-116 (Linha Verde) a bacia é medianamente adensada, com poucos 
vazios urbanos, porém basicamente residencial, ainda com muitas áreas permeáveis e com 
mediana declividade. Não possui nenhum afluente que interfira consideravelmente em seu 
desempenho e funcionalidade. Trecho com grande criticidade quanto às manchas de inundação, 
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que ocorrem devido às ocupações irregulares existentes nas áreas marginais, agravadas 
através de singularidades que reduzem a seção de escoamento, tal como observado na rua 
Eleonora Costa da Silva. 
 
Da BR-116 até o arroio Cercado também é medianamente adensada e recebe a contribuição do 
arroio Pinheirinho e seus afluentes, local com razoável vulnerabilidade quanto ao risco de 
alagamentos, principalmente na região de ocupações irregulares juto ao córrego Piratini e na 
sua foz; e do córrego do Jardim Esmeralda região fortemente atingida por alagamentos, 
basicamente causados pelo remanso das cheias do Ribeirão dos Padilhas. Ainda as inundações 
são decorrentes de ocupações irregulares nas áreas de preservação permanente. 
 
O trecho do arroio Cercado até a linha férrea da ALL possui poucos vazios urbanos, porém 
basicamente residencial, ainda com áreas permeáveis e com baixa declividade. Recebe a 
contribuição do arroio Cercado, Boa Vista e seus afluentes de margem direita, ambos os trechos 
com baixa vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos. As áreas mais expostas e de maior 
vulnerabilidade às inundações são justamente as moradias irregulares ao longo do seu 
percurso.  
 
No trecho próximo ao Clube Atlético Paranaense (próximo ao início do canal aberto do arroio 
Boa Vista) ocorre situação menos vulnerável, pois não existem ocupações irregulares nas 
margens do Padilha, bem como as APPs ainda que não integrais estão preservadas, como 
visualizado na rua Cidade Modelo, bairro Sítio Cercado. 
 
Da linha férrea ALL até o rio Iguaçu encontra-se pouco adensado, com muitos vazios urbanos, 
porém de característica residencial e com grande potencial de crescimento, onde estão sendo 
construídos vários condomínios residências verticais, de até 4 pavimentos, no bairro Ganchinho, 
vila Osternack, posicionado a margem direita do ribeirão dos Padilhas. A margem direita, no 
bairro Alto Boqueirão, apresenta densa área verde, com pouquíssima ocupação, basicamente 
chácaras. 
 
À sua margem direita, próxima a sua foz, está posicionada a ETE Padilha Sul, sem ocupações 
às suas proximidades. Na área anterior a BR-376, contorno leste, até a estrada do Ganchinho, 
encontra-se pouco habitada, com poucas residências, basicamente chácaras. Este trecho 
recebe a contribuição do córrego Vila Osternack e Rio Ganchinho e seus afluentes, ambos os 
trechos com baixa vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos, porém com muitas 
ocupações irregulares próximas às margens do ribeirão dos Padilhas. Trecho com alta 
criticidade quanto às manchas de inundação, que ocorrem devido às áreas marginais com 
relevo similar a planície; quando o nível de água extravasa da calha principal ocorre um 
espalhamento muito grande, agravado pelos efeitos do remanso do rio Iguaçu.  
 
A Tabela 7.1.4.3-6 elenca os principais rios da Bacia do Ribeirão dos Padilhas dispostos 
espacialmente no diagrama unifilar constante da Figura 7.1.4.3-4. Entretanto, há outros 
córregos (ramificações afluentes do Ribeirão dos Padilhas) que interceptam ou margeiam a ADA 
da OUC-LV que estão destacados na Tabela 7.1.4.3-6 e no Mapa das Bacias Hidrográficas da 
AID/ ADA (Mapa – MF – OUCLV-06). 

 
Tabela 7.1.4.3-6 

Principais rios da Bacia do rio Ribeirão dos Padilhas 

Rio Área (km²) Comprimento (km) 

Rio Ribeirão dos Padilhas 31,20 2,03 
Rio Jardim Esmeralda 1,21 1,17 
Arroio Pinheirinho 3,68 2,69 
Arroio Cercado 3,74 2,24 
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Rio Área (km²) Comprimento (km) 

Arroio Boa Vista 4,10 2,15 
Rio Vila Osternack 3,41 2,07 
Córrego Piratini - 
Arroio Pinheirinho - 
Fonte: PDD, 2002 
NOTA: Cursos d'água que interceptam a ADA da OUC-LV 
 
 

 

Figura 7.1.4.3-4 – Recursos Hídricos da bacia do rio Ribeirão dos Padilhas 
Fonte: PDD, 2002 
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⇒         Qualidade da Água Superficial  

 
A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre o enquadramento dos 
corpos d’água superficiais, o qual é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional dos 
Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97 - BRASIL, 1997).  
 

Em relação à Qualidade da Água Superficial a Portaria SUREHMA nº 20/1992 enquadra os 
corpos d’água da Bacia do Alto Iguaçu em Classe 2, com algumas exceções, dentre elas o  
trecho do rio Belém, a jusante do bosque João Paulo II e Rio Barigüi, a jusante do Parque 
Barigüi, cujo enquadramento é Classe 3. No entanto, de acordo com o Plano de Despoluição 
Hídrica (SUDERSHA, 2000), que elaborou o diagnóstico de qualidade da água da bacia do Alto 
Iguaçu, para o ano de 2005, constata-se que a maior parte dos cursos de água da citada bacia 
encontra-se na Classe 4 ou pior. Resultados similares foram encontrados nos estudos que 
compõem o Projeto “Bacias Críticas” (PORTO et al. 2007). Fato este decorrente das elevadas 
descargas de matéria orgânica por fontes pontuais e difusas, realizadas ao longo de toda a 
bacia, acarretando na poluição dos corpos hídricos em níveis muito acima dos limites críticos 
aceitáveis pela legislação. 
 
O monitoramento da qualidade da água tem fundamental importância quando se transforma em 
instrumento para gerenciar os conflitos provenientes dos diversos usos desenvolvidos na bacia, 
uma vez que os parâmetros de qualidade da água refletem diretamente os resultados dos usos 
e atividades desenvolvidas nas bacias. Segundo Boyacioglu (2007), a avaliação periódica de 
diferentes parâmetros de qualidade de água através do monitoramento, de forma a consistir em 
um banco de dados, fornece ao órgão gestor uma fotografia da situação qualitativa do corpo 
hídrico em questão, além de fornecer uma perspectiva evolutiva geral na análise simultânea dos 
dados.  
 
O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) é o órgão responsável pelo monitoramento da qualidade 
das águas em bacias hidrográficas no Estado do Paraná.  
 
De acordo com Gastaldini et al. (2001), a forma de acompanhar a evolução da qualidade da 
água de um curso de água, no tempo e no espaço, pode ser feita com a adoção de índice de 
qualidade de água, pois esse resume uma série de parâmetros analisados num único número. O 
mais utilizado é o Índice de Qualidade de Água (IQA), adaptado do índice desenvolvido a partir 
de um estudo realizado em 1970 pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos, que é 
uma síntese da avaliação individual do estado ou condição, é adotado pelo IAP. 
 
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), ligada à Secretaria do Meio 
Ambiente do governo de São Paulo, adaptou e desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas 
(IQA), que incorpora nove parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade 
das águas, tendo como determinante principal sua utilização para abastecimento público. O IQA 
é calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes aos parâmetros: 
temperatura da amostra, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, demanda bioquímica 
de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, sólidos suspensos e 
turbidez. 
 
A qualidade da água bruta é classificada de acordo com as faixas de valores do índice, 
conforme Tabela 7.1.4.3-7. 
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Tabela 7.1.4.3-7 
Faixas de valores do Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

IQA Qualidade 

80 - 100  Ótima  
52 - 79  Boa  
37 - 51  Aceitável  
0 - 36  Ruim 

Fonte: CETESB (2011) 

 
As faixas do IQA correspondem a: 
 

� Água ótima (IQA entre 80 a 100) – são águas encontradas em rios que se mantêm em 
condições naturais, não recebem despejos de efluentes não sofrem processos de 
degradação, excelente para manutenção da biologia aquática, abastecimento público e 
produção de alimentos. 

� Água boa (IQA entre 52 a 79) – são águas encontradas em rios que se mantêm em 
condições naturais, embora possam receber em alguns pontos, pequenas ações de 
degradação, mas que não comprometem a qualidade para a manutenção da biologia 
aquática, abastecimento público e produção de alimentos. 

� Água aceitável (IQA entre 37 a 51) – são águas encontradas em rios que sofrem grandes 
interferências e degradação, mas ainda podem ser utilizadas tanto para abastecimento 
público após tratamentos físico-químicos e biológicos, como para a manutenção da 
biologia aquática e produção de alimentos. 

� Água ruim (IQA entre 0 a 36) – são águas encontradas em rios que sofrem grandes 
interferências e degradação, comprometendo a qualidade, servindo apenas para 
navegação e geração de energia. 

 
Outro método utilizado pelo IAP é o de Avaliação Integrada da Qualidade das Águas (AIQA), 
com o objetivo de fornecer informações sobre a qualidade das águas por meio da consideração 
multimétrica de elementos de natureza diversa. Busca, portanto, a integração dos resultados das 
análises físico-químicas e biológicas na construção de uma estrutura que permita uma avaliação 
mais precisa sobre a presença dos poluentes e do seu efeito nas comunidades aquáticas (IAP, 
2009). 
  
A obtenção do valor de AIQA ocorre por meio do método multiobjetivo de Programação de 
Compromisso, em que são relacionados entre si os resultados obtidos segundo três dimensões 
analíticas: ecotoxicológica, físico-química, e bacteriológica. No cálculo do AIQA pretendeu-se 
associar três diferentes visões da qualidade, sendo que se tratando de rios urbanos, a falta de 
cobertura sanitária na coleta e tratamento dos esgotos urbanos incentiva o uso de sistemas 
individuais de disposição dos resíduos ou seu lançamento, direto ou indireto, nos corpos d’água. 
A avaliação fisico-química tem por objetivo a quantificação da carga orgânica presente nos 
cursos d’água. A avaliação bacteriológica complementa esta análise, pela indicação do grau de 
contaminação dos cursos d’água pelas bactérias do grupo Coliforme (Coliformes 
Termotolerantes, Coliformes Totais e Escherichia coli) (IAP, 2009).  
 
A descrição dos os parâmetros que compõem o IQA adaptado pela CETESB compreende: 
 

• Temperatura – a mensuração do valor de temperatura da água em ambientes aquáticos 
é importante por esta exercer grande influência tanto no metabolismo de seres vivos, 
quanto em velocidades de reações químicas. 

 
• Potencial Hidrogeniônico, pH – trata-se de um indicativo do potencial de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água, podendo variar entre 0-14. Valores de pH próximos 
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a acidez estão relacionados a maior concentração de íons H+, enquanto valores de pH 
próximos a basicidade estão relacionados a maior concentração de íons OH- (VON 
SPERLING, 2005; KNAPIK, 2009). Em ambientes aquáticos, recomenda-se a faixa de 
pH entre 6 – 9 (CONAMA n°357/2005), para garantir a manutenção da biodiversidade e 
equilíbrio das reações químicas. 

 
• Oxigênio Dissolvido, OD – o parâmetro de OD é de vital importância em estudos sobre 

qualidade de recursos hídricos, dado que sua presença é essencial para a manutenção 
de vida aeróbia no sistema aquático (KNAPIK, 2009). São considerados sumidouros de 
oxigênio dissolvido: degradação da matéria orgânica por via aeróbia; processos de 
nitrificação (transformação de nitrogênio na forma de amônia a nitrito, e desde à nitrato); 
respiração. A introdução de OD em meio hídrico pode ocorrer por meio da fotossíntese, 
aeração natural ou artificial, ou por equilíbrio entre a interface ar-água (APHA, 1998; 
VON SPERLING, 2005).  

 
• Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO – também conhecida por DBO padrão ou 

DBO5
20°C, representa a quantidade de oxigênio dissolvido necessária aos microrganismos 

aeróbios para a estabilização da matéria orgânica biodegradável, e quanto maior a 
presença de matéria biodegradável, maior será o valor da DBO (APHA, 1998). 

 
• Coliformes Fecais – também denominadas por termotolerantes, são bactérias do grupo 

dos coliformes totais caracterizadas pela presença da enzima ß-galactosidade e pela 
capacidade de fermentar a lactose com produção de gás em 24 horas à temperatura de 
44-45°C em meios contendo sais biliares ou outros agentes tenso-ativos com 
propriedades inibidoras semelhantes. São encontradas em fezes humanas e de animais 
(CONAMA n°274/2000). 

 
• Fósforo Total – é um nutriente essencial ao desenvolvimento de microrganismos 

aquáticos, inclusive os responsáveis pela estabilização da matéria orgânica 
biodegradável. Em sistemas aquáticos, o fósforo pode ser considerado fator limitante, e 
se apresenta nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Quando na forma 
de ortofosfato (PO43-, HPO42-, H2PO4-, H3PO4-), o fósforo está biodisponível ao 
metabolismo de biológicos (VON SPERLING, 2005; KNAPIK, 2009).   

 
• Nitrogênio Total – trata-se de um macronutriente, geralmente abundante no sistema 

aquático, e essencial ao metabolismo dos seres vivos (Bem, 2009). Em meios hídricos, 
dependendo de seu estágio de oxidação, pode ser encontrado nas formas de nitrogênio 
molecular, nitrogênio orgânico, amônia (livre ou ionizada), nitrito e nitrato, sendo que a 
forma de nitrogênio predominante pode fornecer informações quanto ao estágio de 
poluição, em que o nitrogênio na forma orgânica ou amônia está relacionado à poluição 
recente, e nitrogênio na forma de nitrato está relacionado à poluição remota (VON 
SPERLING, 2005).  

 
• Sólidos Suspensos, SS: constituem todas as partículas em suspensão (não dissolvidas) 

na água com densidade inferior a da água ou capacidade de sedimentação 
extremamente lenta.   

 
• Turbidez – a turbidez representa a capacidade da luz em penetrar a coluna d’água, e é 

medida em Unidades Nefelométrica de Turbidez (UNT). Elevados valores de turbidez 
correspondem a baixa concentração de sólidos suspensos e vice e versa. Maiores 
concentrações de turbidez estão relacionados à redução da camada eufórica (camada 
com presença de luz) que conseqüentemente reduz a taxa de fotossíntese e assim reduz 
a concentração de oxigênio. 
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As bacias hidrográficas do Alto Iguaçu (onde a AII se insere) são monitoradas regularmente, e 
as variáveis consideradas são relativas aos aspectos de qualidade físico-química, bacteriológica 
e ecotoxicológica das águas (IAP, 2009). 
 
Os trechos de rios monitorados da bacia do Alto Iguaçu são agrupados em sete Subsistemas 
onde estão distribuídos os pontos de amostragem.  
 
As estações de interesse estão localizadas no subsistema 3 – afluentes da margem direita do 
Rio Iguaçu (AI55, AI62, AI63, AI64, AI19, AI66, AI67, AI09, AI10), conforme Tabela 7.1.4.3-8 e 
no Mapa de Qualidade de Água (Mapa MF – OUCLV – 07). 
 
 

Tabela 7.1.4.3-8 
Estações de monitoramento da qualidade das águas da AID / ADA da OUC-LV 

 
BACIAS Estação Rio Localização Classe 

Bacia do rio Atuba AI55 Atuba Jusante córrego Manjiolo 2 
AI62 Bacacheri Parque Bacacheri 2 
AI63 Bacacheri Jusante BR 116 (Linha 

Verde) 
2 

Bacia do Rio Belém AI64 Água 
Verde 

Foz 2 

AI19 Belém Prado Velho 3 
AI66 Fany Foz 2 
AI67 Parolin Foz 2 

Bacia do Rio Barigui AI61 Barigui R. J. Bettega – Jusante CIC 3 
AI10 Barigui Ponte da Caximba 3 

Bacia do Ribeirão dos Padilhas AI09 Padilha Jardim Paranaense 2 
Fonte: IAP (2009) 

 
Pelos dados da qualidade da água avaliados entre os anos de 1987 e 2010, disponibilizados 
pelo Instituto das Águas (2011) foram gerados gráficos que ilustram o histórico da qualidade das 
águas segundo o IQA, os quais poderão ser observados nas figuras seguintes, dos próximos 
itens deste estudo. 
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A) Bacia do Rio Atuba 
 
De acordo com os dados de monitoramento da Sub-estação AI55 (Figura 7.1.4.3-5), que 
representa a qualidade da água do rio Atuba a jusante do córrego Monjolo, no período de 1994 à 
2010, o índice de qualidade dá água predominante durante todo o histórico foi Ruim, sendo que 
em alguns períodos a qualidade da água nesse ponto se apresentou Péssima. 
 

 
Figura 7.1.4.3-5 – IQA no Rio Atuba - Estação AI55 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
Em monitoramento realizado pelo IAP no período de abril de 2005 a fevereiro de 2009 (IAP, 
2009), para a estação AI55, foi constatado, segundo o índice AIQA a predominância da situação 
do rio como “Poluído”, exceto nas amostragens realizadas em junho de 2005 e em julho 2007 
em que a situação foi caracterizada como “Muito Poluído”, períodos condizentes com os 
resultados expostos na Figura 7.1.4.3-5, que apresenta um IQA classificado como Péssimo. 
Ainda, de acordo com os resultados expostos em IAP (2009), referentes ao período entre 2005 a 
2010, a qualidade da água da estação AI55 pode ser enquadrada predominantemente (98%) 
como classe 4, e por vezes esteve fora de classe (2%). 
 
As Figuras 7.1.4.3-6 e 7.1.4.3-7 apresentam respectivamente os resultados de valor de IQA 
segundo as estações AI62 e AI63 situadas no Rio Bacacheri, monitorados durante o período de 
1994 e 2010. 
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Figura 7.1.4.3-6 – IQA no Rio Bacaheri- Estação AI62 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
De acordo com a Figura 7.1.4.3-8 observa-se uma melhoria na qualidade da água a partir de 
2004, em que a faixa de valor característica da classe Razoável do IQA passa a predominar. 
Entretanto, estas mesmas melhorias não foram observadas quanto ao AIQA para o período de 
2005 a 2009, o qual prevaleceu em 92% do tempo como rio “Poluído”, o que corresponde a 
classe 4, e em 8% do tempo fora de classe. 
 
 

 
Figura 7.1.4.3-7– IQA no Rio Bacacheri- Estação AI63 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
De forma semelhante ao ocorrido na estação AI62, a estação AI63 também apresenta melhores 
condições de qualidade da água a partir de 2004. Porém, a qualidade continua dentro da 
classificação de Ruim, chegando próxima a de Razoável. Tais informações corroboram com 
estudos de IAP (2009), que apresentam, entre seus resultados, o enquadramento do Rio 
Bacacheri na estação AI63 em classe 4 em 100% do período monitorado entre 2005-2009. 
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Esta baixa qualidade da água constatada para as estações AI55, AI62 e AI63, está relacionada 
ao intenso adensamento urbano na área e contaminação por esgotos domésticos e industriais 
não tratados ou tratados de forma insatisfatória. O despejo de esgotos em corpos hídricos, 
principalmente esgoto de caráter orgânico, acarreta em (a) acréscimo das concentrações de 
nitrogênio e fósforo (nutrientes presentes em esgotos domésticos); (b) aumento da presença de 
coliformes; (c) aumento do valor de DBO, por introduzir no sistema matéria orgânica 
biodegradável; e consequentemente (d) redução de oxigênio dissolvido, dado que a oxidação da 
matéria orgânica ocorre via aeróbia até a extinção total de oxigênio.  
 
A permanência da classe 4, ou “Poluído” segundo sugerem as informações quanto aos valores 
de AIQA apresentadas para as três estações acima (AI55, AI62, e AI63), são observadas desde 
o monitoramento iniciado em 1992 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2009).  
 
 
B) Bacia do Rio Belém 
 
O rio Belém está situado no perímetro municipal de Curitiba, desde sua nascente no bairro 
Cachoeira até sua foz no Rio Iguaçu. Em termos de qualidade da água, pode ser considerado 
como bastante deteriorado, justamente por situar-se em uma região densamente urbanizada, 
com consideráveis habitações desordenadas e irregulares, sob um sistema insuficiente de 
esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos (IAP, 2009). As Figuras 7.1.4.3-8, 7.1.4.3-9, 
7.1.4.3-10 e 7.1.4.3-11, referem-se respectivamente as estações AI64 (Rio Água Verde), AI19 
(Rio Belém), AI67 (Rio Parolim), e AI66 (Rio Fany), e apresentam os correspondentes IQA’s 
monitorados durante os anos de 1993 a 2010. 
 
 

 
Figura 7.1.4.3-8 – IQA no Rio Verde - Estação AI64 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
Por meio da Figura 7.1.4.3-8, observa-se para o período monitorado a predominância da classe 
Péssimo do IQA, e em poucas ocasiões (01/05, 09/05, 10/06, 08/09, 10/10), a classificação do 
Rio Água Verde para a estação em pauta como Ruim. 
  
Quanto ao AIQA, na estação AI64 foram constatadas as situações de “Poluído”, “Muito Poluído”, 
e “Extremamente Poluído”, durante os anos de 2005 e 2009. Sendo que na avaliação geral dos 
resultados, tal estação foi classificada como “Extremamente Poluída”, ou ainda, em 75% do 
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tempo como fora de classe da Resolução CONAMA n°357/2005, e em classe 4 em 25% do 
tempo amostrado.  
 
 

 
Figura 7.1.4.3-9 – IQA no Rio Belém - Estação AI19 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
Na estação AI19, Rio Belém (Figura 7.1.4.3-9), os valores determinados de IQA classificam a 
água para este trecho principalmente como Péssima, que sugere um considerável nível de 
deterioração da qualidade da água. Segundo IAP (2009), a estação AI19 foi classificada pelo 
AIQA como “Extremamente Poluída” desde 1992, em 75% das amostragens. O predomínio da 
classe “Extremamente Poluída” significa a não classificação do rio por meio da Resolução 
CONAMA n° 357/2005, ou seja, está fora de classe. Em 25% das amostragens foram 
identificadas situações variadas entre “Muito Poluído” e “Poluído”, ou classe 4. Os resultados 
expressos tanto pelo IQA, quanto pelo AIQA, salientam o elevado grau de degradação da 
qualidade da água. 
 
 

 
Figura 7.1.4.3-10 – IQA no Rio Parolim - Estação AI67 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 
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A qualidade da água no Rio Parolim - estação AI67, apresenta-se segundo o IQA como classe 
Péssima, e por poucas vezes como Ruim. Adicionalmente, o AIQA calculado por IAP (2009) 
estabeleceu oscilações entre os estados: “Extremamente Poluído”, “Muito Poluído”, e “Poluído”, 
ou mais especificamente, em classe 4 em 25% das amostragens segundo a Resolução 
CONAMA n°357/2005 e fora de classe em 75% das amostragens. 
 
 

 
Figura 7.1.4.3-11 – IQA no Rio Fany - Estação AI66 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 

 
Por meio da Figura 7.1.4.3-11 pode ser observada a variação do IQA entre Péssimo e Ruim, 
semelhante ao ocorrido para as demais estações já citadas pertencentes à Bacia do Rio Belém. 
Quanto ao resultado de AIQA para a estação mencionada, foi determinado aumento da 
degradação da qualidade da água entre os anos de 1992 a 2005, em que o predomínio da 
condição de “Muito Poluído” foi substituída por “Extremamente Poluído” (IAP, 2009). 
 
 
C) Bacia do Rio Barigui 
 
Por meio da Portaria Nº 20, de 12 de maio de 1992 da Superintendência dos Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente (SUREHMA), atual SUDERHSA, o rio Barigüi foi enquadrado na Classe 2 a 
montante do Parque Barigüi e na Classe 3 a jusante do parque.  
 
A qualidade da água do rio Barigüi tem sido avaliada desde 1991 pelo Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), em seis estações de monitoramento, três delas localizadas a montante do Parque 
Barigüi. 
 
Apesar de haver o monitoramento da qualidade da água, esse não é realizado de maneira 
contínua, o que resulta em uma série de dados incompletos de monitoramento. A Figura 
7.1.4.3-12 contém dados de IQA calculados para o Rio Barigui na estação AI61 (Rua João 
Bettega), no período de 1994 até 2010. 
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Figura 7.1.4.3-12 – IQA no Rio Barigui - Estação AI61 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 
 
Durante grande parte do período amostrado, o rio Barigui, na estação AI61, apresenta a 
qualidade de sua água classificada como Ruim, segundo o IQA (Figura 7.1.4.3-12). Entretanto, 
nota-se para este caso a maior estabilidade das informações, com redução das oscilações entre 
classes, observada para as outras estações de bacias diversas.  
 
Quanto ao índice de AIQA, a estação foi classificada como “Muito Poluída”, ou ainda, em classe 
4 em 75% das amostragens e fora de classe em 25%. O rio neste trecho deveria ser classificado 
como classe 3 pela Resolução CONAMA n°357/2005, contudo a baixa concentração de 
oxigênio, aliada aos elevados valores de DBO, nitrogênio, fósforo, coliformes, tornam a estação 
AI61 predominantemente classe 4. Isto pode estar relacionado ao fato de AI61 estar localizada a 
jusante da cidade industrial de Curitiba, o que concorda com as concentrações de metais como 
cobre e zinco, mensuradas no local (IAP, 2009). 
 
A Figura 7.1.4.3-13 a seguir, também apresenta resultados de IQA para o rio Barigui, mas na 
estação AI10, Ponte da Caximba. 
 

 
Figura 7.1.4.3-13 – IQA no Rio Barigui - Estação AI10 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 
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A estação AI10 para o período de 2005 a 2009 foi classificada como “Muito Poluída” pelo AIQA. 
Situou-se em classe 4 pela Resolução CONAMA n°357/2005 em 48% do tempo amostrado e 
fora de classe durante 52% do tempo (IAP, 2009). De certa forma, tais dados estão de acordo 
com as informações apresentadas na Figura 7.1.4.3-13, em que o valor de IQA variou entre 
Péssimo e Ruim, e excepcionalmente Razoável na amostragem de 16/06/88. 
 
Esta estação (AI10) situa-se a jusante do rio Barigui, próximo a sua foz no rio Iguaçu, logo, em 
termos de qualidade da água, possui influências de zonas de ocupação urbana e industrial. Isso 
justifica o fato de sua maior degradação comparada à estação AI61. 
 
 
D) Bacia do Ribeirão dos Padilhas 
 
A estação AI09, referente ao rio Padilha, localiza-se no Jardim Paranaense – Curitiba, e a 
Figura 7.1.4.3-14 apresenta os valores de IQA desde 1994 até 2010. 
 
Pela análise da Figura 7.1.4.3-14 constata-se uma melhora na qualidade da água a partir do 
ano de 2005, entretanto o índice ainda apresenta-se principalmente como Ruim. Para IAP 
(2009), o rio Padilha na estação AI09, pode ser classificado predominantemente como “Poluído”, 
ou em 83% das amostragens em classe 4 (CONAMA n°2005), e em 17% das amostragens 
como fora de classe. Esta situação de “Poluído” segundo o AIQA é observada desde 1992. 
 

 

 
Figura 7.1.4.3-14 – IQA no Rio Padilha - Estação AI09 

Fonte: adaptado Instituto das Águas (2011). 
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7.1.5. Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
7.1.5.1. Aspectos Metodológicos 
 
A metodologia teve como objetivo principal identificar as mais importantes unidades aquíferas na 
área de Operação Urbana Consorciada Linha Verde (OUC-LV), e suas relações entre as 
diversas dimensões do problema, quais sejam, o tipo de aquífero envolvido, o crescimento da 
população e das densidades urbanas e suas correspondentes características de uso do solo e 
subterrâneas e as demandas por água para abastecimento público (urbano, rural e industrial), 
sendo contempladas três dimensões de análise, detalhadas na sequência: 
 
• Uso e Ocupação do Solo; 
• Disponibilidade Hídrica Qualitativa e Quantitativa; 
• Demandas Hídricas; 
 
Foram levantados dados a partir de um volume considerável de informações derivados de 
estudos, trabalhos técnicos, dados e relatórios desenvolvidos ao longo de décadas por 
instituições relacionadas com a questão da gestão do uso do solo e dos recursos hídricos e 
ambientais.  
 
7.1.5.2. Área de Influência Indireta – AII 
 
A Área de Influência Indireta referente à implantação da Zona de Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde foi definida como sendo o município de Curitiba.  
 
Antes de qualquer consideração é necessário distinguir a abordagem quanto aos diferentes 
aquíferos ou recursos hídricos subterrâneos, sejam da zona saturada correspondente ao lençol 
freático ou das águas profundas, correspondentes às zonas de circulação hídrica de 
subsuperfície em meios porosos ou fissurados. 
 
Desta forma, o lençol freático é mais susceptível às interferências em seu regime hídrico e à sua 
qualidade, quer pelas variações pluviométricas, quer pelo uso e ocupação do solo. 
 
Já as águas subterrâneas profundas caracterizam-se por serem menos susceptíveis, porém vem 
sendo objeto de uso indiscriminado para fins de abastecimento (abastecimento público, 
industrial, comercial, etc.) e sem controle efetivo, pelo município.   
 
Na área de influência indireta da OUC-LV, em função da geologia local , as principais unidades 
aquíferas presentes são: Cristalino Pré-Cambriano, Guabirotuba e Aluvião. (Lisboa & Bonacim, 
1995; MINEROPAR, 2004, 2006a, 2006b, 2006c; PERH-PR, 2007; SANEPAR, 2007 - 
SUDERHSA, 2007). 
 
As unidades aquíferas presentes na bacia de Curitiba são apresentadas no Mapa 
Hidrogeológico da AII (MF – OUCLV-08) e serão abordadas como um todo, visto que não se 
pode individualizar o local da OUC-LV, sendo suas características descritas nos sub-itens 
abaixo, onde é abordado seu aproveitamento, considerando-se elementos quantitativos, dentro 
do ciclo integrado das águas (hidrológico-hidrogeológico-atmosférico), e elementos qualitativos, 
atrelados à ocupação e às atividades humanas. 
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       Aquífero Cristalino 
 

O aquífero Cristalino é formado por unidades geológicas ígneas e metamórficas do Pré-
Cambriano (Arqueano ao Proterozóico) ao Cambriano: migmatitos, gnaisses e granitóides. 
Ocupa área aflorando nos municípios de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Campina 
Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. 
Trata-se de um aquífero com porosidade do tipo fissural, em que a infiltração e a percolação das 
águas fazem-se através de estruturas geológicas notadamente rúpteis, tais como fraturas, 
diáclases e falhas. 
 

 
Figura 7.1.5.2-1 – Perfil Esquemático entre as Unidades do Embasamento Cristalino e a 

Formação Guabirotuba 
Fonte: Lisboa & Bonacim, 1995 

 
O manto de alteração dessas rochas e os sedimentos quaternários sobrejacentes, estes últimos 
com espessuras que atingem até 80 m na bacia de Curitiba, encontram-se saturados com água 
e funcionam como reguladores da recarga desses aquíferos durante todo o ano. As estruturas 
através das quais circulam as águas distribuem-se preferencialmente entre 60 m e 150 m de 
profundidade, sendo que a literatura menciona a existência de fraturamentos de interesse 
hidrogeológico localizados a 335 m de profundidade. 
 
Segundo dados da SUDERHSA, em cerca de 70% dos poços perfurados, as entradas d´água 
estão entre 50 m e 200 m de profundidade e somente 10% estão entre 200 m e 300 m. Além 
disso, informações recentes de poços com mais de 300 m demonstram um aumento da 
probabilidade de obtenção de água subterrânea com vazões significativas, na ordem de 30 m³/h. 
 
A vazão média por poço deste aquífero é da ordem de 5 a 8 m³/h, normalmente até 12 m³/h, 
dependendo da referência na literatura, sendo que há um único poço no embasamento cristalino 
com vazão da ordem de 100 m³/h. 
 
Os valores máximos de capacidades específicas raramente superam 0,3 m³/(h.m). Segundo 
SUDERHSA (1998), este aquífero apresenta um potencial hidrogeológico de 5,60 l/s.km². 
 
As águas deste aquífero são classificadas como bicarbonatadas cálcio-magnesianas e contêm 
teores de sólidos totais dissolvidos entre 100 e 150 mg/l, pH entre 6,5 a 7,2 e dureza inferior a 
100 mg/l de CaCO3. Entre os cátions, predominam o cálcio (2 a 20 mg/l) e o magnésio (0,5 a 12 
mg/l) em relação ao sódio (1 a 3 mg/l) e ao potássio (1 a 2 mg/l), como pode ser observado no 
Quadro 7.1.5.2- 1. É interessante destacar que os poços que captam águas de profundidades 
próximas de 300m, especialmente na região do Centro Politécnico da Universidade Federal do 
Paraná, foram constados teores de flúor entre 3 e 7 mg/l. 
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Quadro 7.1.5.2-1 
Resumo Estatístico dos Parâmetros Químicos da Água Aquífero Cristalino 

 
Resumo Estatístico dos Parâmetros Químicos da Água 

Aquífero Cristalino (ppm) 

Parâmetro Máximo Mínimo Média   Mediana VMP 

Alcalinidade total 206,23 2,94 79,80 65,16 * 
Dureza total 204,48 6,78 63,42 49,01 500 
Total de sólidos dissolvidos (TDS) 379,00 18,00 126,69 120,00 1000 
Sílica dissolvida 75,20 0,50 32,05 35,00 * 
Bicarbonato  251,60 7,25 95,72 78,67 * 
Carbonato 10,73 0,00 0,48 0,00 * 
Cloreto  22,90 0,04 2,73 1,47 250 
Fluoreto 18,00 0,01 0,84 0,18 1,5 
Fosfato 4,76 0,01 0,33 0,15 * 
Sulfato 40,80 0,01 2,48 0,50 250 
Nitrato 70,72 0,02 3,22 0,51 10 
Nitrito 0,04 0,00 0,01 0,01 3 
Cálcio  55,28 1,21 16,33 12,09 * 
Magnésio 22,71 0,09 5,60 4,40 * 
Sódio 36,60 0,70 10,76 8,19 200 
Potássio  16,15 0,01 2,00 1,89 * 
Ferro  35,00 0,01 0,74 0,09 0,3 

Nota: * VMP (valor máximo permitido) não especificado. Fonte: PERH-PR (2007). Fonte: SUDERHSA, 2006  

 
       Aquífero Guabirotuba 

O aquífero Guabirotuba é representado por lentes de areias arcosianas que ocorrem 
intercaladas nos sedimentos pelíticos da bacia de Curitiba (argilitos e siltitos), de idade 
Pleistocênica. Trata-se de um aquífero com porosidade do tipo intergranular, na qual a água 
subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou poros) entre os grãos. 
 
Corresponde a um pacote sedimentar, com espessura de até 80 m, ocupando toda a Bacia de 
Curitiba, sendo a maior extensão de suas rochas localizadas na bacia do Alto Iguaçu. 
 
A vazão média dos poços perfurados na parte central da bacia de Curitiba, onde a distribuição 
das lentes de arcósios é significativamente irregular, é da ordem de 5 m³/h. Na literatura, os 
valores médios de vazão por poço variam entre 5 m³/h e 8 m³/h (Rosa Filho et al. 1996, 2002; 
SUDERHSA, 1998; PERH-PR, 2007). 
 
Na região nordeste da cidade de Curitiba, os arenitos arcosianos ocorrem próximos do contato 
com o embasamento cristalino sob a forma de camadas contínuas, com espessuras que variam 
de 4 m a 15 m. Alguns dos poços que seccionaram essas camadas produzem vazões de até 80 
m³/h. Estima-se que as camadas aquíferas do Guabirotuba tenham capacidade para produzir 
até 2.160 m³/h, o que, num regime de 16 h/dia de bombeamento, representa uma produção de 
aproximadamente 12.600.000 m³/ano. Com este volume, é possível abastecer uma população 
de mais ou menos 172.800 pessoas. A potencialidade das areias arcosianas, cujo cálculo foi 
feito através de balanço hídrico, é da ordem de 15 l/s.km² (Rosa Filho et al., 2002). 
 
Esse aquífero é responsável pelo aparecimento de inúmeras surgências (fontes), quando da 
descarga das lentes arcosianas em pontos mais baixos, nível de base das drenagens locais.  
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Segundo estudos da JICA (1995), o aquífero Guabirotuba apresenta um potencial 
hidrogeológico de 3,53 l/s.km², mesmo valor considerado por SUDERHSA (1998). Há poucos 
estudos específicos sobre este aquífero na literatura, como, por exemplo, de Rosa Filho et al. 
(1996, 2002). 
 
As águas do aquífero Guabirotuba, em algumas áreas, apresentam teores de ferro que variam 
entre 0,05 a 5 mg/l e de manganês, que atingem valores de até 1,5 mg/l. A concentração média 
de sólidos totais dissolvidos é da ordem de 150 mg/l, a dureza total varia de 30 a 230 mg/l de 
CaCO3 e o pH varia entre 6,8 a 8,1. A concentração de bicarbonatos atinge valores de até 195 
mg/l, a de sulfato varia de 1,2 a 4,5 mg/l e a de cloretos gira em torno de 2 mg/l. Predominam os 
teores de cálcio até 30 mg/l, sendo que o magnésio varia entre 8 a 15 mg/l, o sódio entre 18 a 
24 mg/l e o potássio entre 1,2 a 2,3 mg/l, e que podem ser observadas no Quadro 7.1.5.2-2 a 
seguir. 

 
 

Quadro 7.1.5.2-2 
 Resumo Estatístico dos Parâmetros Químicos da Água - Aquífero Guabirotuba 

 
Resumo Estatístico dos Parâmetros Químicos da Água 

Aquífero Guabirotuba (ppm) 

Parâmetro Máximo Mínimo Média   Mediana VMP 

Alcalinidade total 247,50 4,46 101,53 106,49 * 
Dureza total 286,69 2,94 84,87 81,00 500 
Total de sólidos dissolvidos (TDS) 419,00 11,00 156,74 152,00 1000 
Sílica dissolvida 103,50 2,30 38,49 38,02 * 
Bicarbonato  301,95 5,43 122,54 124,49 * 
Carbonato 8,76 0,00 0,64 0,00 * 
Cloreto  41,52 0,04 4,63 1,75 250 
Fluoreto 3,52 0,01 0,35 0,18 1,5 
Fosfato 5,36 0,00 0,59 0,15 * 
Sulfato 65,21 0,50 4,45 0,50 250 
Nitrato 74,00 0,02 3,65 0,13 10 
Nitrito 0,59 0,00 0,02 0,01 3 
Cálcio  81,85 0,65 22,13 21,05 * 
Magnésio 35,47 0,31 7,24 6,10 * 
Sódio 50,60 0,80 13,86 10,60 200 
Potássio  5,00 0,01 2,18 2,00 * 
Ferro  9,00 0,01 0,70 0,12 0,3 

Nota: * VMP (valor máximo permitido) não especificado. Fonte: PERH-PR (2007).Fonte: SUDERHSA, 2006  

 
       Aquífero Aluvião 
 
O aquífero Aluvião é representado por sedimentos aluvionares, formados por camadas de areias 
e de cascalhos existentes nas calhas dos rios e suas várzeas. Trata-se de um aquífero com 
porosidade do tipo intergranular, na qual a água subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou 
poros) entre os grãos. 
 
Não há estudos sistemáticos sobre este tipo de aquífero em toda sua extensão, e os que 
existem indicam que os aluviões e as drenagens de superfície funcionam como um sistema 
único (interconectado), e que o volume armazenado nessas cavas pode ser utilizado, desde que 
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com manejo adequado de estruturas hidráulicas, como reserva reguladora dos cursos d´água 
durante a estiagem e minimizadora dos efeitos de enchentes durante as precipitações.  
 
São aquíferos extremamente vulneráveis à contaminação pelas águas que escoam nos rios, nos 
períodos de chuvas, bem como podem se tornar influentes, o que significa receber parcela das 
águas dos rios como recarga para o lençol freático. 
 
Outro aspecto a se considerar é a possibilidade de existência de cacimbas para explotação de 
água subterrânea dos aluviões, mas não foram encontrados levantamentos específicos. 
  
7.1.5.3. Área de Influência Direta – AID 
 
Para a Área de Influência Direta – AID foi definido o perímetro da OUC-LV. 
 
Atualmente, de acordo com cadastro do Instituto das Águas do Paraná, órgão que regulariza a 
utilização do manancial subterrâneo do Estado, existem 68 poços outorgados na área, com uma 
vazão total de 372,95 m³/h, vazão média de 5,48 m³/h, possuindo poços com vazões de 0,36 
m³/h até 30,00 m³/h, como pode ser visto na Tabela 7.1.5.3-1, a seguir, e são apresentados no 
Mapa Hidrogeológico da AII (MF – OUCLV-08). 
 
A zona norte da OUC-LV é ocupada exclusivamente pela unidade do aquífero Guabirotuba, 
possuindo 16 poços que juntos apresentam uma vazão de 67,20 m³/h, e uma média para o 
aquífero no local de 4,20 m³/h, sendo representada por lentes de areias arcosianas que ocorrem 
intercaladas nos sedimentos pelíticos da bacia de Curitiba (argilitos e siltitos) com porosidade do 
tipo intergranular, na qual a água subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou poros) entre os 
grãos, e apresentando no local uma espessura aproximada de 35,00 metros. A partir desta 
profundidade atinge o aquífero cristalino, do tipo fraturado.  
 
A Tabela 7.1.5.3-1, a seguir apresenta os poços perfurados na zona norte da OUC-LV.  

 
 

Tabela 7.1.5.3-1 
Poços Perfurados e Outorgados no Instituto das Águas do Paraná para a Zona Norte da 

OUL-CV 
 

Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Bairro Alto BR-116, km 91  P01 3,00 7.189.960 
680.040 

12/11/2002 

Bairro Alto BR-116 P01 4,00 7.189.080 
679.270 

29/06/2002 

Atuba Estrada da Graciosa P01 5,00 7.190.542 
681.156 

13/04/2021 

Bairro Alto BR-116, km 5,5 P01 2,50 7.177.360 
672.200 

11/05/2000 

Bairro Alto  BR-116 P01 3,00 7.190.457 
680.546 

06/05/2020 

Bairro Alto  BR-116 P02 3,00 7.190.596 
680.370 

06/05/2020 

Bairro Alto Rua José Zgoda P01 1,70 7.197.920 
679.100 

25/07/2006 

Atuba  Trevo Rodoviário do 
Atuba, s/n° 

P01 5,00 7.191.120 
680.553 

21/03/2007 

Atuba  Trevo Rodoviário do 
Atuba, s/n° 

P02 2,00 7.190.866 
680.410 

21/03/2007 
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Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Atuba Estrada da Ribeira, 
Km 1 

P01 5,00 7.191.668 
681.071 

26/09/2017 

Atuba Estrada da Ribeira, 
Km 1 

P02 5,00 7.191.668 
681.071 

26/09/2017 

Bairro Alto Rua Domingues F. 
Maia 

P01 2,00 7.187.650 
679.120 

09/09/2003 

Atuba  Estrada da Ribeira P01 1,00 7.191.636 
681.130 

27/03/2019 

Bairro Alto BR-116 P01 10,00 7.189.210 
679.420 

27/04/2003 

Bairro Alto Bairro Altoua Paulo 
Friebe, s/n° 

P01 3,00 7.188.212 
679.280 

01/10/2018 

Bairro Alto BR-116 P01 12,00 7.188.780 
679.280 

30/10/2003 

Total de poços = 16 

Vazão total = 67,20 m³/h 
Vazão média = 4,20 m³/h 
Maior vazão =  10,00 m³/h 
Menor vazão =  1,00 m³/h 

Fonte: ÁGUAS DO PARANÁ, 2011  

 

A zona central da OUC-LV é ocupada exclusivamente pela unidade do aquífero Guabirotuba, 
aquífero aluvionar recobrindo o aquífero cristalino, apresentando 35 poços que juntos 
apresentam uma vazão de 240,51 m³/h, e uma média para o aquífero no local de 6,87 m³/h, 
cujas características foram descritas na AII. Nesta região a espessura dos sedimentos 
aluvionares e sedimentos da Formação Guabirotuba é a mais rasa de todo o trecho, 
apresentando espessuras de aproximadamente 20,00 metros, atingindo a partir desta 
profundidade o aquífero cristalino, do tipo fraturado.  
 
A Tabela 7.1.5.3-2, a seguir, apresenta os poços perfurados na zona central da OUC-LV.  
 
 

Tabela 7.1.5.3-2 

Poços Perfurados e Outorgados no Instituto das Águas do Paraná para a Zona Central da 

OUC-LV 
 

Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Guabirotuba Rua Miguel Bakun P01 4,50 7.181.880 
676.600 

30/04/2004 

Vila Hauer  Rua Roberto Hauer  P01 16,50 7.181.840 
675.900 

05/07/2012 

Vila Hauer BR-116 P01 2,10 7.180.450 
674.550 

03/09/2002 

Tarumã  Av. Victor Ferreira do 
Amaral 

P01 2,00 7.186.500 
677.840 

03/09/2002 

Prado Velho Av. Senador salgado 
Filho 

P01 20,00 7.183.700 
675.690 

27/06/2018 

Prado Velho Av. Senador salgado 
Filho 

P02 2,90 7.183.700 
675.690 

27/06/2018 

Prado Velho Av. Senador salgado 
Filho 

P03 2,90 7.183.700 
675.690 

19/08/2002 

Cajuru  Rua Frei Orlando P01 2,20 7.185.913 
677.457 

21/06/2020 
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Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Cristo Rei Av. Marechal 
Humberto Castelo 

Branco 

P01 1,50 7.185.736 
677.502 

17/11/2010 

Prado Velho Travessa Orestes 
Camilli 

P01 22,50 7.182.700 
675.650 

22/11/2004 

Prado Velho Travessa Orestes 
Camilli 

P02 21,00 7.182.700 
675.650 

22/11/2004 

Prado Velho Travessa Orestes 
Camilli 

P03 11,00 7.182.700 
675.650 

22/11/2004 

Prado Velho Travessa Orestes 
Camilli 

P04 7,90 7.182.700 
675.650 

22/11/2004 

Prado Velho Reinaldo Machado P01 3,00 7.183.854 
675.360 

05/10/2020 

Parolim Rua Jackson 
Figueiredo 

P01 4,00 7.181.974 
675.038 

13/12/2020 

Parolim Av. Marechal Floriano 
Peixoto 

P01 2,50 7.183.111 
675.324 

06/10/2011 

Prado Velho Rua Iapó P01 3,00 7.183.649 
675.573 

13/04/2021 

Guabirotuba  BR-116, s/n° P01 2,25 7.183.646 
676.711 

22/03/2009 

Tarumã  Av. Victor Ferreira do 
Amaral 

P01 2,70 7.189.355 
678.037 

05/10/2020 

Tarumã  Rua Victor Ferreira do 
Amaral 

P03 12,00 7.186.360 
679.170 

27/09/2006 

Tarumã  Rua Victor Ferreira do 
Amaral 

P01 0,36 7.186.500 
677.410 

14/08/2006 

Parolim Av. Marechal Floriano 
Peixoto 

P01 2,00 7.183.073 
675.095 

26/09/2017 

Parolim  Av. da República P01 2,50 7.181.981 
674.975 

27/03/2019 

Tarumã  Rua Victor Ferreira do 
Amaral 

P01 3,50 7.186.410 
678.110 

17/10/2002 

Vila Hauer BR-116 km 100 P01 5,00 7.182.130 
675.730 

30/10/2019 

Prado Velho Rua Francisco Nunes P01 4,00 7.182.966 
675.553 

30/10/2019 

Guabirotuba  Av. Senador Salgado 
Filho 

P01 2,00 7.182.771 
676.166 

12/11/2017 

Prado Velho Rua Iapó P01 30,00 7.183.750 
675.620 

15/09/2002 

Tarumã  Rua Alexandre 
Gusmão 

P01 2,00 7.186.480 
677.600 

22/10/1998 

Tarumã Rua Konrad Adenauer P01 8,00 7.187.360 
679.400 

18/03/1999 

Tarumã Rua Konrad Adenauer P01 12,00 7.186.800 
679.600 

20/05/2021 

Vila Hauer Rua Frei Henrique de 
Coimbra 

P01 6,00 7.180.200 
674.570 

09/02/2009 

Vila Hauer  Rua Chanceler 
Oswaldo Aranha 

P01 2,00 7.180.041 
674.600 

17/08/2017 

Prado Velho Rua Jóquei Clube P01 7,50 7.183.780 
675.280 

20/08/2008 

Prado Velho Rua Presidente Pádua 
Fleury 

P01 7,20 7.181.125 
675.970 

15/04/2010 
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Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

 
Total de poços = 35 
 

Vazão total = 240,51 m³/h 
Vazão média = 6,87 m³/h 
Maior vazão =  30,00 m³/h 
Menor vazão =  0,36 m³/h 

Fonte: ÁGUAS DO PARANÁ, 2011  

 

A zona sul da OUC-LV é ocupada exclusivamente pela unidade do aquífero Guabirotuba 
apresentando 20 poços que juntos apresentam uma vazão de 96,66 m³/h, e uma média para o 
aquífero no local de 64,83 m³/h composta por sedimentos pelíticos da bacia de Curitiba com 
porosidade do tipo intergranular, na qual a água subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou 
poros) entre os grãos, e apresentando no local uma espessura aproximada de até 55,00 metros. 
A partir desta profundidade atinge o aquífero cristalino, do tipo fraturado. 
 
 A Tabela 7.1.5.3-3, a seguir apresenta os poços perfurados na zona sul da OUC-LV.  
 
 

Tabela 7.1.5.3-3 

Poços Perfurados e Outorgados no Instituto das Águas do Paraná para a Zona Sul da 

OUL-CV 
 

Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Xaxim  BR-1167, km 4,5 P01 12,00 7.178.450 
672.850 

19/08/2007 

Xaxim  BR-1167, km 4,5 P02 30,00 7.178.450 
672.850 

23/06/2019 

Vila Fanny Rua major Vicente de 
Castro 

P01 0,50 7.180.530 
674.170 

2/06/2009 

Vila Fanny BR-116, km 100 P01 6,50 7.182.195 
675.358 

15/09/2019 

Vila Fanny BR-116, km 100 P02 10,00 7.182.116 
675.582 

15/09/2019 

Pinheirinho  Rua Valdeci dos 
Santos 

P01 0,95 7.174.980 
670.760 

14/04/2005 

Pinheirinho Rua Batista da Costa P01 3,00 7.177.344 
672.372 

27/06/2018 

CIC Av. Hasdrubal 
Bellegard 

P01 3,70 7.172.409 
669.652 

18/09/2003 

CIC Av. Hasdrubal 
Bellegard 

P02 3,70 7.172.673 
669.327 

18/09/2003 

Xaxim Francisco Derosso P01 0,89 7.178.840 
674.180 

11/05/2000 

Xaxim BR-116, km 2,5 P01 9,00 7.179.990 
674.230 

20/08/2018 

Pinheirinho  BR-116, km 6,8 P01 2,50 7.176.270 
671.530 

01/07/2002 

Pinheirinho  Rua Durval Jungles P01 2,00 7.176.033 
671.735 

13/04/2021 

Tarumã  Rua Victor Ferreira do 
Amaral 

P03 12,00 7.186.360 
679.170 

27/09/2006 

Tarumã  Rua Victor Ferreira do 
Amaral 

P01 0,36 7.186.500 
677.410 

14/08/2006 

Xaxim  Rua Carolina Derosso P01 3,00 7.178.820 
673.840 

17/11/2010 
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Local Endereço Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 
UTM 

Vencimento 
outorga 

Vila Fanny BR-116 P01 3,00 7.181.400 
675.280 

15/07/2003 

Tatuquara  BR-116, km 10 P01 2,00 7.172.830 
670.210 

16/07/2017 

Xaxim  Rua Anibal Requião P01 1,00 7.178.670 
673.260 

20/02/2006 

Pinheirinho  Rua Mário Gomes 
Cesar 

P01 3,00 7.171.926 
670.749 

30/10/2019 

Total de poços = 20 

Vazão total = 96,66 m³/h 
Vazão média = 4,83 m³/h 
Maior vazão =  30,00 m³/h 
Menor vazão =  0,36 m³/h 

Fonte: ÁGUAS DO PARANÁ, 2011  

 

 

7.1.5.4. Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A Área Diretamente Afetada – ADA compreende os locais onde serão feitas as intervenções 
decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, tais como viadutos, trincheiras 
verdes, pontes, tubulações de grandes diâmetros, remanejamento de adutoras para 
abastecimento público, canalizações de córregos, implantação de binários, etc.  
 
Fazendo parte das obras de implantação da Linha Verde, inúmeras transformações já vem 
ocorrendo, com a implantação de vias marginais, alargamento de pistas, implantação de pistas 
exclusivas para os ônibus, implantação de trincheiras, etc.  
 
 
7.1.5.5. Síntese dos Aspectos Relevantes 
 
Os aquíferos existentes na área da OUC-LV são três; aquífero Cristalino, Guabirotuba e 
Aluvionar, onde existem 68 poços perfurados que produzem em média, uma vazão de 5,48 m³/h, 
todos eles atingindo uma profundidade de mais de 100,00 metros, portanto atingindo no mínimo 
dois aquíferos.  
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7.1.6. Qualidade do Ar 
  
Os padrões de qualidade do ar são definidos pela Resolução CONAMA 003/1990. No Art. 2º 
dessa resolução ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 
 

I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, 
ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. 
 
II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes abaixo das 
quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o 
mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 
Na região, no município de Curitiba, atualmente aplica-se o padrão primário de qualidade do ar, 
que visa assegurar a proteção da saúde da população. Este padrão é tipicamente exigido no 
entorno de áreas industriais ou regiões com elevada ocupação urbana.  
 
Conforme o Artigo 3º foram estabelecidos os seguintes Padrões de Qualidade do Ar, que estão 
resumidos na Tabela 7.1.6-1. 

 
 

Tabela 7.1.6-1 
Padrões de Qualidade do Ar, conforme Resoluções CONAMA 003/1990 e SEMA/PR 

054/2006 
 

POLUENTES 
PADRÃO 

PRIMÁRIO (µg/m³) 
PADRÃO 

SECUNDÁRIO (µg/m³) 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

240(1) 150(1) 24 h 

80 60 Anual(3) 

Partículas Inaláveis (PI) 
150(1) 150(1) 24 h 

50 50 Anual(2) 

Fumaça 
150(1) 100(1) 24 h 

60 40 Anual(2) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
365(1) 100(1) 24 h 

80 40 Anual(2) 

Monóxido de Carbono (CO) 
40.000(1) 40.000(1) 1 h 

10.000(1) 10.000(1) 8 h 

Ozônio (O3) 160(1) 160(1) 1 h 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
320 190 1 h 

100 100 Anual(2) 
Notas: (1) Não deve ser excedido mais do que uma vez por ano; (2) Média aritmética; (3) Média geométrica. 
Fonte: CONAMA (1990) e SEMA/PR (2006). Elaborado por FERMA ENGENHARIA (2011). 

 
A qualidade do ar pode variar pela presença ou o lançamento de substâncias no ambiente 
atmosférico, em certas concentrações, que podem interferir ou afetar a saúde, a segurança e o 
bem-estar do homem, dos animais, dos vegetais ou materiais. 
 
A poluição do ar pode provocar os seguintes efeitos na saúde do homem: doença aguda ou 
morte; doença crônica, encurtamento da vida, dano ao crescimento, alterações na ventilação do 
pulmão, no transporte de oxigênio pela hemoglobina, irritação sensorial, desconforto, odor e 
prejuízo da visibilidade. 
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O ar puro e seco é composto basicamente (99%), por nitrogênio - N2 (78%) e de oxigênio - O2 
(21%). O 1% restante inclui diversos gases como o gás carbônico (CO2), os gases nobres do ar 
(argônio, xenônio, criptônio etc.), hidrogênio (H2) dióxido de nitrogênio (NO2,), metano e etc. 
Além desses gases, comparecem: vapor de água (variável, chegando a 4%), cristais de sal 
(cloreto de sódio, p. ex.) e material particulado orgânico (pólens, bactérias, micróbios e etc.) e 
inorgânico (areia muito fina, subprodutos de combustão e etc.). Estas partículas sólidas, em 
suspensão no ar, produzem núcleos de condensação que aceleram o processo de formação de 
nuvens e, conseqüentemente, a ocorrência de precipitação. É o chamado fenômeno da 
“coalescência” (BRAGA et al., 2002).  
 
A massa de ar que envolve a Terra leva o nome de atmosfera. A Figura 7.1.6-1 apresenta a 
estrutura da atmosfera tendo por base o gradiente térmico em função da altitude, densidade, 
temperatura e pressão.  
 

 
Figura 7.1.6-1 – Perfil de temperatura da atmosfera. 

Fonte: ARZUA (2007) 

 
 
O ar atmosférico, nessa composição, encontra-se concentrado (95%) em uma fina camada que 
recobre a Terra, denominada troposfera que se estende até uma altitude que varia com a 
latitude e o tempo, entre 8 e 10 km, alcançando, no equador, em torno de 16,5 km e, nos pólos, 
8,5 km. Do ponto de vista climático, a troposfera possui importância fundamental, pois é nessa 
camada que tem origem praticamente todas as massas de ar que caracterizam as mudanças 
climáticas da Terra. O decréscimo da temperatura com a latitude na troposfera é de 
aproximadamente 0,65ºC por 100 m, que é chamado, gradiente vertical normal ou padrão. 
 
Acima da troposfera, entre esta e a estratosfera, situa-se uma camada de transição, de 
temperatura praticamente constante, chamada tropopausa. Na estratosfera, que é uma camada 
muito importante do ponto de vista ambiental, pois é nela que se encontra a ozonosfera que 
protege a Terra das radiações ultravioletas provenientes do sol, a temperatura mantém-se 
constante até uma determinada altitude, aumentando em seguida até a chamada estratopausa. 
Acima da estratopausa encontra-se a mesosfera que possui um forte decréscimo térmico, 
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registrando-se nela a temperatura mais baixa da atmosfera. A camada acima da mesosfera é 
chamada de termosfera e, entre essa e a mesosfera, situa-se a mesopausa. Na composição da 
atmosfera, até a termosfera, os gases dominantes são o nitrogênio e o oxigênio; acima dessa 
camada e até uma altitude de 970 km, predomina o oxigênio; em seguida, até uma altitude de 
2.400 km, o hélio e, após, até 9.700 km, o hidrogênio.  
 
Do ponto de vista ambiental destacam-se na atmosfera duas camadas: a troposfera e a 
ozonosfera. Na troposfera, desenvolvem-se todos os processos climáticos que regem a vida na 
Terra e é, nessa camada, que ocorre a maioria dos fenômenos relacionados com a poluição do 
ar. Na ozonosfera, ocorrem as reações que são essenciais, para o desenvolvimento das 
espécies vivas, do planeta Terra.  
 
A composição média da troposfera é apresentada no Quadro 7.1.6-1. 
 

Quadro 7.1.6-1 
Composição média da camada inferior da atmosfera 

 

COMPONENTES 
GASOSOS 

COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA 
(ppm) 

COMPOSIÇÃO MÁSSICA 
(ppm) 

Nitrogênio 780.000 755.100 
Oxigênio 209.500 231.500 
Argônio 9.300 12.800 

Dióxido de Carbono 300 460 
Neônio 18 12,5 
Hélio 5,2 0,72 

Metano 2,2 1,2 
Criptônio 1,0 2,9 

Óxido Nitroso 1,0 1,5 
Hidrogênio 0,5 0,03 

Xenônio 0,08 0,36 
Fonte: DERÍSIO (1992) 

 
 

7.1.6.1 Aspectos Metodológicos 
 
A forma normalmente utilizada para avaliar a qualidade do ar é através da medição da 
concentração de substâncias nocivas na atmosfera, a partir de estações de monitoramento. O 
órgão ambiental do Estado, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) possui uma Rede de 
Monitoramento da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que vem sendo 
estruturada desde 1985. O objetivo desta rede é acompanhar a melhoria ou degradação da 
qualidade do ar ao longo dos anos da região (a RMC) e manter a população informada sobre 
como está o ar que ela respira. Entretanto, estas estações nem sempre são capazes de 
identificar alteração da concentração de poluentes na atmosfera, principalmente se estas 
estiverem muito longe de uma atividade específica cujos impactos se deseja avaliar.  
 
Por isso, para o acompanhamento de impactos ambientais da revitalização da antiga BR-116, 
denominada atualmente “Linha Verde”, na fase de construção foi fundamental, no tocante a 
qualidade do ar, a instalação de uma mini-estação, constituída de amostrador de grandes 
volumes – “Hivol” para determinação das partículas totais em suspensão – PTS e amostrador 
Andersen para determinação de partículas inaláveis1, posicionada de acordo com as condições 
meteorológicas e outros elementos que afetam a dispersão, resultando em campanhas 

                                                           
1 Referem-se às partículas com dimensões menores do que 10 µm (dez micras). 
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trimestrais de medição ao longo das obras e do início de operação da Linha Verde, o Eixo 
Metropolitano. 
 
Como a região afetada compreende o entorno dos locais em que há algum tipo de atividade 
relacionada à obra, como serviços de terraplenagem, asfaltamento, remoção ou deposição de 
material fragmentado ou agregados, circulação de veículos, entre outros, além daqueles não 
relacionados, tal como as atividades industriais, a mini-estação, mesmo que posicionada num 
local tecnicamente adequado, dará uma idéia da poluição em um determinado ponto, ou alguns 
pontos onde ela for posicionada. Isto é uma limitação do monitoramento, uma vez que não é 
economicamente viável instalar diversas estações distribuídas na área impactada. 
 
De acordo com o LACTEC não basta o monitoramento de emissões atmosféricas que é um 
elemento central, porém passivo, da gestão de qualidade do ar: para melhorá-la, há 
necessidade, também, de elementos ativos, como o levantamento das fontes emissoras, o 
controle das fontes móveis e fixas e o planejamento de metas e medidas (LACTEC, 2002). O 
levantamento é importante porque, por seu intermédio, podem-se resolver as questões da 
gestão de qualidade do ar como: maior fonte, localização, substâncias emitidas e o potencial 
para melhorar. 
 
� Levantamento das Fontes Emissoras na RMC 
Essas fontes compreendem principalmente o tráfego de automotores e as atividades industriais. 
Com a realização do levantamento das fontes de emissões fixas em Curitiba e na RMC, são 
gerados resultados sobre a forma e os padrões de emissão para uma grande variedade de 
processos industriais. 
 
� Controle das Fontes Móveis 
É necessário, em curto prazo, implantar o Programa de Inspeção e Manutenção de Emissões e 
Ruídos de Veículos em Uso, o qual se encontra, até o momento, em fase de avaliação jurídica. 
Em Curitiba o poder aquisitivo fez com que a frota aumentasse substancialmente (ver Figura 
7.1.6.1.1-2), sendo a cidade do Brasil que mais aumentou a frota de veículos por número de 
habitantes/veículos, podendo ser um dos fatores a deteriorar a qualidade do ar no futuro. 
 
� Controle das Fontes Fixas 
A melhor solução para o controle é a participação das indústrias. Algumas indústrias estão 
fazendo o auto-monitoramento, ou seja, o monitoramento das suas próprias emissões. O 
monitoramento das emissões pode ser de grande interesse das indústrias, porque além de 
fornecer informações ambientais, informa sobre o desempenho, a eficiência dos processos e os 
possíveis desperdícios das matérias-primas utilizadas. 
 
� Planejamento de Metas e Medidas 
Estudos de monitoramento da qualidade do ar podem contribuir para o planejamento de 
algumas medidas. Uma questão fundamental será como limitar as emissões veiculares. 
 
A implantação de alguns programas como o de Inspeção e Manutenção de Emissões e Ruídos 
de Veículos em Uso, podem incentivar algumas formas alternativas de transportes menos 
poluentes (LACTEC, 2002), como por exemplo: planejamento urbano com o foco de evitar 
congestionamentos e incentivo ao uso do transporte público, ao compartilhamento do veículo 
particular (com colegas no caminho para trabalho – ou para outro lugar –, assim como o 
exemplo do dia sem carro que ocorreu em Curitiba no ano de 2003), ao uso de bicicleta, com a 
implantação da “ciclofaixa de lazer da cidade”, adotado pela Prefeitura Municipal de Curitiba na 
região central aos domingos e à prática de caminhadas, além da aprovação e posterior 
implantação da Lei da Mobilidade Urbana Sustentável, conhecida popularmente, dentre outras 
formas, como “Lei da Bicicleta”. 
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⇒ POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 
Entende-se por poluição do ar, a presença ou lançamento, na atmosfera, de uma substância que 
fique acima de um padrão de aceitabilidade para o bem-estar do meio ambiente em geral 
(LACTEC, 2002). Os problemas ambientais causados pela poluição e utilização dos recursos 
naturais foram se agravando ao longo dos últimos 100 anos devido a intensificação dos 
processos industriais, agrícolas e de transporte que usam combustíveis fósseis e que resultaram 
na quase duplicação da concentração de gases de efeito estufa (GEE)2 na atmosfera, que são, 
supostamente, os responsáveis pelo aprisionamento do calor na atmosfera porque impedem que 
a radiação da superfície terrestre seja liberada de volta ao espaço. 
 
Segundo LACTEC (2002), existem basicamente três tipos de fontes de poluição: fontes naturais 
(vulcanismo, maresia etc.), fontes fixas (indústrias, usinas etc.) e fontes móveis (automóveis 
etc.). 
 
As atividades industriais, o tráfego de veículos automotores e as queimadas a céu aberto são as 
maiores fontes antropogênicas de emissões e merecem, por isso, atenção especial, de vez que 
emissões naturais, como as dos vulcões, não são controláveis. O tráfego é a fonte predominante 
em todos os grandes centros urbanos. A frota motorizada, cadastrada no Paraná, conta com 
5.355.039 veículos3 e apresentou, nos últimos anos, um crescimento anual entre 6 e 10%, 
enquanto que em Curitiba cresceu entre 3,5% e 8,0% (DETRAN-PR, 2001), conforme pode ser 
visualizado nas Figuras 7.1.6.1-1 e 7.1.6.1-2. 
 
 

 
Figura 7.1.6.1-1 - Evolução da frota de veículos no estado do Paraná entre 2002 e 2009. 

Fonte: DETRAN (2009) – Coordenadoria de Veículos 

 
Comparando as emissões industriais, as chamadas fontes fixas, com as do tráfego (fontes 
móveis), verifica-se que:  

� o número de veículos é muito maior do que o de indústrias e é, sempre, mais difícil, 
controlar um grande número de pequenos poluidores, do que controlar alguns grandes; 

                                                           
2 Em inglês, a sigla é GHG, significando greenhouse gases. 
3 Dados de outubro de 2011. 
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� a maior parte das indústrias está localizada fora dos perímetros urbanos e lançam as 
emissões, através de chaminés, na atmosfera (LACTEC, 2002). 

 
O nível de poluição do ar é medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. 
As substâncias usualmente consideradas poluentes do ar são:  

� monóxido de carbono; 

� compostos de enxofre (SO2, SO3, H2S etc.); 

� compostos de nitrogênio (NO, NO2, NH3 etc.); 

� ozônio (O3); 

� compostos orgânicos (hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas, ácidos etc.); 

� compostos halogenados (HCl, HF etc.); 

� material particulado (PM10 e PM2,5) ou partículas totais em suspensão. 
 

 

 
Figura 7.1.6.1-2 - Evolução da frota de veículos na cidade de Curitiba, entre 2002 e 2009. 

Fonte: DETRAN (2009) – Coordenadoria de Veículos 

 
 

O fluxograma da emissão e contaminação de poluentes pode ser visualizado na Figura 7.1.6.1-
3. 
 
 
 
 

 
Figura 7.1.6.1.1-3 – Fluxograma da emissão e contaminação de poluentes 

Fonte: Ministério Público do Estado do Paraná - MPEP (1999) 

 
O Quadro 7.1.6.1-1 mostra um panorama geral com algum dos principais poluentes utilizados 
como indicadores da qualidade do ar. 
 

Fontes de Emissão Atmosfera Receptores 
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Quadro 7.1.6.1-1 
Principais poluentes indicadores da qualidade do ar e seus efeitos 

 

POLUENTES CARACTERÍSTICAS FONTES PRINCIPAIS 
EFEITOS GERAIS 
SOBRE A SAÚDE 

EFEITOS GERAIS 
AO MEIO 

AMBIENTE 

Partículas Totais 
em Suspensão - 
PTS 

Partículas de material sólido 
ou líquido que ficam 
suspensos no ar, na forma de 
poeira, neblina, aerossol, 
fumaça, fuligem, etc. Faixa de 
tamanho <100 micra. 
 

Processos industriais, 
veículos motorizados 
(exaustão), poeira de 
rua ressuspensa, 
queima de biomassa. 
Fontes naturais pólen, 
aerossol marinho e 
solo. 

Quanto menor o 
tamanho da partícula, 
maior o efeito sobre a 
saúde. Causam 
efeitos significativos 
em pessoas com 
doenças pulmonares, 
asma e bronquite. 

Danos à 
vegetação, 
deterioração da 
visibilidade e 
contaminação do 
solo 
 

PI e fumaça 

Partículas de material sólido 
ou líquido que ficam 
suspensas no ar, na forma de 
poeira, neblina, aerossol, 
fumaça, fuligem, etc. Faixa de 
tamanho <10 micra. 

Processos de 
combustão (indústria e 
veículos automotores), 
aerossol secundário 
(formado na 
atmosfera).  

Aumento de 
atendimentos 
hospitalares e mortes 
prematuras. 

Danos à 
vegetação, 
deterioração da 
visibilidade e 
contaminação do 
solo. 

SO2 

Gás incolor, com forte odor, 
semelhante ao gás produzido 
na queima de palitos de 
fósforo. Pode ser 
transformado em SO3, que na 
presença de vapor d’água 
passa rapidamente para 
H2SO4. É um importante 
precursor de sulfatos, um dos 
principais componentes das 
partículas inaláveis. 

Processos que utilizam 
queima de óleo 
combustível, refinaria 
de petróleo, veículos a 
diesel, polpa e papel. 

Desconforto na 
respiração, doenças 
respiratórias e 
cardiovasculares 
existentes.  

Pode levar a 
formação de chuva 
ácida, causar 
corrosão aos 
materiais e danos a 
vegetação: folhas e 
colheitas 

NO2 

Gás marrom avermelhado, 
com odor forte e muito 
irritante. Pode levar à 
formação de ácido nítrico, 
nitratos (o qual contribui para 
o aumento das partículas 
inaláveis na atmosfera) e 
compostos orgânicos tóxicos. 

Processos de 
combustão envolvendo 
veículos automotores; 
processos industriais; 
usinas térmicas que 
utilizam óleo ou gás; 
iIncinerações. 

Aumento da 
sensibilidade à asma 
e à bronquite. Abaixa 
a resistência às 
infecções 
respiratórias. 

Pode levar à 
formação de chuva 
ácida, danos a 
vegetação e 
colheitas. 

CO 

Gás incolor, inodoro e 
insípido. 

Combustão incompleta 
em veículos 
automotores. 

Altos índices de CO 
estão ligados a 
prejuízos dos 
reflexos, da 
capacidade de 
estimar intervalos de 
tempo, no 
aprendizado, de 
trabalho e visual. 

Contribui para o 
aquecimento global 
ao remover o 
radical hidróxido da 
atmosfera. 

O3 

Gás incolor e inodoro; nas 
concentrações ambientais é o 
principal componente na 
névoa fotoquímica 

Não é emitido 
diretamente na 
atmosfera, mas 
produzido 
fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 
voláteis. 

Irritação nos olhos e 
vias  respiratórias e 
diminuição da 
capacidade 
pulmonar. Exposição 
a altas 
concentrações pode 
resultar em 
sensações de aperto 
no peito, tosse, 
chiado na respiração. 

Danos a colheitas 
e à vegetação 
natural, plantações 
e plantas 
ornamentais. 

Fonte: CETESB (2000), citada por MARQUES (2000) 
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É importante observar que não somente as fontes de emissão de poluentes, mas também as 
condições de dispersão dos mesmos devem ser enfocadas nas análises de poluição. Assim, 
com bases nos relatórios anuais de qualidade do ar da Região Metropolitana de Curitiba, 
emitidos pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que tem o objetivo de informar a população 
se os padrões de qualidade do ar são atingidos4, uma concentração menor de certo poluente, do 
que a apresentada em ano anterior, não significa, necessariamente, que foi lançada menor 
quantidade do mesmo para a atmosfera, mas que, eventualmente, condições mais favoráveis à 
dispersão ocorreram (IAP, 2003).  
 
A velocidade do vento e a estabilidade térmica da atmosfera são os parâmetros mais 
importantes para as condições de dispersão de poluentes. 
 
 

⇒ REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 
 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 0035 (CONAMA, 1990) estabelece 
padrões de qualidade do ar e amplia o número de poluentes atmosféricos passíveis de 
monitoramento e controle. Os padrões definidos para cada poluente determinam limites mínimos 
e máximos ao qual a população pode ficar exposta, de forma a promover a proteção da sua 
salubridade e bem estar, baseados em estudos de caracterização de poluentes e seus efeitos 
sobre a saúde (MARQUES, 2000). Os padrões primários correspondem às concentrações de 
poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população, enquanto que os 
padrões secundários são as concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso 
sobre o bem estar da população e de dano ao meio ambiente. 
 
O padrão primário de qualidade do ar, menos rígido, determina o valor máximo estabelecido 
com o objetivo de proteger a saúde humana. O padrão secundário é mais rígido e determina 
valores abaixo dos quais os danos sejam mínimos ao bem-estar da população, ao patrimônio 
físico, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 
 
Para as fontes móveis, existem atualmente os Padrões de Emissões Veiculares, que são 
aplicados para veículos novos, regulamentados pela Resolução CONAMA n° 007/1993 
(CONAMA, 1993) e Resolução CONAMA n° 242/1998 (CONAMA, 1998). É de interesse dos 
estados, e alguns já estão fazendo, o Programa de Inspeção e Manutenção Veicular, conforme 
definido pela Resolução CONAMA n° 18/95 (CONAMA, 1995) que criou o Plano de Controle de 
Poluição por Veículos em Uso - PCPV6, com o objetivo de garantir controle da emissão de 
poluentes de veículos em circulação, independentemente do seu uso e estado de conservação, 
devendo assim estar de acordo com limites de lançamento de gases e partículas para a 
atmosfera. 
 
Devido aos efeitos que a emissão de poluentes pode causar a diferentes biomas, a Resolução 
nº 0087 (CONAMA, 1990), estabelece, em nível nacional, padrões de emissões, sendo que os 

                                                           
4 Em caso negativo onde, quando e com qual frequência isto acontece, além de passar informações para 

possíveis melhorias e acompanhar e avaliar de forma quantitativa a eficiência das medidas tomadas 
para melhorar os índices de qualidade do ar. 

5 Datada de 28/06/1990. 
6 No que se refere aos programas de Inspeção / Manutenção (I/M), deverá descrever as suas 

características conceituais e operacionais, extensão geográfica, frota-alvo, cronograma preliminar de 
implantação, forma de vinculação com o sistema estadual de registro e de licenciamento de trânsito de 
veículos, análise econômica e, quando for o caso, forma de integração com programas de inspeção de 
segurança veicular e outros similares 

7 Datada de 06/12/1990. 
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principais poluentes para quais foram estabelecidos limites máximos e mínimos, foram SO2 e 
PTS, provenientes da combustão externa em fontes fixas de poluição. 
 
Baseado no artigo 31 da Lei Estadual (PR) nº 13.806/02, com a finalidade de prevenir a 
deterioração significativa da qualidade do ar, as áreas do território estadual, obedecerão a 
seguinte classificação quanto a seus usos pretendidos: 
 
• Classe 1: áreas de preservação, parques, e Unidades de Conservação (excetuadas nestas as 

Áreas de Proteção Ambiental), onde deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais 
próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica. 

 
• Classe 2: nas Áreas de Proteção Ambiental e outras áreas que não se enquadram nas classes 

1 e 3, onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão secundário de 
qualidade. 

 
• Classe 3: áreas urbanas das regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina, Maringá, de 

municípios com população acima de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como 
industriais, onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário 
de qualidade. 

 
De acordo com a lei estadual supracitada, portanto, a região de estudo da Linha Verde é Classe 
3 e deve ser enquadrada no padrão primário, segundo a Tabela 7.1.6-1.  
 
O Paraná substituiu em 2006 a Resolução SEMA8 nº 0419 (SEMA, 2002), pela Resolução 
SEMA10 nº 05411 (SEMA, 2006), estabelecendo limites de emissão atmosférica e frequência de 
monitoramentos para ramos de atividades potencialmente poluidoras, em todo o território 
estadual; os limites e padrões estabelecidos foram praticamente os mesmos da Resolução nº 
003 (CONAMA, 1990). Diferentemente desta última, entretanto, a Resolução SEMA estabelece 
padrões de emissão para fontes fixas de poluição. 
 
A Lei Orgânica do Município de Curitiba e a Lei Municipal nº 7.83312 (CURITIBA, 1991) legislam 
sobre poluição do ar em Curitiba e região metropolitana e anualmente é disponibilizado ao 
público, um relatório sobre a qualidade do ar na cidade e Região Metropolitana, elaborado pelo 
IAP.  
 
 

7.1.6.2 Área de Influência Indireta - AII 
 
A implantação das propostas do Plano Urbanístico e de Revegetalização do Eixo Metropolitano 
na área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, devido às suas diferentes 
temáticas, a saber: viárias, drenagem, densidade populacional, presença de passivos 
ambientais, entre outras, poderá influenciar ainda que de forma indireta outras regiões dentro do 
município de Curitiba.  
 
Portanto, para este estudo definiu-se como Área de Influência Indireta da OUC-Linha Verde, o 
território municipal, ou seja, o limite político-administrativo do município de Curitiba, para os três 
meios físico, biótico e socioeconômico.   
 

                                                           
8 Trata-se da sigla de Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
9 Datada de 09/12/2002. 
10 Trata-se da sigla de Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
11 Datada de 22/12/2006. 
12 Datada de 19/12/1991. 
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Cabe destacar que o diagnóstico da Área de Influência Indireta foi baseado na análise de dados 
secundários disponíveis de forma a subsidiar o diagnóstico mais detalhado da Área de Influência 
Direta. 
 

⇒ MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM CURITIBA 
 

A Região Metropolitana de Curitiba, com 26 municípios, possui área de 13.041 km2 e contava, 
em 2003, com uma população projetada de 3.078.603 habitantes (IPARDES, 2000), 
apresentando uma taxa de crescimento da população de 26,6% em relação a 1996. A área 
urbana da RMC se estende a 1.051 km2, o que corresponde a 8,1% da área total (COMEC, 
2002). Além de Curitiba, outros cinco municípios na RMC possuem população acima de 100 mil 
habitantes: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Almirante Tamandaré e Araucária. 
 
Dados do censo demográfico (1996) indicavam que Curitiba possuía uma população de 
aproximadamente um milhão e meio de pessoas, destacando-se como um grande pólo industrial 
da região Sul do país. A prova disso foi a instalação de mais de 1.500 novas indústrias na capital 
nos anos de 1999 a 2001, contribuindo como novas fontes fixas de poluição. Além disso, 
pesquisas indicavam que haviam 670.129 veículos rodando em Curitiba e contribuindo, 
consequentemente, como fontes móveis de poluição (DETRAN-PR, 2001).  
 
É importante salientar que uma estação de monitoramento da qualidade do ar é posicionada de 
acordo com seu objetivo. A Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região 
Metropolitana de Curitiba é composta atualmente por treze estações que compõem parte da 
Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região Metropolitana de Curitiba, sendo sete em 
Araucária, cinco em Curitiba e uma em Colombo, a mais recente. Destas estações de 
amostragem cinco são manuais e oito automáticas, conforme especificadas no Quadro 7.1.6.2-
1.  
 
A Figura 7.1.6.2-1 mostra todas as estações da rede da RMC. Neste caso, as estações são 
posicionadas para dar uma idéia de distribuição média e acompanhar a qualidade do ar ao longo 
dos anos. Para este objetivo não é adequado que as estações sejam localizadas muito próximas 
a rodovias de tráfego intenso, ou dentro do terreno de uma indústria, muito próximo à saída de 
uma chaminé, por exemplo (DIAS, 2007). 
 
O monitoramento da qualidade do ar na RMC começou no ano de 1985, com cinco estações 
manuais que analisavam as médias diárias dos poluentes: partículas totais em suspensão 
(PTS), fumaça, dióxido de enxofre (SO2) e amônia (NH3). Quatro delas se encontram em 
operação até hoje. Adicionalmente, no ano de 1998, foram instaladas em Curitiba, mais duas 
estações automáticas que medem médias horárias dos componentes: dióxido de nitrogênio 
(NO2), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2) e diversos parâmetros meteorológicos. Mais uma 
estação automática foi instalada em Araucária no começo do ano de 2000. Ela também é 
equipada para o monitoramento de parâmetros meteorológicos e dos componentes: NO2, O3, 
SO2 e PTS. Em setembro de 2001, entrou em operação a estação automática 4 no bairro do 
Boqueirão e em agosto de 2002, outras duas estações automáticas: uma em Curitiba próximo 
ao Centro, na Praça Ouvidor Pardinho, e outra no município de Araucária, no bairro Sabiá, no 
terreno da empresa CISA. Em maio de 2003, foi instalada uma sétima estação automática no 
centro de Araucária, chamada de UEG13 e em julho de 2003 a estação REPAR14, localizada no 
terreno da Refinaria Presidente Vargas também em Araucária entrou em operação. Em 2006 foi 
instalada uma estação manual em área central de Colombo, que monitora o parâmetro PTS, 
sendo que em 2007 esta estação passou a monitorar também o parâmetro PI. No Quadro 

                                                           
13 Refere-se à empresa UEG Araucária Ltda. 
14 Foi montada dentro das instalações da Refinaria Presidente Vargas, localizada em Araucária – 

PETROBRAS. 
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7.1.6.2-1, pode-se observar a lista das estações da RMC, os parâmetros medidos e o tempo de 
funcionamento. 
 
Atribuindo o sistema de classificação de localização para todos os poluentes analisados pelas 
estações de monitoramento que forneçam dados de três tipos de áreas de impacto, isto é, 
industrial15, centro16 e bairros17, chega-se a conclusão apresentada no Quadro 7.1.6.2-2.  
 
 

Quadro 7.1.6.2-1 
Estações de monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana de Curitiba 

 

Estação 
Localização/ 

Categoria 

Parâmetros medidos no ano de 2010 Período de 
funcionamento 

responsável pelo 
custo operacional 

Poluentes Meteorologia 

A
U

T
O

M
Á

T
IC

A
 

Santa 
Cândida 
(STC) 

Nordeste de 
Curitiba, Santa 
Cândida 

SO2, O3, NO3 e 
NO2 

Todas as 
estações: 

temperatura, 
umidade relativa, 
radiação global, 

pressão, 
velocidade e 

direção do vento. 
 

Exceções: 
BOQ e ASS: sem 
radiação UVA e 

UVB 
CSN: sem 

radiação global e 
sem radiação UVA 

e UVB  
REP: sem pressão 

e sem radiação 
UVA e UVB 

Desde 
1998/LACTEC 

Cidade Ind. 
(CIC)  

Oeste de Curitiba, 
CIC 

SO2, NO, NO3 e 
O3 

Desde 
1998/LACTEC 

Assis 
Automát. 

Centro/Norte de 
Araucária, Fazenda 
Velha 

SO2, O3, NO , 
NO2 e PTS 
 

Desde abril de 
2000/SMMA 
Araucária 

Ouvidor 
Pardinho 
(PAR) 

Reg. Central de 
Curitiba, Rebouças 

SO2, O3, NO, 
NO2, CO, PTS e 
PI 

Desde agosto de 
2002/IAP 

Boqueirão 
(BOQ) 

Sudeste de 
Curitiba, Boqueirão 

SO2, O3, CO, PTS 
e PI  

Desde setembro de 
2001/IAP e 
reativada em 
agosto/2009 

UEG / NIS 
(UEG) 

Reg. Central de 
Araucária, Centro 

SO2, O3, NO, NO2 
e PI 

Desde maio de 
2003/IAP 

CSN/CISA 
(CISA) 

Centro/Nord. de 
Araucária, Sabiá 

SO2, O3, NO, 
NO2, CO, PTS e 
PI 

Desde agosto de 
2002/CISA 

REPAR 
(REP) 

Centro / Nord. de 
Araucária, 
Industrial 

SO2, O3, NO, 
NO2, CO, PTS e 
PI 

Desde julho de 
2003/REPAR 

M
A

N
U

A
L 

Santa Casa 
(SC) 

Reg. Centr. de 
Curitiba, Centro 

Fumaça, SO2, 
PTS e NH3 

Sem medição de 
parâmetros 

meteorológicos 

Desde 1985/IAP 

São 
Sebastião 
(SS) 

Centro / Leste de 
Araucária, 
Tindiquera 

Fumaça, SO2, 
PTS e NH3 

Desde 1985/IAP 

Assis (ASS) Centro / Norte de 
Araucária, Vila 
Nova 

Fumaça, SO2 e 
NH3 

Desde 1985/IAP 

Seminário 
(SEM) 

Centro de 
Araucária, Sabiá 

Fumaça, SO2 e 
NH3 

Desde 1985/IAP 

Colombo 
(COL) 

Região Central de 
Colombo / 
Industrial e Centro 

PTS e PI Direção e 
velocidade do 
vento 

Desde 2006/IAP 

Fonte: IAP (2010) 

                                                           
15 Onde se esperam violações em áreas dominadas por emissões industriais de fontes fixas. 
16 Onde se esperam violações em áreas dominadas por emissões do tráfego de fontes móveis. 
17 Onde mora a maior parte de população e consequentemente passa uma boa parte da sua vida. 
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Como ilustração, as Figuras 7.1.6.2-2 e 7.1.6.2-3 mostram sinais de poluição atmosférica, 
proveniente das emanações de fontes móveis de veículos automotores leves e principalmente 
do tráfego intenso dos ônibus, na cobertura do Terminal Cabral, constituídas por emissões de 
fuligem, materiais particulados, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e outros gases dos 
escapamentos dos motores. 
 
Na Figura 7.1.6.2-4 pode ser visualizado em forma gráfica as condições de dispersão no 
período de janeiro a dezembro de 2010, considerando os dados meteorológicos coletados na 
RMC, utilizando as classes de estabilidade atmosférica de Pasquill. Entende-se como condição 
favorável, a soma das classes A, B e C de Pasquill. A condição neutra equivale à classe D e a 
condição desfavorável à classe E de Pasquill.  
 
Pode-se observar que apenas nos meses de março a agosto as condições desfavoráveis à 
dispersão prevaleceram, enquanto no restante do ano, constatam-se geralmente condições 
favoráveis. 

 

 
Figura 7.1.6.2-1 – Estações de amostragem para monitoramento da qualidade do ar em 

Curitiba e Região Metropolitana. 
Fonte:IAP (2007) 

 
Quadro 7.1.6.2-2 

Monitoramento da qualidade do ar por tipo de poluente nas Áreas Industrial, Centro e 
Bairro 

Poluente 
N° de monitores nas 

estações de 
monitoramento

18
 

N° de monitores nas areas 
Conclusão Industrial Industrial/ 

centro 
Centro Bairro 

PTS 7 3 1 2 1 Suficiente 
Fumaça 3 1 1 1 0 Insuficiente 

PI 6 2 1 2 1 Suficiente 
SO2 10 4 2 2 2 Suficiente 
CO 2 1 0 0 1 Insuficiente 
O3 7 3 1 1 2 Suficiente 

NO, NO2 e NOx 6 3 1 1 1 Suficiente 
Fonte:IAP (2010) 

                                                           
18 Baseado no último trimestre de 2010. 
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Figura 7.1.6.2-2 - Vista de sinais de poluição 
atmosférica na cobertura do terminal Cabral 

Fonte: ENGEMIN (2009) 

Figura 7.1.6.2-3 - Vista de sinais de poluição 
atmosférica na cobertura do terminal Capão da 

Imbuia Fonte: ENGEMIN (2009) 
 

 
Figura 7.1.6.2-4 – Condições de dispersão na RMC no ano de 2010. 

Fonte: IAP (2010) 

 
 

• AVALIAÇÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
 

Com base nos monitoramentos de 2010 na RMC as Partículas Totais em Suspensão (PTS) 
foram monitoradas em sete estações na RMC: em Curitiba, na Estação Santa Casa, localizada 
na Praça Rui Barbosa, na Estação Boqueirão e na Estação Ouvidor Pardinho, e em Araucária, 
na Estação Assis, na Estação CSN e na Estação REPAR e na Estação Colombo, localizada no 
município de Colombo. Na estação Santa Casa foi observada em 2010 três violações, sendo 
duas classificadas como INADEQUADA e uma como MÁ, conforme visualizado na Figura 
7.1.6.2-5. 
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Figura 7.1.6.2.1-5 – Classificação das médias diárias para PTS na estação Santa Casa no 

ano de 2010 
Fonte:IAP (2010) 

 
No monitoramento do poluente Fumaça, a estação Santa Casa em Curitiba apresentou uma 
média anual de concentração de Fumaça de 7,07 µg/m³, valor abaixo do padrão primário de 60 
µg/m³ estabelecido na Resolução CONAMA n° 03/90. Este valor também é menor que o 
apresentado no ano de 2009 que foi de 15,7 µg/m³. Na Figura 7.1.6.2-6 observa-se a evolução, 
em forma gráfica, do histórico das classificações das médias diárias para o poluente fumaça na 
estação Santa Casa, no período de 1990 a 2010. Observa-se uma melhoria a partir do ano 
2000, similarmente ao que acontece com o poluente PTS.  

 

 
Figura 7.1.6.2-6 – Classificação das médias diárias para fumaça na estação Santa Casa no 

período de 1990 a 2010. 
Fonte: IAP (2010) 
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O Dióxido de Enxofre (SO2) é a substância com o maior número de pontos de monitoramento 
na RMC: ele foi monitorado em dez estações de monitoramento no ano de 2010, sendo sete 
automáticas e três manuais. Em Curitiba todas as médias diárias obtidas no período enquadram-
se na classificação BOA. As médias anuais estão abaixo do limite do padrão primário que é de 
80 µg/m³, estabelecido na Resolução do CONAMA n° 03/90.  
 
Conforme visualizado na Figura 7.1.6.2-7, com representação gráfica, pode-se observar as 
médias anuais e as máximas em todas as estações de monitoramento para o poluente SO2. 
 

 

 
Figura 7.1.6.2-7 – Médias diárias para dióxido de enxofre em toda rede da RMC no ano de 

2010. Fonte: IAP (2010) 

 
Para acompanhar a evolução dos poluentes PTS, fumaça e SO2, considerados poluentes 
primários, emitidos diretamente pela fonte emissora, em função do tempo, apresentado na 
Figura 7.1.6.2-8, pode-se observar que as concentrações destes compostos nos últimos vinte e 
um anos apresentam uma diminuição progressiva de suas emissões nos últimos quatro anos. 
Em relação a estes poluentes essa melhoria aconteceu em função de três fatores principais:  
 

a) uma importante ação foi o maior controle das fontes fixas por parte da indústria, com 
vista à legislação especifica do Paraná (Resolução SEMA n° 054/06);  
 

b) outro fator importante foram às melhorias tecnológicas dos veículos a combustão;  
 

c) redução do teor de enxofre (SO2) dos combustíveis, tanto industrial como automotivo. 
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Figura 7.1.6.2-8 – Médias anuais para PTS, Fumaça e SO2 na estação Santa Casa no 

período de1990 a 2010 
Fonte: IAP (2010) 

 
Concentrações de Dióxido de Nitrogênio (NO2) foram registradas em seis estações 
automáticas, sendo em Curitiba na Estação Santa Casa (SC) e na Estação Praça Ouvidor 
Pardinho (PAR); enquanto que em Araucária nas estações Assis (ASS), CSN, UEG e REPAR 
(RPR). 
 
Na Figura 7.1.6.2-9, pode-se observar as médias anuais de 2010 e as médias máximas horárias 
em todas as estações que monitoram este poluente na RMC. Nas estações de Curitiba a média 
anual e as médias horárias foram atendidas. Nas estações da cidade de Araucária observamos 
que a média anual atende ao padrão, sendo detectadas quatro violações das médias horárias na 
estação RPR e 1 violação na estação UEG, todas apresentando classificação INADEQUADA. 
Estas violações foram registradas nos meses de julho e agosto. 
 
 

 
Figura 7.1.6.2.1-9 – Médias anuais e máximas horárias para dióxido de nitrogênio em toda 

rede da RMC no ano de 2010 
Fonte: IAP (2010) 
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O poluente Partículas Inaláveis - PI foi monitorado em cinco localidades, sendo duas na cidade 
de Curitiba, nas Estações Boqueirão (BOQ) e Praça Ouvidor Pardinho (PAR) e três na cidade de 
Araucária nas Estações CSN, REPAR (RPR) e UEG. O equipamento da estação da cidade de 
Colombo não operou neste período.  
 
Na Figura 7.1.6.2.1-10, pode-se observar que na maior parte do período avaliado apresenta 
classificação BOA e REGULAR, com médias anuais em Curitiba de 24,6 µg/m³ na estação BOQ 
e 17,2 µg/m³ na estação PAR, valores abaixo do padrão primário de 50 µg/m³ estabelecido na 
Resolução do CONAMA 03/90. Neste período não se verificou violações dos valores de 24 
horas em nenhuma estação de monitoramento. 
 
 

 
Figura 7.1.6.2-10 - Médias diárias para partículas inaláveis nas estações de 

monitoramento da rede da RMC no ano de 2010. 
Fonte: IAP (2010) 

 
 
As concentrações de Ozônio (O3) foram registradas nas sete Estações, sendo três em Curitiba, 
nas Estações Santa Casa (SC), Boqueirão (BOQ) e Praça Ouvidor Pardinho (PAR) e quatro em 
Araucária, nas Estações Assis (ASS), UEG, CSN e REPAR (RPR). No ano de 2010 foram 
registradas dez violações da média horária máxima na RMC, sendo oito na cidade de Curitiba e 
duas na cidade de Araucária. Embora na maioria das vezes a classificação estivesse BOA, as 
médias horárias ultrapassaram o padrão estabelecido pela Resolução SEMA 054/2006 (SEMA, 
2006). Nenhum lugar, entretanto, atingiu o nível de atenção19 e o período que apresentaram as 
mais altas concentrações de O3 foram os correspondentes à primavera. 
 
Na Figura 7.1.6.2-11 pode-se observar o histórico das violações de ozônio ocorridas no período 
de 2000 a 2010, constatando-se a redução de 524 violações em 2000 para 10 violações em 
2010. 
 
A Figura 7.1.6.2-12 demonstra-se as classificações para o ozônio nos meses de janeiro a 
dezembro de 2010 da Estação Praça Ouvidor Pardinho (PAR) em Curitiba, estação onde houve 
o maior número de violações de toda a rede de monitoramento. 
 

                                                           
19 Refere-se à concentração de 400 µg/m3. 
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Figura 7.1.6.2-11 - Número de registro de violações de ozônio nas estações de 

monitoramento da rede da RMC no período de 1990 a 2010 
Fonte: IAP (2010) 

 

 
Figura 7.1.6.2-12 – Classificação das médias horárias para O3 na estação Praça Ouvidor 

pardinho no ano de 2010 
Fonte: IAP (2010) 

 
 

Quanto ao poluente Monóxido de Carbono (CO) a primeira estação a monitorar foi a estação 
Boqueirão que registrou as concentrações de CO a partir de 2001. Desde agosto de 2002 é 
monitorado o parâmetro CO também nas estações Praça Ouvidor Pardinho (PAR) e CSN. Em 
maio e junho de 2003 entraram mais duas estações em operação a UEG e REPAR (RPR). Até 
este período a grande maioria das concentrações se enquadrava na categoria BOA. Ao 
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contrário dos outros parâmetros que resultam em médias anuais, diárias (24h) e horárias (1h), 
no caso do CO, são fixadas médias horárias e a cada 8 horas20. 
 
Já no ano de 2004, foram obtidos quinze casos na categoria REGULAR e um na categoria 
INADEQUADO. Em 2005, o analisador de CO da Estação Praça Ouvidor Pardinho (PAR) 
apresentou problemas não sendo possível disponibilizar os resultados. Nas demais estações 
obtiveram oito casos de categoria REGULAR e um caso na categoria INADEQUADO, sendo 
este último na Estação REPAR (RPR).  
 
Em 2006 o poluente CO foi monitorado em cinco localidades, em Curitiba nas Estações Praça 
Ouvidor Pardinho (PAR) e Boqueirão (BOQ), e em Araucária nas estações UEG, REPAR (RPR) 
e CSN. Os resultados apresentaram vinte e três casos na categoria REGULAR, sendo onze na 
estação BOQ, seis na estação PAR, duas na UEG e quatro na estação RPR.  
 
No ano de 2007 o CO foi monitorado em cinco estações, em Curitiba, nas Estações Praça 
Ouvidor Pardinho e Boqueirão e em Araucária nas estações UEG, RPR e CSN. Os resultados 
indicaram que 96,4% foram classificados na categoria BOA e 3,6% na categoria REGULAR. Em 
todas as outras estações os resultados apresentados se enquadram na categoria BOA.  
 
Em 2008 o poluente CO foi monitorado em duas estações em Araucária, a RPR e UEG. Nas 
duas estações os resultados obtidos se enquadram na categoria BOA.  
 
Para o ano de 2009 o poluente CO foi monitorado em três localidades, sendo uma em Curitiba, 
na Estação BOQ e duas em Araucária, Estações RPR e UEG. Os resultados apresentaram 
classificação REGULAR em quatro situações, sendo que os demais resultados obtiveram 
classificação BOA.  
 
No ano de 2010 o poluente CO, foi monitorado em duas estações, sendo uma em Curitiba, na 
Estação Boqueirão (BOQ) e outra em Araucária na Estação REPAR (RPR). Pode-se observar 
que em todas as classificações, nas duas estações monitoradas, se enquadraram na categoria 
BOA.  
 
 

⇒ INVERSÕES TÉRMICAS 
 
A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente 
se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar, uma vez que o 
ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto, mais pesado, fazendo que com os poluentes se 
mantenham próximos da superfície, como pode ser observado na Figura 7.1.6.2-13. 
 

                                                           
20

 Os padrões horários de 1 e 8 horas, não foram excedidos mais de uma vez no ano, estando 

dentro dos requisitos técnicos da SEMA. 
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Figura 7.1.6.2-13 - Ilustração do fenômeno da inversão térmica por radiação (a), 

subsidência (b) e combinação dos dois casos (c).  
Fonte: BRAGA (2002) 

 
 
É comum enxergar uma camada escura de fumaça no período da manhã, antes da ocorrência 
do aquecimento do solo (DERÍSIO, 1992). No inverno, o declínio da temperatura faz com que 
esse fenômeno seja mais suscetível, uma vez que ocorre maior esfriamento do solo. 
 
Em um ambiente com um grande número de indústrias e de intensa circulação de veículos, 
como o da cidade de Curitiba, a inversão térmica pode levar a altas concentrações de poluentes, 
podendo ocasionar problemas de saúde para a população. 
 
A concentração de poluentes está fortemente relacionada às condições meteorológicas. Alguns 
dos parâmetros que favorecem altos índices de poluição são: alta porcentagem de calmaria, 
ventos fracos e inversões térmicas a baixa altitude. Este fenômeno é particularmente comum no 
inverno curitibano, quando as noites são frias e a temperatura tende a se elevar rapidamente 
durante o dia, provocando alteração no resfriamento natural do ar. 
 
A inversão térmica se caracteriza por uma camada de ar quente que se forma sobre a cidade, 
“aprisionando” o ar e impedindo a dispersão dos poluentes. 
 
Nos primeiros 10 km da atmosfera, normalmente, o ar vai se resfriando à medida que o aumento 
e o afastamento da superfície da terra. Assim, o ar mais próximo à superfície, que é mais 
quente, portanto mais leve, pode ascender, favorecendo a dispersão dos poluentes emitidos 
pelas fontes, conforme se verifica na parte superior (1) da Figura 7.1.6.2-14. 
 
A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente 
se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar, uma vez que, 
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o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto, mais pesado, fazendo com os poluentes se 
mantenham próximos da superfície, como pode ser observado na inferior (2) da Figura 7.1.6.2-
14. 
 

 

 
Figura 7.1.6.2-14 – Ilustração do fenômeno da inversão térmica por radiação (Figura 1) e 

subsidência (Figura 2) 
Fonte: BRAGA (2002) 

 
 

⇒ ILHAS DE CALOR 
 

Trata-se de uma designação dada à distribuição espacial e temporal do campo de temperatura 
sobre a cidade que apresenta um máximo, definindo uma distribuiçao de isotermas que faz 
lembrar as curvas de nível da topografia de uma ilha, dai a origem do nome “ilha de calor”. Há 
um contraste térmico entre a área mais urbanizada e menos urbanizada ou periférica, que 
inclusive pode ser área agrícola. Alterações da umidade do ar, da precipitação e do vento 
também estão associadas à presença de ilha de calor urbana. Em geral, nas cidades de 
latitudes médias e altas (onde o clima é mais frio) forma-se durante a noite, em associação com 
o estabelecimento de uma circulação tridimensional na camada limite urbana (CLU) cujo ramo 
inferior ocorre na forma de um fraco escoamento centrípeto chamado brisa urbana, com 
intensidade da ordem de 1 a 3 km/h. A origem das ilhas de calor decorre da simples presença 
de edificações e das alterações da paisagem feitas pelo homem nas cidades.  
 
A superfície urbana apresenta particularidades em relação à menor capacidade térmica e 
densidade dos materiais utilizados nas construções urbanas: asfalto, concreto, telhas, solo 
exposto, presença de vegetação nos parques, ruas, avenidas, boulevares e também, alterações 
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do albedo21 devido às sombras projetadas das construções e à impermeabilização da superfície 
do solo que implica aumento da velocidade do escoamento superficial da água de chuva e maior 
risco de cheias das baixadas, varzeas e etc. 
 
Ao longo do Eixo Metropolitano da Linha Verde, pela simples presença de edificações e das 
alterações de paisagens antrópicas, caracterizadas pela grande capacidade de reflexão e 
emissão de radiação térmica, em associação com determinados fatores, poderá ocorrer, 
pontualmente, a formação das “ilhas de calor”, particularmente nas zonas de uso: Setor Especial 
Linha Verde e Pólo Linha Verde, por terem altura máxima permitida livre e também nas Zonas: 
Zona de Transição ZT – Linha Verde, Zona Especial Desportiva ZE–D e Zona Residencial 
Quatro ZR–4, por terem altura máxima permitida duplicada de quatro para oito metros.  
 
Para evitar o risco de ocorrência de “ilhas de calor” algumas práticas que podem ser adotadas 
são as seguintes (GARCIA, 2008):  

a)  Evitar a impermeabilização solo urbano, reduzindo as áreas pavimentadas, para permitir 
o aumento do processo de evaporação e evapotranspiração, que contribui também para 
diminuir a incidência de enchentes e deslizamentos de terra. 

b)  Aumentar as áreas verdes na cidade, visto que a vegetação diminui os índices de calor e 
ajuda na manutenção da umidade do ar, bem como a absorção dos gases, como o 
dióxido de carbono, emitidos pela queima dos combustíveis fósseis nos veículos e 
chaminés das indústrias; 

c)  Evitar a construção de prédios muito altos e muito próximos uns dos outros, os quais 
aumentam o grau do “Cânion urbano”, contribuindo para o deslocamento do ar quente 
para outras áreas da região; 

d)  Proibir o uso de aparelhos de ar condicionados, a fim de diminuir a elevação média da 
temperatura; 

e)  Diminuir a circulação de veículos automotores movidos a combustíveis fósseis, cuja 
queima contribui para o aumento da poluição e do efeito estufa, cada vez maior na 
camada atmosférica, e que impede a dissipação do calor no período noturno; 

f) Substituir o uso de concreto nas grandes edificações por outros materiais que absorvam o 
calor durante o dia, reduzindo a temperatura no interior da cidade; 

g)  Filtrar a emissão dos gases poluentes, gerados pela poluição das fábricas, que atacam a 
camada de ozônio nas partes mais baixas da atmosfera; estes, oxidam-se e, com a 
umidade da chuva, transformam-se em ácidos que, ao se precipitarem, atacam o solo, a 
água e as plantas; 

h)  Substituir as calçadas concretizadas por calçadas sextavadas ou de montagem, pois 
proporcionam uma melhor absorção da água das chuvas, irrigando o solo logo abaixo das 
calçadas; 

i) Fazer uso obrigatório de catalisadores nos veículos automotores e motocicletas, para 
diminuir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa; 

j) Cuidar dos rios e lagos existentes na cidade, pois estes contribuem para a diminuição da 
poluição, com a evapotranspiração. 

 
 
7.1.6.3 Área de Influência Direta - AID 
 
Para os meios físico e biótico foi definida como Área de Influência Direta da OUC – Linha Verde 
o perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, com raio aproximado de cem 
metros do eixo central da Linha Verde. 

 

                                                           
21 Trata-se de reflexão das ondas curtas solares. 
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⇒ MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR DURANTE AS OBRAS VIÁRIAS NA 
LINHA VERDE  

 
Durante o período das obras viárias na Linha Verde foram realizadas sete campanhas de 
monitoramento da qualidade do ar ao longo do Eixo Metropolitano, pelo LEMMA - Laboratório de 
Estudos em Monitoramento e Modelagem Ambiental, da UFPR, iniciando em 20/04/2007 e 
finalizando em 02/04/2009, com o objetivo de monitorar a Linha Verde, durante as obras de sua 
implementação. 
 
As referidas campanhas consistiram no monitoramento de material particulado, sendo que os 
parâmetros monitorados foram: Partículas Totais em Suspensão - PTS e Partículas Inaláveis - 
PI. 
 
As medições de PTS foram realizadas com amostradores de grandes volumes, que funcionam 
continuamente por períodos de vários dias. Durante as campanhas de monitoramento, foram 
usados filtros de papel que retêm o material particulado, cuja concentração é determinada por 
pesagem, sendo que os filltros forma trocados a cada 24 horas e os resultados foram as 
concentrações medidas ao longo de 24 horas. 
 
Também foi utilizada neste monitoramento uma estação automática de monitoramento de PI, 
que permite o monitoramento horário. Os resultados foram apresentados em médias diárias, 
tanto de PTS quanto de PI. 
 
 

⇒ RESULTADOS OBTIDOS DOS MONITORAMENTOS DE MATERIAIS 
PARTICULADOS 

 
A primeira campanha de monitoramento foi realizada na UFPR, local onde não havia obras, 
enquanto que na 2ª campanha, realizada na BUSCHLE & LEPPER S.A, havia obras. As 
atividades de construção foram responsáveis por uma degradação da qualidade do ar, que foi 
detectada pelo monitoramento e corrigida por meio de medidas de mitigação, tal como a 
aspersão com água em caminhões pipa para inibir a emissão de MP. 
 
Na primeira campanha as concentrações ficaram dentro dos padrões de qualidade do ar 
exigidos pela Resolução CONAMA n° 003/90 e Resolução SEMA 054/06, sendo que a maior 
concentração foi de 100,02 µg/m3.  
 
Na segunda campanha, observou-se valores mais elevados, porém ainda dentro dos padrões de 
qualidade do ar, com exceção do 1º e 7º dias, quando as concentrações foram de 293,25 µg/m3 
e 281,75 µg/m3, respectivamente, violando o padrão primário diário, que é de 240 µg/m3. 
 

A terceira campanha foi realizada em dois pontos: UFPR e BUSCHLE & LEPPER S.A, sendo 
que em cada local foram utilizadas uma estação de monitoramento de PTS e outra de PI. Nesta 
campanha não houve violação dos padrões primários diários da qualidade do ar, atingindo 
concentrações de 78,8 µg/m3 para PTS e 55,41 µg/m3 para MP10 na UFPR e de 109,17 µg/m3 
para PTS e 61,89 µg/m3 para MP10 na BUSCHLE & LEPPER. Dois fatores que podem ter 
auxiliado para tais resultados podem ter sido:  
 

a)  Durante a campanha a umidade relativa se manteve alta, dificultando a suspensão de 
partículas no ar, contribuindo para a deposição natural das partículas no solo; 

b)  Apesar das temperaturas baixas registradas durante a campanha, o período em que a 
mesma foi realizada já mostra a influência da chegada da primavera no que diz respeito à 
altura da camada limite atmosférica (CLA).  
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A quarta campanha foi realizada na PARANÁ EQUIPAMENTOS, sendo que no local havia 
obras, porém, as concentrações ficaram abaixo do padrão primário diário. Nesta campanha a 
maior concentração de PTS foi de 226,05 µg/m3. 
 
Para a 5ª campanha contou-se com uma nova miniestação E-BAM, denominada Estação 
Automática de Monitoramento de Partículas Inaláveis, sendo esta instalada na UFPR, 
juntamente com o amostrador de grandes volumes para determinação de PTS no mesmo local e 
outro amostrador de grandes volumes para determinação de PTS na BUSCHLE & LEPPER S.A. 
As concentrações desta campanha ficaram dentro dos padrões primários diários, porém com 
valores relativamente altos, próximos dos limites da Resolução CONAMA n° 003/90. Na 
BUSCHLE & LEPPER S.A., as obras estavam em fase de paisagismo enquanto na UFPR 
estava em fase de remoção e revolvimento de solo. As concentrações relativamente altas se 
devem ao fato de que com as baixas temperaturas a camada limite da atmosfera fica mais 
baixa, dificultando a dispersão dos poluentes na atmosfera. As maiores concentrações foram de 
237,0 µg/m3 para PTS na BUSCHLE & LEPPER; 184,1 µg/m3 para PTS na UFPR; 92,0 µg/m3 
para PI na UFPR. 
 
A 6ª campanha foi realizada na UFPR onde foi monitorado PI e no HOSPITAL VITA onde foi 
monitorado PTS. Na UFPR as obras estavam em fase de conclusão, enquanto que no 
HOSPITAL VITA não havia obras. Este local foi escolhido para se ter um ponto em branco, ou 
seja, um ponto sem influência de obras, para que posteriormente, quando houver obras no local, 
possa ser realizada uma comparação da qualidade do ar. As concentrações obtidas nesta 
campanha ficaram bem abaixo dos limites primários diários, fato esse que se deve 
provavelmente a precipitação de 24, 2mm de chuva que ocorreu durante a campanha, sendo 
responsável em boa parte pela “limpeza” da atmosfera e redução da quantidade de partículas 
em suspensão no ar. As máximas concentrações foram de 35,2 µg/m3 para PTS no HOSPITAL 
VITA e 20,9 µg/m3 para PI na UFPR. 
 
A 7ª campanha foi realizada em dois pontos, na UFPR monitorando PTS e PI e na BUSCHLE & 
LEPPER monitorando PTS. As concentrações em ambos locais ficaram abaixo dos padrões 
estabelecidos, sendo as máximas concentrações de 88,8 µg/m3 para PTS na BUSCHLE & 
LEPPER; 68,4 µg/m3 para PTS na UFPR; e 26,2 µg/m3 para PI na UFPR. Nos dias que 
antecederam a campanha houve a ocorrência de chuvas significativas, sendo que quatro dias 
antes do início da campanha houve uma precipitação pluviométrica de 36,6 mm, podendo este 
fato ter contribuído para que as concentrações ficassem em níveis baixos. Na maior parte do 
tempo o vento não soprou ao longo do eixo central da via pública da Linha Verde; no entanto, 
certamente as emissões das vias perpendiculares contribuíram para as concentrações medidas. 
 
 
7.1.6.4 Síntese dos Aspectos Relevantes 

 
No ano de 2010 a Rede de Monitoramento de Qualidade do Ar da RMC contou com onze de 
suas treze estações. Embora o número de estações se encontre suficiente em relação à Diretiva 
Europeia é importante que sejam ajustadas e complementadas para a medição da maior parte 
dos parâmetros indicados na legislação ambiental vigente. 
 
Em resumo, pode-se dizer que, em relação aos padrões de qualidade do ar estabelecidos, as 
médias das concentrações por parâmetro analisado, foram: 
 

� Partículas Totais em Suspensão (PTS) – nas estações de Curitiba, apesar de terem 
ocorrido três violações do poluente primário na Estação Santa Casa (SC), em 2010, a 
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média anual e o padrão primário de 24 horas, encontram-se na condição satisfatória 
segundo a Resolução CONAMA n° 003/1990 e Resolução SEMA n° 054/2006. 

� Dióxido de Enxofre (SO2) – nas estações de Curitiba, todas as médias diárias obtidas no 
período de 2010 enquadram-se na classificação “boa” do poluente primário, atendendo 
integralmente aos padrões definidos na Resolução CONAMA n° 003/1990 e Resolução 
SEMA n° 054/2006. 

� Partículas Inaláveis (PI) – nas estações de Curitiba, na maior parte do período de 2010 
avaliado apresentou classificação “boa” e “regular” do poluente primário, com valores 
abaixo do padrão primário de 50 µg/m³, tal como estabelecido na Resolução CONAMA n° 
03/90, comprovado inclusive pela pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS que detectou concentração inferior a 20 µg/m³ (METRO CURITIBA, 2011), ou seja, 
atendendo ao relatório da OMS com padrões de aplicação mundial para a qualidade do ar, 
que é mais rígido22 do que a legislação ambiental vigente, ou seja, Resolução CONAMA n° 
003/1990 e Resolução SEMA n° 054/2006. 

� Ozônio (O3) – nas estações de Curitiba, no período de 2010 foram observadas oito 
violações do poluente secundário, sendo duas na Estação BOQ, quatro na Estação PAR e 
duas na Estação STC. 

� Fumaça – na única estação de Curitiba monitorada - SC, no ano de 2010 não foram 
observados violações do poluente primário, enquadrando-se na classificação “regular”, 
atendendo aos padrões definidos na Resolução CONAMA n° 003/1990 e Resolução 
SEMA n° 054/2006. 

� Dióxido de Nitrogênio (NO2) – nas duas estações de Curitiba - PAR e STC, no período de 
2010 não foram observados violações do poluente secundário, enquadrando-se na 
classificação “regular”, atendendo aos padrões definidos na Resolução CONAMA n° 
003/1990 e Resolução SEMA n° 054/2006. 

� Monóxido de Carbono (CO) – na única estação de Curitiba monitorada - SC, no ano de 
2010 não foram observados violações do poluente primário, enquadrando-se na 
classificação “boa”, atendendo integralmente aos padrões definidos na Resolução 
CONAMA n° 003/1990 e Resolução SEMA n° 054/2006.  

 
 
Todas as médias anuais dos poluentes monitorados, primários e secundários, nas estações de 
Curitiba no período de 2010 atenderam aos padrões estipulados na Resolução CONAMA n° 
03/90. 
 
Já considerando toda RMC, a qualidade do ar durante 95% do período monitorado apresentou 
classificação BOA e 4,8% classificação REGULAR, o que significa que em 99,8% do período 
permaneceu dentro dos padrões nacionais de qualidade, estabelecidos pela Resolução 
CONAMA n° 03/90. Em apenas 0,2% do período monitorado apresentou classificação como 
INADEQUADA e MÁ, devido a violações ocorridas na estação de Colombo. Entretanto, é 
importante a confrontação dos limites nacionais com os estudos mais recentes da OMS, que 
pressionam o país a uma revisão dos padrões atuais para limites mais rigorosos.  
 
Na Figura 7.1.6.4-1 pode-se verificar as violações ocorridas por mês e qual o poluente que 
predominou no período de 2010, com detalhe que para cada estação do ano há poluentes 
distintos que qualificam a qualidade do ar.  
 
 

                                                           
22 A iniciativa de definição de padrões mais rigorosos é justificada pela ligação cada vez mais comprovada 

entre ar poluído e danos a saúde pública. 
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Figura 7.1.6.4-1 – Registro do número de violações por padrão de qualidade do ar e 

estações de monitoramento ocorridas no ano de 2010. 
 
Na Figura 7.1.6.4-2 observa-se as violações do padrão primário ocorridas nos anos de 2000 a 
2010. Pelos dados apresentados não se constata nenhuma tendência, mas sim uma variação 
ano a ano, ora aumentando, ora diminuindo. Estas variações não são necessariamente aumento 
da emissão, podendo ser resultados das condições meteorológicas que variam ano a ano, 
havendo períodos prolongados sem chuvas, temperaturas mais elevadas em relação ao ano 
anterior. Todos estes fatores, além de outros podem tornar a qualidade do ar melhor ou pior, 
mesmo não havendo, necessariamente, aumento das emissões.  
 

 
Figura 7.1.6.4-2 – Registro do número de violações dos padrões primários de qualidade 

do ar ocorridas no período de 2000 a 2010 
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7.1.7. CLIMA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
 

7.1.7.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

⇒ CLIMATOLOGIA DE CURITIBA 
 

A Região Metropolitana de Curitiba – RMC, localizada no Primeiro Planalto do Estado do 
Paraná, enquadra-se pelo sistema de classificação climática de Köppen, como tipo Cfb - clima 
temperado (ou subtropical), úmido mesotérmico, sem estação seca definida, com verões frescos 
e invernos com geadas brandas e ocasionais e raras precipitações de neve. Usando-se o 
sistema de Holdridge, o clima local é categorizado como Bosque Úmido Subtropical Montano 
Baixo (RIBEIRO, 2008).  
 
Considerando que a Área de Influência Direta da OUC – Linha Verde é o perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde, com raio aproximado de cem metros do eixo central da Linha 
Verde, observa-se que o 8° Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia - 
INMET de Curitiba, localizada aproximadamente nas coordenadas UTM 22J 677971m E / 
7184165 m S, dentro do Centro Politécnico23, próxima do eixo metropolitano da antiga Rodovia 
BR-116 em estudo, é a estação meteorológica mais próxima da Linha Verde, estando 
distanciada a aproximadamente cento e cinquenta metros, em linha reta. A Figura 7.1.7.1-1 
visualiza a Estação Meteorológica do INMET, posicionada a direita das edificações do Centro 
Politécnico na fotografia aérea, enquanto que as vias sentido Norte e Sul da Linha Verde (antiga 
BR-116) estão localizadas a esquerda da referida fotografia. 
A formação de geadas é comum na região, embora o número de ocorrências possa variar muito 
de um ano para o outro, desde apenas uma ou duas até mais de vinte (MAACK, 1981). 
 

 
Figura 7.1.7.1-1 – Vista aérea da Estação Meteorológica do INMET – 8° Distrito e da Linha 

Verde 
Fonte: Google Earth (Data da imagem 21 mai. 2009). Adaptado por FERMA ENGENHARIA, 2011 

 
Todas as estações automáticas do IAP determinam os seguintes parâmetros meteorológicos: 
temperatura, umidade relativa, radiação global, pressão, velocidade e direção do vento, com 
exceção da CIC que não está estruturada para medir a radiação global, direção e velocidade do 
vento; ASS automática de Araucária que não mede radiação UV, direção e nem velocidade do 
                                                           
23 O endereço postal é Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100 – Centro Politécnico, CEP 

81.530-900 Curitiba – Paraná. 
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vento; PAR que não mede velocidade do vento; BOQ24 que não mede umidade; CISA que não 
mede radiação global; e REP que não mede umidade relativa, sem radiação global. As estações 
manuais da Santa Casa (na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba), ASS manual (região 
Centro/Norte de Araucária), SS (região Centro/Leste de Araucária) e SEM (região Central de 
Araucária) não estão equipadas para medir nenhum parâmetro meteorológico. 
 
É importante ainda observar que alguns dados foram obtidos da Estação Meteorológica do 
Aeroporto Afonso Pena – CINDACTA II, localizada na Avenida Rocha Pombo, s/n°, dentro do 
município de São José dos Pinhais/PR. 

 
⇒ METEOROLOGIA 

 
Dentro da área de meteorologia são caracterizados e estudados os principais fenômenos que 
ocorrem na atmosfera e na interface atmosfera/litosfera, tais como: precipitação, evaporação, 
insolação, temperatura, umidade relativa do ar e regime dos ventos. 

 
⇒ PRECIPITAÇÃO 

 
A precipitação é entendida como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a 
superfície terrestre. Chuva, granizo, neblina, saraiva, orvalho, geada e neve são algumas das 
diferentes formas de precipitação, sendo a primeira dessas, a mais importante devido ao volume 
de água envolvido e conseqüente capacidade para produzir escoamento superficial e infiltração. 
 
A precipitação média anual (período de 1970 a 1997) da região em estudo é de 1.415 mm 
(RIBEIRO, 2008); tendo sido verificadas, entretanto, variações extremas importantes, tais como: 
936 mm, em 1985 e 2.009mm, em 1983. Historicamente, os meses de maior precipitação 
coincidem com os de verão (média de 150 mm) e os de menor, os de inverno (média de 80 mm), 
o que mostra que as médias dos meses de verão são, cerca de 2 vezes mais elevadas que as 
dos de inverno. O mês mais chuvoso é normalmente janeiro, com 165 mm de média e o mais 
seco, normalmente é agosto, com 74,5 mm. Apesar dessa variação sazonal, as chuvas na 
região podem ser consideradas bem distribuídas durante o ano, uma vez que a precipitação é, 
em média, superior a 70 mm, o que, em parte, determina uma umidade relativa do ar média em 
torno de 85% (IAPAR, 1994). 
 
O Quadro 7.1.7.1-1 apresenta os índices de precipitações pluviométricas totais mensais e as 
máximas diárias da Estação de Curitiba – 8° Distrito de Meteorologia do INMET, localizada nos 
limites da ADA, para o período de 1961 a 1990, registrada sob o número 83842, nas 
coordenadas geográficas de latitude 25,25o S e longitude 49,16o W e altitude (Hz) da cuba do 
barômetro acima do nível médio do mar (NMM) de 924,1 m.  
 

Quadro 7.1.7.1 -1 
Normais climatológicas das precipitações na Estação Meteorológica de Curitiba – período 

de 1961 a 1990  

MÊS 
PRECIPITAÇÃO TOTAL PRECIPITAÇÃO MÁXIMA EM 24 HORAS 

(mm) (mm – data mês/ano) 

Jan. 165,0 104,6 — 08/72 

Fev. 142,1 100,6 — 05/82 

Mar. 126,6 94,5 — 20/70 

Abr. 90,0 102,4 — 29/65 

Maio 99,2 82,9 — 23/88 

Jun. 98,1 122,4 — 25/73 

Jul. 89,0 86,3 — 04/65 

                                                           
24 Mede radiação UVA. 
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MÊS 
PRECIPITAÇÃO TOTAL PRECIPITAÇÃO MÁXIMA EM 24 HORAS 

(mm) (mm – data mês/ano) 

Ago. 74,5 70,6 — 27/73 

Set. 115,4 62,6 — 11/61 

Out. 134,2 83,2 — 03/75 

Nov. 123,8 68,7 — 09/90 

Dez. 150,1 97,9 — 11/83 

Anual 1.408,0 122,4 —25/06/73 
Fonte: DNMET (1991) 
 
Apesar de haver uma distribuição regular da chuva ao longo do ano, há uma tendência visível, 
entretanto, de intensidades médias diárias maiores em janeiro e fevereiro devido à atividade 
convectiva mais forte, isto é: as chuvas de verão que normalmente ocorrem ao fim da tarde de 
dias muito quentes. A Figura 7.1.7.1-2 apresenta o índice pluviométrico de Curitiba, 
determinado na Estação Meteorológica Centro Politécnico do INMET, no período de junho de 
1997 a maio de 2002, confirmando que os maiores picos de chuvas ocorrem nos meses de 
janeiro e fevereiro. 

 
Figura 7.1.7.1-2 – Precipitação pluviométrica média diária em Curitiba da Estação do 

Centro Politécnico no período de junho de 1997 a maio de 2002 
Fonte: INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 

 
Para um melhor entendimento do comportamento do clima na RMC, no ano de 2010, a Figura 
7.1.7.1-3 apresenta o índice pluviométrico ocorrido nos meses de janeiro a dezembro, no 
município de Araucária, na estação meteorológica fora da AII, indicando o número de dias em 
que ocorreu precipitação e a altura da mesma. Pode-se observar que nos períodos mais frios, 
ou seja, entre os meses de maio a agosto, há os menores volumes de chuva do ano25. A 
ocorrência de precipitação pluviométrica, além de ser um indicador de que a atmosfera está 

                                                           
25 Período que também se verificou o maior número de ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar na 

RMC, principalmente pelo poluente primário material particulado, tanto na forma de PTS como na forma 
de PI. 
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instável, ou seja, com movimento de ar que favorecem a dispersão de poluentes, promove a 
remoção dos mesmos, pois uma parcela significativa desses poluentes é incorporada à água da 
chuva. Além disso, o solo úmido evita que haja ressuspensão das partículas para a atmosfera 
(IAP, 2010).  
 

 
Figura 7.1.7.1-2 – Registro de dias e índice de precipitação pluviométrica em Araucaria no 

ano de 2010. Fonte: IAP (2010) 
 
 

⇒ TEMPERATURA 
 

Os dados disponíveis na Estação Meteorológica que englobam o período de 1961 a 1990, estão 
representados np Quadro 7.1.7.1-2. Nela são apresentadas para cada mês do ano, os valores 
médios das temperaturas médias, mínimas e máximas mensais e a máxima e mínima absolutas 
observadas durante o período considerado.  
 
Nessa tabela, é possível verificar-se que temperatura média anual da região de Curitiba é de 
aproximadamente 16,5ºC; que o mês de fevereiro é o mais quente, com média de 19,9ºC; que 
junho é o mais frio, com média de 12,2ºC; que a temperatura mínima registrada foi de -5,2ºC e a 
máxima chegou a 35,2ºC. 
 
A Figura 7.1.7.1-4 mostra a variação da temperatura média do ar a dois metros de altura ao 
longo dos 365 dias do ano, podendo ser notado que o efeito das estações do ano é bem 
marcado nos dados de temperatura do ar. 
 

Quadro 7.1.7.1-2 
Normais climatológicas das temperaturas na Estação Meteorológica de Curitiba – 1961 a 

1990 

 
MÊS 

TEMPERATURA 
MÉDIA 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

TEMPERATURA 
MÁXIMA ABSOLUTA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA ABSOLUTA 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

Jan. 19,6 25,6 15,8 34,1 — 20/76 8,9 — 04/78 

Fev. 19,9 25,8 16,3 34,8 — 17/75 11,4 — 10/87 

Mar. 19,0 24,9 15,4 33,5 — 03/74 6,0 — 29/76 
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MÊS 

TEMPERATURA 
MÉDIA 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

TEMPERATURA 
MÁXIMA ABSOLUTA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA ABSOLUTA 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

Abr. 16,7 22,3 12,8 30,3 — 02/76 -4,0 — 25/71 

Maio 14,6 21,1 10,2 28,3 — 10/72 -2,3 — 30/62 

Jun. 12,2 18,3 7,8 28,2 — 30/72 -3,7 — 05/78 

Jul. 12,8 19,4 8,1 27,8 —27/67 -5,2 — 11/72 

Ago. 14,0 20,9 9,2 30,6 — 29/75 -5,2 — 09/70 

Set. 15,0 21,3 10,8 32,8 —25/88 -0,9 — 02/70 

Out. 16,5 22,6 12,5 32,8 —26/75 -1,6 — 05/70 

Nov. 18,2 24,5 14,0 35,2 — 11/85 -1,0 — 23/70 

Dez. 19,3 25,4 15,4 33,8 — 08/85 3,6 — 15/72 

Anual 16,5 22,7 12,4 35,2 — 17/11/85 -5,2 — 09/09/70 
Fonte:DNMET (1991) 

 
Figura 7.1.7.1-3 – Registro das temperaturas médias diárias em Curitiba, da Estação 

Meteorológica Centro Politécnico, no período de junho de 1997 a maio de 2002 
Fonte: INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 

 
 

⇒ INSOLAÇÃO 
 

O calor da atmosfera e da superfície da Terra provém, na sua quase totalidade, do sol. A parte 
da radiação solar que atinge a superfície terrestre recebe a denominação de insolação, que é 
caracterizada como o número de horas de exposição solar em um determinado ponto da 
superfície terrestre. Obviamente, o período chuvoso corresponde ao de menor insolação e vice-
versa. 
 
O Quadro 7.1.7.1-3 apresenta, para cada mês do ano, para o período de 1961 a 1990, os 
valores de evaporação total, insolação total e nebulosidade e pressão médias, observados na 
estação de Curitiba. 
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Quadro 7.1.7.1-3 
Normais climatológicas da evaporação total, insolação total e nebulosidade e pressão 

médias na Estação Meteorológica de Curitiba – 1961 a 1990 

 
MÊS 

EVAPORAÇÃO TOTAL INSOLAÇÃO TOTAL NEBULOSIDADE PRESSÃO 

(mm) (Horas) (0 - 10) (hPa) 

Jan. 73,7 159,8 7,3 909,4 

Fev. 65,2 135,0 7,3 910,3 

Mar. 66,0 142,0 7,3 911,2 

Abr. 57,7 137,2 6,7 912,4 

Maio 58,8 152,2 6,1 913,4 

Jun. 52,6 129,7 5,7 914,3 

Jul. 68,2 147,6 6,0 915,1 

Ago. 79,4 148,3 7,6 914,0 

Set. 70,6 122,1 7,3 913,3 

Out. 72,0 137,2 7,7 911,6 

Nov. 81,1 152,2 7,4 910,1 

Dez. 79,6 150,9 7,7 909,4 

Anual 824,9 1714,2 7,0 912,04 
Fonte: DNMET (1991), Elaborado por Consórcio ENGEMIN - HARDT, 2003. 

 
No Quadro 7.1.7.1-3 é possível verificar-se que a taxa mensal de evaporação variou 
aproximadamente de 81 mm, em novembro, a 53 mm, em junho e que a taxa total de 
evaporação foi de 824,9 mm, bastante inferior ao total das precipitações (ver item 
Precipitação). A duração da insolação foi de 1.714,2 horas, valor este não correlacionado 
diretamente com a duração dos dias, mas com a nebulosidade (em torno de 80% do céu, na 
primavera e cerca de 60%, no inverno), haja vista que setembro, que apresentou a menor 
insolação, corresponde ao período em que os sistemas frontais, no início da primavera, passam 
com mais frequência na região. 
 
A pressão média de Curitiba foi de 912,04 hPa, assumindo valores mais baixos em dezembro e 
janeiro e, mais elevados, em julho, comportamento que reflete os deslocamentos do Anticiclone 
do Atlântico Sul, que avança sobre o continente no inverno e recua para o oceano, no verão. 
 
A radiação solar, expressa em W/m2, é uma grandeza extremamente importante nas reações 
fotoquímicas que produzem ozônio, uma substância tóxica (poluente secundário) na troposfera. 
A marcha ao longo dos dias do ano da radiação solar, no período de junho de 1997 a maio de 
2002, é ilustrada na Figura 7.1.7.1-4, a seguir. 
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Figura 7.1.7.1-3 - Registro das radiações solares médias diárias em Curitiba, da Estação 

Meteorológica Centro Politécnico, no período de junho de 1997 a maio de 2002 
Fonte: INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 

 
 

⇒ UMIDADE RELATIVA 
 

A umidade atmosférica é um elemento essencial do ciclo hidrológico. Ela é a fonte de todas as 
precipitações e controla em grande parte a taxa de evaporação do solo e reservatórios, como 
também a transpiração dos vegetais. 
 
O grau de umidade relativa do ar é expresso em porcentagem e corresponde à relação entre a 
quantidade de vapor d'água presente na atmosfera e a quantidade de vapor d'água, no mesmo 
volume de ar, se este estivesse saturado de umidade. 
 
Já a umidade específica é a massa do vapor numa dada região em relação à massa total de ar 
daquela região. Se expressa esse valor como a razão da massa de vapor pela massa total do 
ar, ou seja, em [g/kg] 
 
As variações na umidade relativa exercem efeito direto no conforto e na saúde do homem. 
Quando associadas alta temperatura e alta umidade relativa do ar, resultam em baixa 
refrigeração da pele (evaporação retardada) e o metabolismo corporal fica sujeito a grande 
esforço para manter sua temperatura normal, tornando-se, a sensação de calor, opressiva. A 
umidade relativa elevada em períodos de frio aumenta a condução de calor do corpo, 
intensificando assim, a sensação de frio.  
 
O Quadro 7.1.7.1-4 apresenta, para cada mês do ano, para o período de 1961 a 1990, os 
valores médios de umidade relativa, observadas na Estação de Curitiba.  Nela é possível 
verificar-se que a variação é pequena: entre 76% em junho e 82% nos meses de maio, 
setembro, outubro e dezembro, resultando numa média anual de 80,2%. 
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Quadro 7.1.7.1-4 
Normais climatológicas da umidade relativa na Estação Meteorológica Centro Politécnico 

de Curitiba – 1961 a 1990  

MÊS UMIDADE RELATIVA (%) 

Jan. 79 
Fev. 80 
Mar. 80 
Abr. 79 
Maio 82 
Jun. 76 
Jul. 81 
Ago. 79 
Set. 82 
Out. 82 
Nov. 80 
Dez. 82 
Anual 80,2 

Fonte:DNMET (1991), Elaborado por Consórcio ENGEMIN - HARDT, 2003. 

 
Com base na Figura 7.1.7.1-5 que mostra que a umidade relativa média diária do ar, no período 
de junho de 1997 a maio de 2002, da Estação Meteorológica Centro Politécnico de Curitiba – 8° 
Distrito de Meteorologia do INMET, localizada nos limites da ADA, observa-se que 
diferentemente da temperatura, não sofre qualquer efeito com as estações ao longo do ano, não 
sendo uma boa medida do conteúdo absoluto de umidade do ar, mas sim um indicador melhor 
da sensação humana de umidade.  
 
Já na Figura 7.1.7.1-6 observa-se a variação da umidade específica média diária do ar, no 
período de junho de 1997 a maio de 2002, que analogamente a temperatura sofre claramente os 
efeitos das estações do ano. Constata-se, desta forma, que Curitiba é marcadamente mais seca 
no inverno que no verão.  

 
Figura 7.1.7.1-5 - Registro das umidades relativas médias diárias do ar em Curitiba, da 

Estação Meteorológica Centro Politécnico, localizada dentro dos limites da AID 
Fonte:INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 
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Figura 7.1.7.1-6 - Registro das umidades específicas médias diárias do ar em Curitiba, da 

Estação Meteorológica Centro Politécnico, localizada dentro dos limites da AID 
Fonte:INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 

 
É válido salientar de que para a modelagem de cenários de emissões das três situações 
analisadas da composição do fluxo de tráfego do Eixo Metropolitano – Linha Verde, isto é, 
“antes”, “agora” e “depois”, com auxílio do programa de simulação matemática Mobile 6, foram 
adotados, para definição de valores típicos de umidade específica, os valores de: 9,0 g/kg no 
inverno e 13,0 g/kg no verão, obtidos do gráfico da Figura 7.1.7.1-6.  
 
 

⇒ VENTO 
 

Vento é o ar em movimento. Ele é de importância fundamental nas condições meteorológicas de 
um local e, particularmente, nas modificações dessas condições.  
 
Os ventos predominantes em Curitiba são do quadrante Norte, com 52,7%, registrando-se os 
portadores de chuvas de NW com 20,9% e de NE com 18,8%. Os ventos de bom tempo 
originam-se nos quadrantes meridionais SW, S e SE, sendo sua freqüência de apenas 30,6% 
(MAACK, 1981). A velocidade média anual é de 2,1m/s. 
 
O Quadro 7.1.7.1-5 apresenta, para cada mês do ano de 1969, as direções médias dos ventos, 
observadas na Estação Meteorológica de Curitiba. 
 

Quadro 7.1.7.1-5 
Estrutura vertical dos ventos sobre Curitiba com direções médias no ano de 1969  

 850 hPa 700 hPa 500 hPa 

Jan. NNW WNW W 

Fev. NE WNW WSW 

Mar. NE NW WSW 

Abr. ENE NW WSW 

Maio NNW NW WNW 

Jun. N NW WNW 

Jul. NNW W SW 

Ago. NNW WNW W 
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 850 hPa 700 hPa 500 hPa 

Set. NW WNW WSW 

Out. NE WNW W 

Nov. NE NW WNW 

Dez. NE NW WSW 
Fonte: DEAN (1971), Elaborado por Consórcio ENGEMIN - HARDT, 2003. 

 
A Figura 7.1.7.1-7 apresenta a frequência dos ventos no Aeroporto Afonso Pena e no Campus 
da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, observando-se que os ventos mais freqüentes 
são dos quadrantes este-nordeste a sudeste.  
  

 
Figura 7.1.7.1-7 - Gráfico de comparação da distribuição dos ventos por 12 setores no 

Aeroporto Afonso Pena (dados de 1996 e 1997) e na Estação do Campus da Universidade 
Federal em Curitiba (dados de 1997). 

Fonte: PROMON; NATRONTEC (1999)  

 
A Figura 7.1.7.1-8 mostra a distribuição das freqüências das horas de calmarias, de relativa 
constância de ocorrência no inverno da região. Observa-se que das 03h00 às 07h00 reduz-se 
acentuadamente a ventilação. Nesse horário, é mais intensa a inversão térmica dita “de radiação 
noturna” e assim as emissões atmosféricas encontram limitação para dispersão vertical. Depois 
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do nascer do Sol, entretanto, a superfície da Terra se aquece e dá-se inicio à formação de uma 
camada turbulenta. Quando essa turbulência térmica atinge a altura em que se encontra a 
pluma, cuja dispersão teria sido limitada tanto vertical (camada de inversão) como lateralmente 
(pela calmaria), criam-se as condições de “fumigamento”26. 
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Campus da Universidade Federal

 
Figura 7.1.7.1-8 - Gráfico de evolução dos horários de calmaria na Estação do Instituto 

Tecnológico SIMEPAR (dados de 1997) 
Fonte:PROMON; NATRONTEC (1999) 

 
O gráfico da Figura 7.1.7.1-9 mostra que o horário de menor ventilação acontece pela 
madrugada, culminando às 06h00 e 07h00 da manhã. Às 08h00, ao nascer do Sol, há 
turbulência devido ao aquecimento do solo. É o horário propício ao fenômeno da fumigação das 
emissões de chaminés não muito elevadas. O horário das calmarias pela madrugada coincide 
com a maior intensidade de inversão térmica provocada pela radiação noturna (ver item 
Inversões térmicas) 
 

                                                           
26  A pluma com determinadas concentrações de poluentes, atinge e desce rapidamente ao solo. 
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A Figura 7.1.7.1-9 mostra como se distribuem os ventos, nas 16 direções setoriais, a cada hora 
do dia. Observa-se, que do início da noite até cerca de 04h00da manhã os predominam nos 
setores E a NE (cor azul na figura), possuem freqüências de 15 % a 18 %).  
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Nova estação de Curitiba. Freqüência horária dos ventos. Dados coletados 

entre 03/04/97 e 14/01/98.  Nesse período houve 5.576 observações. Dados cedi- 

dos pelo SIMEPAR. As freqüências dos ventos dos 16 setores mais a fre- 

qüência dos calmos completam 100%.  
 

Figura 7.1.7.1-9 – Gráfico de frequência horária dos ventos na Estação Automática de 
Curitiba no período de 1997 a 1998 

Fonte: SIMEPAR (1999) 

 
 
Nas horas mais quentes do dia, surgem ventos dos setores de W a NW (9 % a 12%), embora 
freqüências similares existam dos setores E a NE. Uma característica interessante dos ventos 
de W a NW, de dia, é sua velocidade muito elevada (de 3 a 5 m/s), conforme revela a Figura 
7.1.7.1-10. Os ventos do quadrante E, nos horários de meia-noite a 07h00, são mais fracos: 
entre 1 e 2 m/s. 
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Figura 7.1.7.1-10 – Gráfico de velocidades médias horárias do vento por direção na 

Estação Automática de Curitiba no período de 1997 a 1998 
Fonte: SIMEPAR (1999) 

 
 
A Figura 7.1.7.1-11 apresenta a rosa dos ventos de 16 setores, feita com os dados dos horários 
diurnos. A velocidade média dos ventos foi de 2,5 m/s e as freqüências de ESE a NE 
predominam; destacando-se, entretanto, também, as freqüências de W a NW. A freqüência dos 
calmos foi de cerca de 14%, bem maior do que a obtida na estação Pinhais, Piraquara, com três 
medidas diárias. Não obstante, as velocidades médias são comparáveis. 
 
A Figura 7.1.7.1-12 representa a rosa dos ventos dos horários noturnos, no campus. Os ventos 
predominantes são de ESE a NE e são os alísios. A frequência de calmarias noturnas é de 18% 
do tempo, enquanto a velocidade média é de 1,7 m/s. 
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      Classes de velocidade: 9                         

      Intervalo  1=[0.0-.5]  2=[.5-1.]   3=[1.-2.]     

      Intervalo  4=[2.-3.]   5=[3.-4.]   6=[4.-5.]     

      Intervalo  7=[5.-7.]   8=[7.-9.]   9=[> 9.0]     

      Vel. med.:2.5 m/s                                

      No. de obs:2348                                  

      Estacao de Curitiba -1997- SIMEPAR               

      Período: diurno                                  

                                                       

Calm:14.3%
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Figura 7.1.7.1-11 - Rosa dos ventos para o período diurno na Estação Automática de 

Curitiba no período de 1997 
Fonte: SIMEPAR (1999) 
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      Classes de velocidade: 9                         

      Intervalo  1=[0.0-.5]  2=[.5-1.]   3=[1.-2.]     

      Intervalo  4=[2.-3.]   5=[3.-4.]   6=[4.-5.]     

      Intervalo  7=[5.-7.]   8=[7.-9.]   9=[> 9.0]     

      Vel. med.:1.7 m/s                                

      No. de obs: 3228                                 

      Estacao de Curitiba -1997- SIMEPAR               

      Período: noturno                                 

                                                       

Calm:18.2%
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Figura 7.1.7.1-12 - Rosa dos ventos para o período noturno na Estação Automática de 

Curitiba no período de 1997 
Fonte: SIMEPAR (1999) 

 
Quando são reunidos todos os horários do dia, obtém-se a rosa dos ventos da Figura 7.1.7.1-
13. Nesta, verifica-se que a velocidade média é de 2,0 m/s, característica dos ventos alísios e a 
freqüência dos calmos é de 16,6 %. 
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      Classes de velocidade: 9                         

      Intervalo  1=[0.0-.5]  2=[.5-1.]   3=[1.-2.]     

      Intervalo  4=[2.-3.]   5=[3.-4.]   6=[4.-5.]     

      Intervalo  7=[5.-7.]   8=[7.-9.]   9=[> 9.0]     

      Vel. med.:2.0 m/s                                

      No. de obs: 5576                                 

      Estacao de Curitiba -1997- SIMEPAR               

      Períodos: diurno e noturno                       

                                                       

Calm:16.6%
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Figura 7.1.7.1-13 - Rosa dos ventos para o período noturno e diurno na Estação 

Automática de Curitiba no período de 1997 
Fonte:  SIMEPAR (1999) 

 
Com base no de 2010 constata-se que os ventos predominantes vêm geralmente do leste, como 
demonstrado na Figura 7.1.7.1-14. 
 
A velocidade do vento e a estabilidade térmica da atmosfera são os parâmetros mais 
importantes para as condições de dispersão de poluentes. Boas condições de dispersão 
significam que os poluentes estão sendo dispersos pelos mecanismos de transporte, evitando 
assim uma acumulação dos mesmos próximos às fontes. Se as condições estão desfavoráveis à 
dispersão, observa-se essa acumulação, que resulta em altas concentrações dos poluentes, que 
muitas vezes ultrapassam os padrões estabelecidos (IAP, 2010).  
 



                                                                                                                                         

Cap.II - 110 
 

 
Figura 7.1.7.1-14 – Frequência dos ventos nas Estações Automáticas de Monitoramento 

da Qualidade do Ar das Redes da RMC em 2010 
Fonte: IAP (2010) 

 
 
Devido à variação do vento ao longo do dia, não faz nenhum sentido calcular uma direção média 
diária de vento; em vez disso, é realizado um estudo de frequências de direções por período do 
dia (manhã/tarde/noite). Os valores de velocidade média diária situam-se entre 1,5 e 3,0 m/s, 
não havendo praticamente nenhuma sazonalidade (Figura 7.1.7.1-15). 
 
A direção do eixo da avenida metropolitana é de Sudoeste para Nordeste, sendo portanto 
afetada principalmente por estas duas direções. Enquanto que o vento de Sudoeste é 
praticamente desprezível, o de Nordeste é considerável. Conseqüentemente, os piores efeitos 
de advecção de poluentes emitidos ao longo da avenida sobre ela mesma se darão nos 
períodos em que a componente de Nordeste é mais forte, ou seja: durante a manhã, e à noite.  
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Figura 7.1.7.1-15 – Velocidade média diária do vento em Curitiba na Estação Centro 

Politécnico no período de junho de 1997 a maio de 2002 
Fonte: INMET (2002), Elaborado por Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003. 
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7.1.8 Níveis de Ruído 
 

7.1.8.1 Aspectos Metodológicos 
 

 
⇒ CONCEITOS DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

 
O conceito de som ou ruído vem da física acústica: é o resultado da vibração acústica capaz de 
produzir sensação auditiva, causado pela propagação de ondas mecânicas, em um meio 
elástico, compreendidas na faixa de freqüência de 16 Hertz27 a 20.000 Hz (ou 20 kHz). O som, 
como poluição está associado ao “ruído estridente” ou ao “som não desejado”. Pode-se, então, 
concluir que embora o conceito de som esteja perfeitamente definido pela física, o conceito de 
“som não desejado” (como poluição) é muito relativo (BRAGA et al., 2002). 
 
O ouvido humano não é excitado linearmente pela intensidade física do som; ele é capaz de 
ouvir algumas freqüências melhor do que outras. Assim, a ponderação próxima à sensibilidade 
auditiva humana é chamada curva de compensação “A”, cuja unidade é dB(A). Para fins 
práticos, o som é medido pela pressão que exerce no sistema auditivo humano. Na medida em 
que essa pressão provoca danos à saúde humana, comportamentais ou físicos, ela deve ser 
tratada como poluição. 
 
A medida da intensidade do som é feita em decibéis (dB), unidade proposta por Graham Bell. 
 
Em termos físicos, o som é um fenômeno vibratório, que apresenta três características 
importantes: 
 

a) Frequência: número de vibrações por segundo, expressa em Hertz (Hz). A faixa de 
frequência audível para os seres humanos é normalmente considerada entre 16 Hz e 
20.000 Hz e tende a sofrer alterações com a idade. 

b) Pressão sonora: variação da pressão observada no ar ambiente expressa em Pascal 
(Pa). A “pressão sonora de referência” é a menor sensação sonora, que pode ser ouvida 
por um humano saudável na frequência de 1000 Hz. Seu valor é de 20 micro-pascais 
( )Paµ20 . Este valor é padrão para a finalidade de medição de níveis sonoros. A maior 
pressão sonora que pode ser percebida sem causar dano ao sistema auditivo é de 20 Pa 
(Pascais). Esta pressão é um milhão de vezes maior do que “pressão sonora de 
referência”. 

c) Duração: a duração de uma emissão sonora pode ser longa ou curta, e um som pode ter 
as seguintes características temporais quanto a sua duração: a) estacionário; b) 
flutuante; c) intermitente. 

 
Devido ao fato do sistema auditivo humano ter a propriedade de perceber uma larga faixa de 
pressões sonoras, uma escala logarítmica expressa em decibéis se faz mais prática e 
adequada. De acordo com esta escala logarítmica especial para a representação de níveis de 
pressão sonora zero dB representa o limiar da audição ( )Paµ20  e aproximadamente 120 dB 
representa o limiar da dor, isto é, a pressão máxima de 20 Pa. 
 
O sistema auditivo humano não é igualmente sensível em toda a faixa de frequências audíveis 
(20 Hz – 20000 Hz). Portanto, é necessário considerar que os tons em algumas frequências são 
melhores percebidos do que os tons em outras frequências. Quando da medição de um ruído 
complexo, como por exemplo, o ruído ambiental, a ponderação em frequência é o método de 

                                                           
27 A sigla da unidade física Hertz é Hz. 
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avaliação mais simples para determinar-se à importância das diferentes componentes de 
frequência do ruído. A ponderação na escala A, é a mais comumente utilizada e é entendida 
como uma aproximação da resposta em frequência do sistema auditivo humano. Para a 
avaliação do impacto ambiental devido às emissões de ruído, utiliza-se o nível sonoro 
equivalente, o qual com um único valor caracteriza um nível sonoro flutuante. Este valor 
representa a mesma quantidade de energia (ou nível sonoro) que seria gerado por um som 
estacionário. Um nível sonoro contínuo equivalente deve sempre ser qualificado pela duração do 
período de medições. Representa-se o nível sonoro equivalente ponderado na escala A como 

TAeqL
,

. 

 
Uma conversa normal emite aproximadamente 60 decibéis. Como o decibel é função 
logarítmica, a cada 10 decibéis, dobra-se o volume do som. Por isso, 90 decibéis, ou seja, a 
média sonora das médias cidades brasileiras é o triplo do volume de uma conversa saudável. 
 
A Figura 7.1.8.1-1 apresenta a Escala dos Níveis Sonoros para situações típicas do dia a dia, 
como também a impressão subjetiva gerada por estes níveis sonoros, conforme dados da World 
Health Organization – WHO28. 
 

 
Figura 7.1.8.1-1 – Escala dos níveis sonoros para situações típicas do dia-a-dia e 

impressão subjetiva. Fonte: OMS, Elaborado pelo Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003 

                                                           
28 Trata-se de OMS – Organização Mundial de Saúde, traduzida para língua portuguesa. 
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No trânsito as marchas mais pesadas são mais ruidosas, quando este se torna vagaroso, os 
carros freiam mais, arrancam mais, buzinam mais. Os prédios reverberam e o ruído cresce. 
 
Serras elétricas em construções civis, sons de bares e lanchonetes, apitos do guarda, aviões, 
cinemas, discotecas, vendedores ambulantes, cães que ladram sem cessar e outras fontes, 
completam um quadro de grande preocupação. 
 
O ruído em excesso pode deixar a pessoa, progressivamente, surda. Reduzindo-se a audição, 
perdem-se inúmeras sensações prazerosas, que vão do canto de um pássaro a uma música 
agradável. Pior, a surdez é irreversível. Não possui tratamento ou cura. Progressivamente 
surdas, as pessoas tendem a isolar-se, tornando-se mais solitárias, tristes e arredias a novas 
amizades.  
 
Do ponto de vista físico, não existe nenhuma diferença entre ruído e som. No entanto, não é 
possível definir o ruído exclusivamente sobre a base dos parâmetros físicos do som. É uma 
prática comum definir operacionalmente o ruído como a energia acústica audível que afeta 
desagradavelmente, ou pode afetar a saúde das pessoas e seu bem estar físico, mental e 
social. Portanto, para a caracterização do som como ruído, é fundamental a avaliação da 
resposta subjetiva do indivíduo ou indivíduos afetados pelas emissões sonoras (Consórcio 
DALCON – TC/BR – VEGA, 2003).  
 
O ruído é também grande fator de ansiedade. Ele aumenta a freqüência cardíaca, a 
irritabilidade, os distúrbios do sono, o colesterol e a pressão sangüínea.  O mesmo ruído que faz 
dormir mal reduz a frequência sexual e a atenção no trabalho, podendo causar acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais. De maneira geral, um ruído é responsável pela provocação de 
queixas sempre que o nível exceder certa margem o ruído de fundo pré-existente, ou quando 
atingir determinado nível absoluto. 
 
Atualmente, principalmente nas grandes cidades os veículos são enquadrados como uma das 
principais fontes de emissão de poluição sonora: roncos de motores, escapamentos, buzinas, 
frenagens, sirenes etc. 
 
O ruído pode ser classificado em quatro tipos a seguir descritos: 
 

� contínuo - som que se mantém no tempo; 

� intermitente –  som não contínuo, em que nos intervalos há dissipação da pressão sonora; 

� impulsivo –  som proveniente de explosões, escape de gás etc.; 

� de impacto –  som proveniente de certas máquinas, tal como a prensa gráfica, por 
exemplo. 

 
A avaliação de ruídos em ambientes é feita segundo dois critérios básicos: conforto acústico e 
ruído com exposição ocupacional (BRAGA et al., 2002). 
 
Uma rodovia com tráfego intenso, com grande número de veículos, pode chegar a gerar níveis 
sonoros de cerca de 80 dB(A) à margem da mesma, a cerca de 25 m do eixo da pista 
(GOLEBIEWSKI et. al., 2003). Para se ter uma idéia da magnitude deste valor, pelos critérios da 
Organização Mundial de Saúde, uma pessoa exposta à situação supracitada, estaria do nível do 
desgaste do organismo.  
 
Neste sentido, uma intervenção em uma rodovia, que cause uma variação em algum parâmetro 
ou variável determinante no processo de emissão de ruídos, deve ser avaliada objetiva e 
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subjetivamente, em função dos efeitos que sua ação pode provocar no meio onde está inserida 
(WTEZEL et. al., 1999).  
 
O ruído do tráfego é composto por duas parcelas básicas: o ruído proveniente da força de tração 
unitária do veículo e a interação pneu/pavimento (SANDBERG, 1987). O ruído gerado pela 
interação do pneu do veículo com a superfície de uma via é uma das parcelas mais significativas 
do ruído total gerado pelo tráfego. Este ruído é gerado pela vibração do pneu e o movimento das 
partículas de ar em torno do mesmo (GOLEBIEWSKI et. al., 2003).  
 
Já o atrito entre pneus e pavimento está diretamente relacionado com a velocidade 
desenvolvida, com a rugosidade do pavimento e com o tipo de pneus utilizados (MURGEL, 
1998).  
 

 
⇒ REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS AO RUÍDO 

 
Constitui incômodo a ser avaliado sob o rigor legal, a produção de ruído, entendido como sendo 
o som puro ou mistura de sons com dois ou mais tons, capaz de prejudicar a saúde, a 
segurança ou o sossego públicos. 
 
Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como não 
ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral, o Ministério de 
Estado do Interior, por meio da Portaria MINTER Nº 092, de 19 de junho de 1980 (MINTER, 
1980), fixou, em nível nacional, critérios e padrões necessários ao controle dos níveis de ruído 
em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 
as de propaganda. Nessa portaria, estão especificados os níveis de ruído para efeito do 
incômodo provocado em moradores próximos às fábricas e outras instalações fixas, tais como 
portos, aeroportos, rodoviárias, ferroviárias etc. 
 
A Resolução CONTRAN Nº 204 de 20 de outubro de 2006 (CONAMA, 2006) regulamenta o 
volume e a freqüência dos sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos e 
estabelece metodologia para medição a ser adotada pelas autoridades de trânsito ou seus 
agentes, a que se refere o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
 
A Resolução CONAMA Nº 272, de 14 de setembro de 2000 (CONAMA, 2000), que define os 
objetivos do Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – "Silêncio" – e 
não despreza a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas que permitem atender às 
necessidades de controle da poluição sonora.  
 
Para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de limites máximos de ruído emitidos por veículos 
em uso, deverá ser observada a Resolução CONAMA Nº 252/199929 (CONAMA, 1999) e a Lei 
Federal Nº 9.50330, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), em seu Artigo 20, inciso XI, que 
atribui à Policia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, a atividade de 
fiscalização dos níveis de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores 
ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Artigo 66, além de dar apoio, quando 
solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. 
 
Da mesma forma, foram fixados padrões de ruídos por meio da Resolução CONAMA Nº 001, de 
08 de março de 1990 (CONAMA, 1990), a qual menciona a NBR 10151 – Avaliação do ruído em 
                                                           

29 Datado em 01 de fevereiro de 1999 e se refere aos limites máximos de ruído nas proximidades do 
escapamento de veículos rodoviários automotores, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de 
veículos em uso. 

30 Que institui o Código Brasileiro de Trânsito. 
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áreas habitadas visando o conforto das comunidades, revisada em junho de 2000. Esta norma 
técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) fixa as condições exigíveis para 
avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades. Ela especifica um método para avaliação 
de ruído, a aplicação de correções nos níveis sonoros medidos31 e uma comparação dos níveis 
corrigidos, com um critério que leva em conta vários fatores ambientais e o zoneamento urbano 
local (nível de critério de avaliação – NCA).  
 
Por outro lado, a NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico – fixa os níveis de ruído 
compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, em função das curvas de avaliação 
de ruído (NC) e das freqüências centrais das bandas de oitava, não excluindo as 
recomendações básicas referentes às demais condições de conforto. 
 
O Quadro 7.1.8.1-1 mostra os padrões de ruídos recomendados pela ABNT. 

 
Quadro 7.1.8.1-1 

Padrões de Ruídos Distribuídos por Zoneamento e Período do Dia, em dB(A) 

CLASSES DE RUÍDOS 
ZONA DE 

HOSPITAIS 
RESIDENCIAL 

URBANA 
CENTRO DE 

CIDADE 
ÁREA 

INDUSTRIAL 

Ruído Externo Diurno  45 55 65 70 
Ruído Externo Noturno  40 50 60 65 
Ruído Interno Diurno  35 45 55 60 
Ruído Interno Noturno 30 40 50 55 

Fonte: ABNT (2000) 
 
Em termos de legislação do Município de Curitiba, a Lei Municipal nº 10.625/2002 (CURITIBA, 
2002) dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, revogando as leis 
8.583, de 02 de janeiro de janeiro de 1995 (CURITIBA, 1995), 8.726, de 19 de dezembro de 1990 
(CURITIBA, 1990) e 9.142, de 18 de setembro de 1997 (CURITIBA, 1997). Estabelece para o 
período diurno para a Zona de Transição da BR 116 – ZT-BR 116, o valor limite de 65 dB(A). A 
Organização Mundial da Saúde – OMS estabelece o valor de 55 dB(A) como o valor limítrofe 
para um período de 16 horas, nível sonoro este que pode determinar o aparecimento de 
desconforto32. É válido salientar de que o valor limite de 65 dB(A) da lei municipal corresponde a 
área mista, com vocação recreacional, sem corredores de trânsito, conforme Tabela 1 da NBR 
10151:1998. 
 
Ainda com base na a Lei Municipal nº 10.625/2002 as zonas de apoio à industria, de serviço, 
especial de serviço, industrial, terminal de carga, terminal de transporte e centro, para o período 
diurno33 está limitada a 70 dB(A); para o período vespertino34 a 60 dB(A); e para o período 
noturno35 a 60 dB(A).  
 
Para os trechos em obras a Lei n° 10.625/2002 em seu anexo II estabelece o limite de 90 dB(A) 
para obras civis com atividades não confináveis, no período diurno, salvo fins de semana e 
feriados. 
 
Deve-se ainda ressaltar na presente análise que a legislação municipal – Lei n° 10.625/2002 
considera os limites de emissão sonora para o caso de fontes sonoras fixas. No entanto, para o 
caso de uma rodovia ou via urbana, as fontes sonoras móveis, isto é, os veículos leves, 

                                                           
31 De acordo com a duração, característica espectral e fator de pico. 
32

 Classificado como “forte desconforto”, sendo que para um nível de 50 dB(A) para um período de 16 
horas a classificação da OMS é de “desconforto moderado”. 

33 Período diurno refere-se ao horário das 7h 00min às 19h 00min. 
34 Período vespertino refere-se ao horário das 19h 00min às 22h 00min. 
35 Período noturno refere-se ao horário das 22h 00min às 07h 00min do dia seguinte. 
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caminhões, ônibus e motocicletas podem ser considerados como uma fonte sonora em linha, ou 
seja, como se a mesma estivesse fixa, sem perda de generalidade para o modelo matemático e 
para os resultados advindos do mesmo. 
 
Já o critério ocupacional trata dos efeitos auditivos causados pelo ruído, definidos pela Portaria 
do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 3.214, datada de 08 de junho de 1978 (MTE, 1978), e 
especificados no Anexo 1 da NR-15. 
 
De forma genérica algumas entidades internacionais estabelecem como valores máximos 
permitidos, 60 dB(A) e 70 dB(A), respectivamente, em horários noturnos e diurnos. De acordo 
com a OMS, um ruído de até 50 dB(A) pode perturbar, mas o organismo se adapta facilmente a 
ele. A partir de 55 dB(A) pode haver a ocorrência de estresse leve, acompanhado de 
desconforto. O nível de 70 dB(A) é tido como o nível do desgaste do organismo, aumentando os 
risco de infarto, derrame cerebral, infecções, hipertensão arterial e outras patologias. A 80 dB(A) 
ocorre a liberação de endorfinas, causando uma sensação de prazer momentâneo. Já a 100 
dB(A) pode haver perda da audição. 
 

 
⇒ FONTES DE RUÍDO EM CURITIBA 

 
Em uma pesquisa social conduzida por especialista em poluição sonora do Laboratório de 
Acústica Ambiental – Industrial e Conforto Acústico da Universidade Federal do Paraná, na 
cidade de Curitiba a reação da população ao ruído ambiental foi investigada. Os dados foram 
coletados por meio de questionários distribuídos aleatoriamente aos moradores da cidade 
(ZANNIN, 2002). A avaliação dos 860 questionários retornados mostrou que as principais fontes 
de ruído identificadas pela população, conforme a Figura 7.1.8.1-3 foi: tráfego de veículos com 
73% dos respondentes, vizinhos com 38% dos respondentes, seguida por sirene com 30% dos 
respondentes. 
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Figura 7.1.8.1-2 - Fontes de ruído identificadas pela população de Curitiba 

Fonte: OMS, Elaborado pelo Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003 
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⇒ METODOLOGIA ADOTADA NO MONITORAMENTO DE RUÍDO NA LINHA VERDE 
 
A caracterização dos níveis de ruídos ao longo da Rodovia Federal BR-476 (antiga BR-116), 
atualmente conhecida como “Linha Verde”, contou com estudos desenvolvidos pelo Laboratório 
de Acústica Ambiental – Industrial e Conforto Acústico da Universidade Federal do Paraná.  
 
No estudo realizado em 2002 inicialmente, procurou-se determinar o fluxo de veículos para o 
segmento de interesse da BR-116 antes da abertura do Contorno Leste, bem como o fluxo de 
veículos atual (após a abertura do Contorno Leste), mediante contagem de tráfego. 
 
Da avaliação in situ realizada pelo Laboratório de Acústica Ambiental - Industrial e Conforto 
Acústico da Universidade Federal do Paraná, percebe-se que a Rodovia BR-476, no trecho 
considerado no estudo, entre o Trevo do Atuba e CIC - Sul Pinheirinho, constitui uma “rodovia-
grande avenida” com intenso tráfego urbano. 
 
Com base nos dado de fluxos de tráfego obtidos, procedeu-se a realização dos mapeamentos 
das emissões sonoras em alguns pontos da rodovia para as condições “antes” (da abertura do 
Contorno Leste) e “agora”, ou seja, após a abertura do Contorno Leste, no período diurno, ou 
seja, entre 07h 01min e 19h 00min. 
 
Com base nos dados de fluxo contidos no Quadro 7.1.8.1-2 procedeu-se a realização do 
mapeamento das emissões sonoras nos seguintes pontos da Rodovia BR-476: 
 

• Cruzamento com a Rua Francisco Derosso (cenário “antes”); 
• Imediações do Hospital Erasto Gaertner (cenários “antes”, “agora” e “depois”); 
• Cruzamento com a Rua Wenceslau Braz (cenário “antes”); 
• Cercanias do Colégio Nossa Senhora de Medianeira (cenários “antes”, “agora” (durante 

as obras) e “depois” (com a implantação de redutores de velocidades). 
 
 

Quadro 7.1.8.1-2 
Descrição e valores médios das variáveis de tráfego na BR-476 (antigaBR-116) - dados 

coletados em 2001 

DESCRIÇÃO VALOR MÉDIO 

Fluxo de veículos [veículos/hora] 2240 
Percentual de caminhões [%] 30,3 
Percentual de ônibus [%] 0,8 
Percentual de automóveis [%] 64,7 
Percentual de motocicletas [%] 4,1 
Percentual de veículos pesados [%] 31,2 
Percentual de veículos leves [%] 68,8 
Nível equivalente médio de emissão sonora Leq [dB(A)] 73,1 
Fonte: Consórcio DALCON – TC/BR – VEGA, 2003  

 
Com o intuito de melhor calibrar o modelo matemático adotado para a simulação dos cenários, 
foram efetuadas algumas medições ao longo do Eixo Metropolitano de Transporte, 
especialmente junto a unidades de ensino e de saúde, como é o caso do Hospital Erasto 
Gaertner e do Colégio Nossa Senhora de Medianeira, os quais validaram os resultados obtidos 
para o cenário atual. 
 
Visando avaliar o grau de desconforto ocasionado pelas obras de implantação, foram 
mensurados em campo os níveis sonoros gerados pela movimentação e trabalho de 
equipamentos de terraplenagem, os quais foram adicionados ao cenário “agora”. Para a 
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simulação da implantação das obras considerou-se também a existência de “apitos de 
sinalização”, os quais estão acoplados aos tratores e escavadeiras. 
 
A partir de então, considerando o fluxo de tráfego atual, acrescido da circulação dos ônibus 
biarticulados, com frequência igual a um ônibus a cada três minutos, foram gerados os mapas 
acústicos do cenário após a implementação e operacionalização do Eixo Metropolitano de 
Transporte (cenário “depois”). 
 
Como os níveis de emissões sonoras estão diretamente correlacionados com a constância de 
velocidade e aceleração, isto é, velocidades reduzidas correspondem a níveis de emissão 
sonora reduzidos e as condições de operação do Eixo Metropolitano com a instalação de 
redutores de velocidade, também foram simuladas. 
 
A análise dos resultados se desenvolveu sobre os mapas acústicos obtidos, de forma 
comparativa entre si e frente aos valores referenciados nas legislações pertinentes.    
 
Já no estudo entre junho de 2007 a maio de 2009, realizado também pelo Laboratório de 
Acústica Ambiental – Industrial e Conforto Acústico da Universidade Federal do Paraná, torna-se 
oportuna à inclusão de alguns conceitos fundamentais para um bom entendimento dos dados 
coletados nas medições realizadas nos trechos de realização de obras civis do projeto Linha 
Verde de Curitiba.  
 
Uma breve descrição dos parâmetros avaliados será descrita a seguir:  
 

1) Nível equivalente de Pressão Sonora - Leq: os níveis de pressão sonora podem variar ao 
longo do tempo. O potencial de danos à saúde não depende somente nível de pressão, 
mas também a duração do tempo de exposição. O nível equivalente de pressão sonora é 
um nível constante que equivale energeticamente aos níveis variáveis de pressão 
distribuídos ao longo do período de medição.  
 

2) Medições dos níveis sonoros estatísticos – L
10, 

L
50, 

L
90

: São níveis de pressão sonora que 
são ultrapassados durante uma determinada fração do tempo total de medição. Os níveis 
estatísticos de maior interesse para estudos de ruído de tráfego são L

10
, L

50 
e L

90
, que 

são os níveis excedidos durante, respectivamente, 10%, 50% e 90% do tempo de 
medição

. 
Para o estudo de ruído de tráfego rodoviário, o nível estatístico L

10 
pode ser 

aceito aproximadamente como valores de pico, pois ele indica valores que foram 
excedidos durante apenas 10% do tempo total de medição. Já o nível estatístico L

90, 

pode ser aceito como sendo um ruído de fundo, posto que ele indica o nível de ruído que 
foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. 

 
3) Medição dos níveis sonoros por bandas de freqüência de oitava: Informação importante 

para se conhecer as características do ruído no local e se especificar medidas de 
controle se necessário. 

 
4) Medição de Data-Log: Medição para verificar a flutuação. 
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7.1.8.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 
 

⇒ MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DURANTE AS OBRAS VIÁRIAS NA 
LINHA VERDE  

 
As obras da Linha Verde estão inseridas, em uma região da cidade de Curitiba denominada ZT 
– BR 116 e SE – BR 116, segundo a Lei Municipal N° 10.625/2002. Essa legislação estabelece 
limites de ruído medidos a 5 metros das divisas da propriedade, de acordo com a zona de uso 
do solo. Essa lei considera três períodos: diurno, vespertino e noturno. O Anexo I traz esses 
limites de acordo com a zona e com o período do dia. Para a Zona Industrial em questão está 
prescrito os limites de 70 dB(A) no período diurno e 60 nos períodos vespertino e noturno. 
 
Os trechos mensurados nos levantamentos de campo foram classificados como retilíneo e plano 
ao longo da via, em sua grande maioria, isto é, sem bruscas variações de greide e rampa inferior 
ou igual a 5%.  
 
A zona de localização foi considerada mista, com predominância de estabelecimentos 
comerciais e com existência de edificações de uso especial como, por exemplo, educacional e 
residências de médio a alto padrão.  
 
O pavimento foi considerado aceitável para o tráfego, com existência de defeitos estruturais 
devidos a diversos fatores.  
 
A velocidade de média verificada para o tráfego foi de 80 km/h para veículos leves e 70 km/h 
para veículos pesados.  
 
Para o monitoramento de ruído a via foi dividida em seis trechos e o período mensurado foi o 
diurno. Foram selecionados vinte e quatro pontos de medição espaçados entre si em 500 m. A 
Quadro 7.1.8.2-1 apresenta a distribuição dos pontos com monitoramento de ruído ao longo da 
via da Linha Verde, sendo que o ponto 1 está localizado no cruzamento entre o trecho urbano da 
Rodovia BR-476 e o Contorno Sul e assim sucessivamente.  

 
Quadro 7.1.8.2-1 

Distribuição dos pontos com monitoramento de ruído ao longo da via da Linha Verde 

PONTO 
LOCAL 

LOCALIZAÇÃO  BAIRRO  ZONA  
DISTÂNCIA 

HORIZONTAL (m)  

1  Trevo de cruzamento da Rodovia BR-
476 com o Contorno Sul  CIC  ZI E ZS-2  0  

2  Ao longo da BR-476, anterior ao 
estrangulamento da pista  CIC  ZI E ZS-2  500  

3  Próximo à entrada da Rua João Chede, 
à esquerda  CIC  ZI E ZS-2  1.000  

4  Próximo à entrada da Rua Valdeci dos 
Santos, à esquerda  CIC  ZI E ZS-2  1.500  

5  Entrada da Rua Ary Claudino Ziemer, à 
direita  Pinheirinho  SE-LE  2.000  

6  Na passagem de nível com a Av. 
Winston Churchil, à esquerda  Pinheirinho  SE 2.500 

7  Após à entrada da Rua Irene Dutka, à 
esquerda Pinheirinho  SE-BR-116  3.000  

8  Antes da entrada da Rua Reinaldo 
Stocco, à direita  Pinheirinho  SE-BR-116 3.500 

9  Entrada da Rua Cid. Marcondes de 
Albuquerque, à direita  Pinheirinho  SE-BR-116 4.000  

10  Antes da entrada da Rua Ipiranga, à Pinheirinho e SE-BR-116  4.500  
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PONTO 
LOCAL 

LOCALIZAÇÃO  BAIRRO  ZONA  
DISTÂNCIA 

HORIZONTAL (m)  

esquerda, seção disciplinadora de 
tráfego  

Xaxim  

11  
Entrada da Rua Osório dos Santos 
Pacheco, à esquerda, seção 
disciplinadora de tráfego  

Xaxim e Capão 
Raso  SE-BR-116  5.000  

12  Entrada da Rua Inácio de Alvarenga 
Peixoto, à direita  

Xaxim e Capão 
Raso  SE-BR-116  5.500  

13  Entrada da Rua Hellen Keller, à 
esquerda  

Xaxim e Capão 
Raso  SE-BR-116  6.000  

14  Após à entrada da Rua Dep. Neo 
Martins, à esquerda  

Xaxim e Novo 
Mundo  SE-BR-116  6.500  

15  Entre as Ruas Hassib Jezzini e José 
Ferreira Barros, à esquerda  Xaxim e Fanny  SE-BR-116  7.000  

16  Entre a Rua Dr. Gastão Faria e Av. 
Santa Bernadethe, à esquerda  Xaxim e Fanny  SE-BR-116  7.500  

17  Entrada da Rua Eng. Emílio Guetter, à 
direita  Xaxim e Fanny SE-BR-116  8.000  

18  Entre as Ruas João Nogarolli e 
Randolfo Serzedelo, à esquerda  Xaxim e Fanny SE-BR-116  8.500  

19  entrada da Rua Roberto Faria, à 
esquerda  Xaxim e Fanny SE-BR-116  9.000  

20  antes da entrada da Av. Presidente 
Wenceslau Braz, à esquerda  Xaxim e Fanny SE-BR-116  9.500  

21  após o cruzamento em nível com a Av. 
Mal. Floriano Peixoto, à direita  

Prado Velho e 
Hauer  SE-BR-116  10.000  

22  entrada da Rua Oreste Camilli, à 
esquerda  

Prado Velho e 
Guabirotuba  SE-BR-116  10.500 

23  antes do cruzamento com a Av. 
Senador Salgado Filho, à direita  

Prado Velho e 
Guabirotuba  SE-BR-116  11.000 

24  após o cruzamento com Av. Senador 
Salgado Filho, à esquerda, Medianeira  

Prado Velho e 
Guabirotuba  ZE-E E ZR-2  11.500  

Fonte: UFPR (2007) 

 
Durante as dez campanhas realizadas no estudo entre junho de 2007 a maio de 2009, realizado 
pelo Laboratório de Acústica Ambiental – Industrial e Conforto Acústico da Universidade Federal 
do Paraná observou-se que a partir da sétima campanha realizadas entre setembro de 2008 (7º 
Relatório) e a décima campanha realizada em abril/maio de 2009 (10º e último Relatório) a 
situação das obras viárias já convergia para sua finalização na maioria da sua extensão. Assim 
sendo, o trafego já indicava uma uniformidade de fluxo, ou seja, sem grandes interrupções, o 
que tornou a análise dos resultados mais fluída e clara. 
 
Com base na primeira campanha que apresenta os níveis sonoros medidos no período pré-obra 
viária da Linha Verde, pode-se verificar através das medições realizadas que os valores dos 
níveis sonoros emitidos estão variando entre 68,0 dB(A) no ponto 11; a 81,0 dB(A) nos pontos 2 
e 6. Portanto, com base na Lei n° 10.625/2002 que regulamenta as emissões sonoras e 
prescreve o limite máximo de 70 dB(A), no período diurno, observa-se que com exceção do 
ponto 11, os demais estão acima dos prescritos para a região.  
 
Com base na segunda campanha pode-se verificar através das medições realizadas que os 
valores dos níveis sonoros emitidos estão variando entre 66,2 dB(A) no ponto 21; 68,2 dB(A) no 
ponto 1; 68,5 dB(A) no ponto 17; e 80,7 dB(A) no ponto 14. Portanto, com base na Lei n° 
10.625/2002 que prescreve o limite máximo de 70 dB(A), no período diurno, observa-se que com 
exceção dos pontos 1, 17 e 21, os demais estão acima dos prescritos para a região.  
 



                                                                                                                                         

Cap.II - 122 
 

A Figura 7.1.8.2-1 mostra as medições de ruído no ponto 21, próximas à Rua Santa 
Bernardethe, em que se observa que as flutuações do nível de pressão sonora são pequenas e 
que o ruído pode ser considerado como constante.  
 

 
 

Figura 7.1.8.2-1 – Níveis equivalentes de pressão sonora instantâneos monitorados no 
ponto 21 da via da linha verde 

Fonte: UFPR (2007) 

 
 
Com base na terceira campanha pode-se verificar através das medições realizadas que totalizou 
apenas seis pontos, ou seja, nos pontos 4, 8, 12, 16, 20 e 24, que os valores dos níveis sonoros 
emitidos estão variando entre 72,5 dB(A) no ponto 8; 79,5 dB(A) no ponto 24; a 80,4 dB(A) no 
ponto 12. Portanto, com base na Lei n° 10.625/2002 que prescreve o limite máximo de 70 dB(A), 
no período diurno, observa-se que todos os seis pontos monitorados estão acima dos prescritos 
para a região.  
 
A Figura 7.1.8.2-2 mostra as medições de ruído no ponto 24, em que se observa que as 
ponderações da curva “A” e suas componentes por banda de oitava. 
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Figura 7.1.8.2-2 - Níveis equivalentes de pressão sonora com ponderação na curva “A” e 
suas componentes por banda de oitava, monitorados no ponto 24 da via da Linha Verde. 

Fonte: UFPR (2007) 

 
Com base na quarta campanha pode-se verificar através das medições realizadas que totalizou 
doze pontos, ou seja, nos pontos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23, que os valores dos 
níveis sonoros emitidos estão variando entre 70,8 dB(A) no ponto 17; 77,0 dB(A) no ponto 11; a 
81,6 dB(A) no ponto 23. Portanto, com base na Lei n° 10.625/2002 que prescreve o limite 
máximo de 70 dB(A), no período diurno, observa-se que todos os doze pontos monitorados 
estão acima dos prescritos para a região.  
 
A Figura 7.1.8.2-3 mostra os níveis de pressão sonora plotados em função de sua composição 
percentual durante o intervalo de medição para as medições do ponto 11. Atenção especial deve 
ser dada aos percentis L10 que representam nível de pico e L90 que pode ser interpretado como 
ruído de fundo, visto que os valores de L10 e L90 para o ponto 11 foram 89,5 dB(A) e 81,2 
dB(A), respectivamente.  
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Figura 7.1.8.2-3 – Níveis estatísticos de pressão sonora expressos em percentual do 

tempo de medição no ponto 11 da via da Linha Verde 
Fonte: UFPR (2007) 

 
Com base na quinta campanha pode-se verificar através das medições realizadas que totalizou 
nove pontos, ou seja, nos pontos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17, que os valores dos níveis sonoros 
emitidos estão variando entre 70,0 dB(A) no ponto 5; 70,2 dB(A) no ponto 11; 75,9 dB(A) no 
ponto 3; a 78,6 dB(A) no ponto 13. Portanto, com base na Lei n° 10.625/2002 que prescreve o 
limite máximo de 70 dB(A), no período diurno, observa-se que, com exceção do ponto 5, os 
demais oito pontos monitorados estão acima dos prescritos para a região.  
 
A Figura 7.1.8.2-4 mostra o mapa acústico do ponto 5. Nele é possível ter uma visão global do 
ruído emitido na região avaliada.  
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Figura 7.1.8.2-4 - Mapa acústico no ponto 5 da via da Linha Verde 

Fonte:UFPR (2008) 

 
 
Com base na sexta campanha pode-se verificar através das medições realizadas que totalizou 
dez pontos, ou seja, nos pontos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, que os valores dos níveis 
sonoros emitidos estão variando entre 73,8 dB(A) no ponto 10; 75,5 dB(A) no ponto 8; 79,5 
dB(A) no ponto 4; a 85,4 dB(A) no ponto 16. Portanto, com base na Lei n° 10.625/2002 que 
prescreve o limite máximo de 70 dB(A), no período diurno, observa-se que, todos os dez pontos 
monitorados estão acima dos prescritos para a região.  
 
A Figura 7.1.8.2-5 mostra as medições de ruído no ponto 16, em que se observa o nível 
equivalente de pressão sonora medido no local Leq = 85,4 dB(A) com ponderação na escala “A” 
e o espectro de frequências. 
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Figura 7.1.8.2-5 – Níveis equivalentes de pressão sonora com ponderação na curva “A” e 
suas componentes por banda de oitava, monitorados no ponto 16 da via da Linha Verde 

Fonte: UFPR (2008) 

 
Existem naturalmente aumentos e diminuições nos níveis sonoros em um ou outro ponto de 
medição, o que é inerente ao tipo de ruído gerado por uma rodovia, o qual não é constante e 
dependente de diversos fatores tais como: 1) fluxo de veículos, 2) tipo de veículos em 
circulação, 3) estado de conservação destes veículos, 4) velocidade de trafego, 5) qualidade da 
pista de rodagem, 6) condições atmosféricas – velocidade do vento, umidade e temperatura, 7) 
existência de aclives e ou declives na pista de rodagem. 
 
Baseado nos relatórios pré-obras e nas campanhas: primeira até quinta realizadas pode-se 
perceber que as obras viárias da Linha Verde não causaram acréscimo significativo nos níveis 
sonoros emitidos pela rodovia. Os níveis medidos antes e durante a execução das obras 
apresentaram valores muito próximos nos trechos avaliados. A principal fonte geradora de ruído 
medido foi proveniente do tráfego rodoviário. 
 
Tendo em vista que baseado na Lei n° 10.625/2002 em seu Anexo II estabelece o limite de 90 
dB(A) para obras civis com atividades não confináveis, no período diurno, salvo fins de semana 
e feriados, observa-se que os níveis sonoros emitidos pela obra viária da Linha Verde durante 
as dez campanhas realizadas de junho de 2007 a maio de 2009 estão em conformidade com a 
legislação ambiental vigente. 
 

⇒ MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO APÓS O TÉRMINO DAS OBRAS 
VIÁRIAS NA LINHA VERDE  

 
No Quadro 7.1.8.2-2 são apresentados os níveis sonoros equivalentes Leq constatando-se que 
as medições pontuais resultantes das avaliações contidas entre apresentaram uma tendência de 
estabilização nos níveis sonoros atuais. 
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Quadro 7.1.8.2-2 
Níveis sonoros equivalentes monitorados ao longo da via da Linha Verde entre a sétima e 

décima campanhas 

 
Fonte: UFPR (2007) 
 

 
Analisando os resultados dos levantamentos de medições sonoras pode-se inferir que a geração 
de ruído no local é constante e intensa. O ruído gerado no local é basicamente caracterizado 
pelo ruído do fluxo intenso de veículos leves e pesados. Os níveis de ruído aumentam com o 
quadrado da velocidade, assim sendo, medidas de contenção da velocidade deverão ser 
adotadas para que se possa ter um controle sobre os níveis de emissão sonora advindos dos 
veículos e em consequência uma redução nos níveis de imissão sonora, ou seja, nos pontos de 
recepção. Outra característica do ruído gerado ao longo da via é que o espectro de frequências 
do mesmo é bastante amplo, estando na maioria dos locais avaliados entre 40 e 12.500 Hz. 
Frequências baixas caracterizam o ruído gerado, por exemplo, pelo motor de veículos, e 
frequências altas caracterizam o ruído gerado em decorrência das altas velocidades de 
circulação dos mesmos. 
 
Outra fonte de ruído importante é proveniente do contato dos pneus com a pista de rodagem. 
Portanto, um programa eficiente e permanente de conservação da mesma se faz necessário. 
 



Distribuição dos pontos com monitoramento de ruído ao longo da via da Linha Verde 
PONTO 
LOCAL LOCALIZAÇÃO  

BAIRRO  ZONA  
DISTÂNCIA 

HORIZONTAL (m)  

P1  
Trevo de cruzamento da Rodovia BR-476 
com o Contorno Sul  

CIC  ZI E ZS-2  0  

P2  
Ao longo da BR-476, anterior ao 
estrangulamento da pista  

CIC  ZI E ZS-2  500  

P3  
Próximo à entrada da Rua João Chede, à 
esquerda  

CIC  ZI E ZS-2  1.000  

P4  
Próximo à entrada da Rua Valdeci dos 
Santos, à esquerda  

CIC  ZI E ZS-2  1.500  

P5  
Entrada da Rua Ary Claudino Ziemer, à 
direita  

Pinheirinho  SE-LE  2.000  

P6  
Na passagem de nível com a Av. 
Winston Churchil, à esquerda  

Pinheirinho  SE 2.500 

P7  
Após à entrada da Rua Irene Dutka, à 
esquerda 

Pinheirinho  SE-BR-116  3.000  

P8  
Antes da entrada da Rua Reinaldo 
Stocco, à direita  

Pinheirinho  SE-BR-116 3.500 

P9  
Entrada da Rua Cid. Marcondes de 
Albuquerque, à direita  

Pinheirinho  SE-BR-116 4.000  

P10  
Antes da entrada da Rua Ipiranga, à 
esquerda, seção disciplinadora de 
tráfego  

Pinheirinho e Xaxim  SE-BR-116  4.500  

P11  
Entrada da Rua Osório dos Santos 
Pacheco, à esquerda, seção 
disciplinadora de tráfego  

Xaxim e Capão Raso  SE-BR-116  5.000  

P12  
Entrada da Rua Inácio de Alvarenga 
Peixoto, à direita  

Xaxim e Capão Raso  SE-BR-116  5.500  

P13  
Entrada da Rua Hellen Keller, à 
esquerda  

Xaxim e Capão Raso  SE-BR-116  6.000  

P14  
Após à entrada da Rua Dep. Neo 
Martins, à esquerda  

Xaxim e Novo 
Mundo  

SE-BR-116  6.500  

P15  
Entre as Ruas Hassib Jezzini e José 
Ferreira Barros, à esquerda  

Xaxim e Fanny  SE-BR-116  7.000  

P16  
Entre a Rua Dr. Gastão Faria e Av. Santa 
Bernadethe, à esquerda  

Xaxim e Fanny  SE-BR-116  7.500  

P17  
Entrada da Rua Eng. Emílio Guetter, à 
direita  

Xaxim e Fanny SE-BR-116  8.000  

P18  
Entre as Ruas João Nogarolli e Randolfo 
Serzedelo, à esquerda  

Xaxim e Fanny SE-BR-116  8.500  

P19  
entrada da Rua Roberto Faria, à 
esquerda  

Xaxim e Fanny SE-BR-116  9.000  

P20  
antes da entrada da Av. Presidente 
Wenceslau Braz, à esquerda  

Xaxim e Fanny SE-BR-116  9.500  

P21  
após o cruzamento em nível com a Av. 
Mal. Floriano Peixoto, à direita  

Prado Velho e Hauer  SE-BR-116  10.000  

P22  
entrada da Rua Oreste Camilli, à 
esquerda  

Prado Velho e 
Guabirotuba  

SE-BR-116  10.500 

P23  
antes do cruzamento com a Av. Senador 
Salgado Filho, à direita  

Prado Velho e 
Guabirotuba  

SE-BR-116  11.000 

P24  
após o cruzamento com Av. Senador 
Salgado Filho, à esquerda, Medianeira  

Prado Velho e 
Guabirotuba  

ZE-E E ZR-2  11.500  
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7.1.9. Drenagem Urbana 
 
7.1.9.1. Aspectos Metodológicos 
 
Adotou-se para a drenagem urbana no âmbito da Operação Urbana Consorciada Linha Verde a 
avaliação por bacias hidrográficas (sendo elas: Atuba, Belém, Barigüi e Ribeirão dos Padilhas), 
com ênfase no trecho abrangido pela Área de Influência Direta do empreendimento. 
 
Para tanto foi realizada uma busca e pesquisa de estudos, projetos e planos de drenagem 
existentes, visando avaliar a situação atual, os impactos com a OUC-LV e as providências 
necessárias. 
 
Foram utilizados os Estudos de Diagnóstico desenvolvidos para a Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, pela RDR 
Consultores Associados Ltda. Este relatório atende, parcialmente, o estabelecido no Contrato 
Administrativo 52/2006,  serviços especializados para a elaboração do “Plano da Bacia do Alto 
Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira”, segundo especificado no “Termo de Referência para 
Elaboração do Plano da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira” e no “Plano de 
Trabalho Consolidado”, documentos integrantes deste contrato. 
 
Utilizou-se também o Plano Diretor de Drenagem Urbana do Alto Iguaçu (CH2M HILL, 2002), o 
qual aponta principalmente um estudo do grau de criticidade do problema de enchentes e 
inundações nas bacias hidrográficas que compõe o Alto Iguaçu, bem como o Plano Diretor de 
Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba (SUDEHRSA, 2002) 
e o diagnóstico preliminar do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Curitiba (PDD, 2011), em 
processo de finalização. 
   
O Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na RMC foi elaborado entre 1999 a 
2002 e possui características singulares, que o distingue de trabalhos que tratam as inundações 
unicamente como problemas de engenharia. A linha metodológica adotada considera diversos 
aspectos da questão, propondo soluções globais e articuladas entre si. Dentre os aspectos 
singulares do Plano Diretor, destacam-se os seguintes: 
 
� A unidade de planejamento é a bacia hidrográfica e a unidade de regulamentação é o 

distrito; 
� As soluções propostas dão ênfase ao controle do escoamento superficial junto à sua 

origem; 
� Para a redução dos impactos das inundações são propostas, além das intervenções 

estruturais, medidas e ações não estruturais a serem aplicadas através de mecanismos de 
disciplinamento do uso do solo urbano, plano de ação para a proteção da população e um 
sistema institucional de gestão; 

� O disciplinamento do uso do solo das futuras áreas urbanizadas baseia-se no princípio 
de que novos empreendimentos não poderão causar impacto sobre o sistema de macro-
drenagem; 

� As principais medidas de controle propostas consistem em obras de retenção (com a 
criação de “reservatórios de amortecimento”) e de preservação das várzeas de inundação, a 
serem complementadas com ações não estruturais na forma de alterações das legislações 
de zoneamento de uso e ocupação do solo. 
 

O Plano Diretor de Drenagem desenvolveu simulações de linhas de inundação levando em 
consideração as ações e obras previstas no Plano. Os resultados obtidos foram utilizados para a 
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definição das medidas de controle de cheias, com o objetivo de atenuar as inundações que 
ocorrem em áreas urbanizadas considerando o tempo de recorrência igual a 10 anos.  
 
 
7.1.9.2. Área de Influência Direta – AID 
 
Conforme mencionado, a Área de Influência Direta da OUC-LV é composta por 04 bacias 
hidrográficas: bacias dos rios Atuba, Belém, Ribeirão dos Padilhas e Barigui, cujas 
caracterizações  em termos de drenagem encontram-se descritos individualmente. 
 
A descrição será a identificação da bacia hidrográfica, dimensão em km², extensão da bacia em 
comprimento e tabela de singularidades. 
 
Caracterizam-se por singularidades as obstruções existentes ao longo do caminhamento do rio. 
Estas podem ser travessias de ruas (bueiros, galerias e pontilhões), passarelas e qualquer outro 
obstáculo existente que dificulte a passagem da vazão afluente a um determinado ponto. A 
tabela de singularidades mostra as principais características consideradas. 
 
 
        Bacia do rio Atuba 
 
O rio Atuba é, junto com o rio Iraí, um dos formadores do rio Iguaçu, do qual é afluente pela 
margem direita. A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão territorial de cerca de 127 km². 
 
As singularidades levantadas na bacia do rio Atuba estão indicadas no Quadro 7.1.9.2-1 o qual 
mostra as principais características: 

 
Quadro 7.1.9.2-1 

Singularidades – Bacia do Rio Atuba 

Nº Rio Estaca Tipo  Dimensões Recobrimento 

1 Atuba 19+879 Bueiro Retangular (5,7 x 2,9) m 0,50 m 
2 Atuba 16+378 Bueiro Retangular 2 x (4,0 x 2,5) m 1,57m 
3 Atuba 12+116 Ponte (12,8 x 2,7) m 0,86m 
4 Atuba 11+385 Ponte (19,7 x 4,0) m 1,59m 
5 Atuba 10+299 Passarela de Madeira (18,2 x 2,8) m 0,30m 
6 Atuba 10+098 Ponte de Concreto (20,0 x 4,2) m 0,17m 
7 Atuba 8+778 Passarela de Madeira (17,7 x 3,8) m 0,30m 
8 Atuba 8+460 Passarela Metálica (18,8 x 4,9) m 0,20m 
9 Atuba 8+354 Passarela Treliçada (10,15 x 2,5) m 1,00 m 
10 Atuba 6+147 Ponte c/ Pilar 2 x (9,7 x 4,4) m 0,35m 
11 Bacacheri 10+324 Bueiro Tubular 1 θ 1,5 m 1,20m 
12 Bacacheri 8+215 Tavessia L = 7,90 m H=1,97m 0,51m 
13 Bacacheri 5+830 Tavessia (9,1 x 2,87)m 1,43m 
14 Bacacheri 3+433 Ponte L = 11,60 H=4,15 m 0,73m 
15 Bacacheri 3+433 Ponte L = 11,60 H=4,15 m 0,73m 
Fonte: CH2M HILL 

 
O estaqueamento indicado na tabela anterior foi realizado a partir do traçado do curso d’água 
principal e a definição do trecho de macrodrenagem no sentido da foz para as cabeceiras. O 
perfil longitudinal do terreno ao longo do trecho estaqueado, foi composto extraindo-se da base 
cartográfica as cotas das margens nos pontos onde o tração do curso intercepta as curvas de 
nível. O perfil longitudinal do fundo (Figura 7.1.9.2-1) foi determinado a partir das cotas das 
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margens indicadas no pefil longitudinal do terreno, descontando destas a profundidade média 
dos leitos. 
 

 
Figura 7.1.9.2-1 - Perfil Longitudinal – Rio Atuba 

Fonte: CH2M HILL 

 
A caracterização da situação atual de 88 km de trechos de rios da bacia do rio Atuba é mostrada 
nas Figuras 7.1.9.2-2 e 7.1.9.2-3 a seguir: 
 

 
Figura 7.1.9.2-2: Localização da bacia 

Fonte: CH2M HILL. 
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Figura 7.1.9.2-3 – Áreas de risco de inundação na AID – porção da Bacia do Rio Atuba 

Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 
 
         Bacia do rio Belém 
 
O rio Belém é afluente pela margem esquerda do rio Iguaçu. A sua bacia hidrográfica abrange 
uma extensão territorial de 88 km2, estando inteiramente localizada no município de Curitiba. 
 
O estaqueamento foi realizado a partir do traçado do curso d’água principal e a definição do 
trecho de macrodrenagem no sentido da foz para as cabeceiras. O perfil longitudinal do terreno 
ao longo do trecho estaqueado, foi composto extraindo-se da base cartográfica as cotas das 
margens nos pontos onde o traçado do curso intercepta as curvas de nível. O perfil longitudinal 
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do fundo (Figura 7.1.9.2-4) foi determinado a partir das cotas das margens indicadas no pefil 
longitudinal do terreno, descontando destas a profundidade média dos leitos. 
 

 
Figura 7.1.9.2-4 – Perfil Longitudinal – Rio Belém 

Fonte: CH2M HILL. 

 
A caracterização da situação atual dos trechos (parte dos 64 km) é mostrada nas Figuras 
7.1.9.2-5 e 7.1.9.2-6 a seguir: 
 

 
Figura 7.1.9.2-5 – Localização da bacia. 

Fonte: CH2M HILL. 
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Figura 7.1.9.2-6 – Áreas de risco de inundação na AID – porção da Bacia do Rio Belém 

Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 
 
       Bacia do rio Barigüi 
 
A bacia do rio Barigüi contém em sua área de aproximadamente 267 km2 partes dos municípios 
de Almirante Tamandaré, Curitiba e Araucária. 
 
Apesar da caracterização do rio Barigüi apresentada referir-se à bacia como um todo, há de se 
destacar que a participação na ADA resume-se ao Ribeirão do Passo do França que é afluente 
do rio Capão Raso, que por sua vez do rio Barigui. 
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As singularidades levantadas na bacia do rio Barigüi estão indicadas no Quadro 7.1.9.2-2 a 
seguir, o qual mostra as principais características: 
 

Quadro 7.1.9.2-2 
Singularidades – Bacia do Rio Barigüi 

Nº Rio Estaca Tipo  Dimensões (m) Recobrimento 

1 Barigui 10+950 Ponte (46,00x3,00) 2,80 
2 Barigui 10+975 Ponte (46,00x3,00) 2,80 
3 Barigui 14+750 Ponte (54,50 x 4,30) 2,70 
4 Barigui 16+250 Ponte (43,0 x 4,70) 2,40 
5 Barigui 17+100 Ponte (45,0 x 3,50) 2,50 
6 Barigui 18+325 Passarela (35,40 x 4,00) 2,00 
7 Barigui 18+640 Ponte (39,40 x 4,00) 2,50 
8 Barigui 20+800 Ponte (46,00 x 4,00) 2,50 
9 Barigui 21+175 Ponte (39,00 x 3,80) 2,40 
10 Barigui 23+400 Ponte (43,30 x 4,00) 2,40 
11 Barigui 24+825 Ponte (45,00 x 4,00) 3,60 
12 Barigui 26+060 Ponte (43,00 x 4,00) 3,50 

Fonte: CH2M HILL 

 
O estaqueamento indicado na tabela anterior foi realizado a partir do traçado do curso d’água 
principal e a definição do trecho de macrodrenagem no sentido da foz para as cabeceiras. O 
perfil longitudinal do terreno ao longo do trecho estaqueado, foi composto extraindo-se da base 
cartográfica as cotas das margens nos pontos onde o traçado do curso intercepta as curvas de 
nível. O perfil longitudinal do fundo (Figura 7.1.9.2-7) foi determinado a partir das cotas das 
margens indicadas no pefil longitudinal do terreno, descontando destas a profundidade média 
dos leitos. 
 
A SMOP desenvolveu projeto de reperfilamento do fundo do canal e conformação dos taludes e; 
no momento busca viabilizar a obtenção de recursos para execução das obras. 
 

 
Figura 7.1.9.2-7 – Perfil Longitudinal – rio Barigui 

Fonte: CH2M HILL. 
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A caracterização da situação atual é mostrada nas Figuras 7.1.9.2-8 e 7.1.9.2-9 a seguir, a 
qual abrange pequeno trecho da AID: 
 

 
Figura 7.1.9.2-8 - Localização da bacia. 

Fonte: CH2M HILL. 
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Figura 7.1.9.2-9 – Áreas de risco de inundação na AID – porção da Bacia do Rio Barigüi 

Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 
 

         Ribeirão Padilha 
 
O ribeirão Padilha é afluente do rio Iguaçu pela margem direita. A sua bacia hidrográfica, 
totalmente situada no município de Curitiba, abrange um extensão territorial de cerca de 31,2 
km²  
 
A bacia hidrográfica do ribeirão dos Padilhas é toda pertencente a Curitiba, e pode ser melhor 
caracterizada e analisada quando dividida em trechos (PDD, 2011). 
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As singularidades levantadas na bacia do ribeirão Padilha estão indicadas no Quadro 7.1.9.2-3 
o qual mostra as principais características: 
 

Quadro 7.1.9.2-3 
Singularidades – Bacia do Ribeirão Padilha 

Nº Rio Estaca Tipo  Dimensões (m) Recobrimento 

1 Padilha 8+575 Galeria (4,0 x 3,0) m  0,60 m 
2 Padilha 7+762 Galeria (4,5 x 3,0) m 0,50 m 
3 Esmeralda 0+581 Bueiro Tubular (1 Ø 2,0) m 0,30 m 
4 Padilha 7+544 Galeria (4,5 x 3,0) 0,50 m  
5 Padilha 7+356 Galeria 2 x (2,50 x 3,50) m 0,30 m 
6 Pinheirinho 2+689 Passarela 1 Ø 1,80 m 0,50 m 
7 Pinheirinho 2+551 Bueiro Tubular 1 Ø 2,00 m 1,20 m 
8 Pinheirinho 2+411 Bueiro Tubular 1 Ø 2,00 m 0,50 m 
9 Pinheirinho 2+267 Bueiro Tubular 1 Ø 2,00 m 0,50 m 
10 Pinheirinho 2+129 Bueiro Tubular 1 Ø 2,00 m 0,50 m 
11 Pinheirinho 1+985 Ponte de madeira (4,0 x 2,3) m 0,50 m 
12 Pinheirinho 1+740 Galeria (3,5 x 2,2) m 0,50 m 
13 Pinheirinho 0+370 Galeria (3,5 x 2,5) m 1,00 m 
14 Pinheirinho 0+222 Ponte (6,0 x 2,0) m 0,50 m 
15 Padilha 6+185 Ponte (9,0 x 4,0) m 1,00 m 
16 Cercado 2+151 Galeria (4,5 x 3,0) m 0,60 m 
17 Cercado 1+828 Galeria (6,5 x 3,2) m 0,50 m 
18 Cercado 1+375 Galeria (4,0 x 3,0) m 0,60 m 
19 Cercado 0+994 Galeria (4,5 x 3,0) m 0,60 m 
20 Cercado 0+746 Passarela (7,0 x 4,5) m - 
21 Cercado 0+211 Galeria (9,0 x 2,5) m 0,60 m 
22 Padilha 5+647 Ponte (16,0 x 4,8) m 1,20 m  
23 Padilha 5+166 Ponte (13,0 x 5,0) m 0,60 m 
24 Padilha 4+684 Ponte (10,0 x 6,0) m 0,50 m 
25 Padilha 4+611 Ponte (10,0 x 6,0) m 0,50 m 
26 Boa Vista 2+145 Ponte (8,0 x 3,0) m 0,50 m 
27 Boa Vista 0+690 Passarela (8,0 x 5,0) m - 
28 Boa Vista 0+420 Ponte (8,0 x 4,5) m 0,50 m 
29 Padilha 2+284 Ponte (11,0 x 3,0) m 1,20 m  
30 Osternack 1+075 Galeria (4,5 x 3,0) m 1,80 m  
31 Osternack 0+055 Bueiro Tubular 2 Ø 1,5 m 2,80 m  

Fonte: CH2M HILL 

 
O estaqueamento indicado no quadro anterior foi realizado a partir do traçado do curso d’água 
principal e a definição do trecho de macrodrenagem no sentido da foz para as cabeceiras. O 
perfil longitudinal do terreno ao longo do trecho estaqueado, foi composto extraindo-se da base 
cartográfica as cotas das margens nos pontos onde o traçado do curso intercepta as curvas de 
nível. O perfil longitudinal do fundo foi determinado a partir das cotas das margens indicadas no 
pefil longitudinal do terreno, descontando destas a profundidade média dos leitos (Figura 
7.1.9.2-10). 
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Figura 7.1.9.2-10 – Perfil Longitudinal – Rio Padilha 

Fonte: CH2M HILL 

 
A caracterização da situação atual é mostrada nas Figuras 7.1.9.2-11 e 7.1.9.2-12 a seguir: 

 
 

 

Figura 7.1.9.2-11 - Localização da Bacia 
Fonte: CH2M HILL 
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Figura 7.1.9.2-12 – Áreas de risco de inundação na AID – porção da Bacia do Ribeirão dos 

Padilhas 
Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 
 
7.1.9.3. Análise global da drenagem 
 
As drenagens da AID apresentam padrões sub-paralelos para as drenagens principais (macro), 
condicionadas a estrutura geológica regional e dendríticos para a microdrenagem. O nível de 
base das drenagens normalmente encontra-se associado a afloramentos das litologias do 
Embasamento Cristalino (URBS, 2003).  
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De maneira geral, no primeiro trecho, a rede de drenagem da AID encontrava-se 
descaracterizada pelo processo de urbanização, anterior as obras de implantação da Linha 
Verde, sendo canalizada e conduzida para as drenagens principais, fato que diminui as taxas de 
infiltração na área urbana. Além disso, as enxurradas formadas pelas chuvas (grandes agentes 
erosivos) estavam carreando sedimentos aos cursos d’água e conseqüentemente acabando por 
assoreá-los e ainda há situações em que a comunidade residente acabava descartando nas 
drenagens (cursos d'água urbanos) todo o tipo de resíduos, bem como lançando 
clandestinamente efluentes domésticos. 
 
As principais deficiências encontradas, as quais interferiam na capacidade de escoamento das 
galerias dos córregos inseridos na AID, como já mencionado e que conseqüentemente 
contribuem para o processo de assoreamento dos mesmos são os seguintes: 
 
� Galerias de ligação salientes em relação ao plano da parede da galeria principal, que 

provocam perda de carga, turbulência e acúmulo de detritos; 
� Elevadas taxas de canalização de córregos, diminuindo as taxas de infiltração na área 

urbana; 
� Concretagem de parte das galerias pluviais por obras residenciais civis. A população acaba 

descartando os restos de cimento nas redes de drenagem; 
� Assoreamento das galerias de drenagem pelo carreamento de sedimentos pelas enxurradas 

das águas de chuvas; 
� Detritos de grandes dimensões obstruindo a seção. 

 
Como consequência dessa deficiência, aliado a outros fatores, ocorrem os alagamentos, 
descritos no próximo item deste estudo. 
 
Entretanto, com a obras de implantação da Linha Verde a partir de 2004 houve uma série de 
intervenções na infraestrutura existente, como obras de drenagem, entre outras, as quais ainda 
serão complementadas quando da implantação da Operação Urbana Consorciada, que prevê 
readequações e ampliação dos sistemas de drenagem, se necessário. 
 
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental do Eixo Metropolitano de Curitiba (UBRS, 2003), 
tem-se que o novo sistema de drenagem superficial estava prevendo deságues nos bueiros de 
travessia e em algumas ruas transversais, definidas no projeto, tomando-se o cuidado para não 
sobrecarregar o sistema existente destas ruas. Ocorreria o aproveitamento da drenagem 
existente ou caso não existisse rede nestas ruas, seria projetado novo coletor até um ponto 
seguro de deságue. 
 
O sistema de macrodrenagem existente no segmento executado e concluído é composto por 
quatro bueiros de travessia, conforme descrito a seguir (UBRS, 2003): 
 
� OAC 01 - Localizado nas proximidades da Estação Vila São Pedro. Este bueiro é um 

ARMCO Ø4,00m, o qual apresenta-se em bom estado de conservação, cuja seção é 
suficiente para drenar a bacia hidrográfica correspondente. 

� OAC 02 - Localizado aproximadamente a 500 m após a Estação da Vila São Pedro, 
apresenta seção retangular de 1,20x1,20m. Este bueiro está em estado ruim de 
conservação. A montante deste há uma erosão que está ocasionando a destruição do 
acostamento existente na rodovia. Esta erosão é provocada pela insuficiência hidráulica do 
bueiro, de forma que o mesmo deverá ser objeto de estudo, visando sua substituição por 
outra obra com seção de vazão adequada as características hidráulicas necessárias. 
Especial atenção deverá ser tomada na fase de projeto a fim de definir o melhor 
caminhamento a jusante do bueiro, uma vez que existem construções neste local. 

� OAC 03 - Localizado aproximadamente a 1 km distante da OAC 02, apresenta seção tubular 
dupla Ø1,20m. Este bueiro está razoavelmente conservado e apresenta seção suficiente 
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para drenar o sistema existente e futuro, sofrendo adequação apenas com relação a 
acomodação dos novos elementos geométricos previstos em  projeto. 

� OAC 04 - Localizado nas proximidades do viaduto da Mal. Floriano Peixoto, este bueiro é 
construído para transpor o rio Vila Guairá, apresenta seção retangular de 7,00x4,00m. Este 
bueiro está razoavelmente conservado e apresenta seção suficiente para drenar o sistema 
existente e futuro. Na transposição da Rua Anne Frank sobre o mesmo rio (jusante do bueiro 
7,00x4,00m), deverá ser executado uma galeria celular com seção compatível com os 
dimensionamentos hidrológicos/hidráulicos a serem desenvolvidos no projeto. 
 

A integridade destas estruturas deveria ser assegurada, conforme UBRS (2003), em casos de 
substituição/complementação, a implantação das novas unidades deveria ser procedida 
adequadamente, sob pena de causar alagamentos, inundações ou, ainda, iniciar processos 
erosivos decorrentes de obstrução do sistema de escoamento superficial. 
 
 
7.1.9.4. Alagamentos 
 
Um dos fatores que torna mais crítico e particular o problema das enchentes em Curitiba, diz 
respeito ao crescimento da cidade, notadamente anos 1960 e 70; o qual não respeitou os fundos 
de vale, tal como se vê nos rios Atuba, Barigui, Belém e Padilhas (a montante da rua Isaac 
Ferreira da Cruz), entre outros (PDD, 2011). 
 
Verifica-se que de maneira geral, nas bacias hidrográficas onde a OUC-LV se insere, há pontos 
críticos de alagamento, como se pode visualizar nas Figuras 7.1.9.4-1, 7.1.9.4-2, 7.1.9.4-3, 
apresentadas adiante e em muitas situações há ocupações irregulares instaladas exatamente 
nessas manchas de alagamento e sobre as áreas de preservação permanente (APP) dos rios. 
 
Na Bacia do Rio Atuba, dentro da AID verificam-se manchas de alagamento concentradas em 
sua maior parte ao longo do rio Bacacheri e Bacacheri Mirim.  
 
Na Bacia do Rio Belém há extensa porção inserida na AID (porção oeste) contendo mancha de 
inundação, a qual ocorre ao longo do rio Belém e demais córregos entre os bairros Vila Guaíra, 
Lindóia e Fanny. 
 
Na Bacia do rio Barigüi, que apesar de pequena porção da AID se inserir neste bacia, ainda 
assim notam-se pontos de alagamento e também ocupações irregulareas às margens de APPs, 
em trecho do bairro Tatuquara. 
 
Já na Bacia do Ribeirão dos Padilhas verifica-se extensa mancha de inundação da porção 
central da AID, ao longo do Ribeirão dos Padilhas, entre os bairros Xaxim e Capão Raso. É a 
que apresenta, dentre as demais, o maior número de ocupações irregulares em APP e inserida 
na mancha de inundação. 
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Figura 7.1.9.4 -1 – Pontos de alagamento na bacia do Rio Atuba e AID 

Fonte: PDD (2011) 
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Figura 7.1.9.4 -2 – Pontos de alagamento na bacia do Rio Belém e AID 

Fonte: PDD (2011) 
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Figura 7.1.9.4 -3 – Pontos de alagamento na bacia do Rio Barigüi e AID 

Fonte: PDD (2011) 
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Figura 7.1.9.4 -4 – Pontos de alagamento na bacia do Ribeirão dos Padilhas e AID 

Fonte: PDD (2011) 
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7.1.9.5. Síntese dos Aspectos Relevantes 
 
De acordo como PDD (2011) pode-se afirmar que existe um potencial muito grande para que se 
obtenham melhorias significativas quanto à redução dos danos devido às inundações, sem 
grandes intervenções estruturais. Dentre as medidas, como um Plano de Ação, que deve ser 
composto da definição das prioridades, concepção, projeto, busca de recursos e execução 
destacam-se: 
 
� Desassoreamento do fundo dos rios; 
� Limpeza das margens e reconformação dos taludes; 
� Campanhas de esclarecimentos que motivem a população a não jogar resíduo nos rios; 
� Implantação de medidas não estruturais de alcance domiciliar; 
� Implantação de medidas não estruturais de alcance comercial/industrial 
� Adoção de incentivos tributários às medidas não estruturais; 
� Adoção de incentivos tributários à manutenção de áreas verdes. 
� Remoção seletiva de ocupações irregulares; 
� Medidas de impedimento às novas ocupações irregulares. 
 
De forma semelhante, o Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Alto Iguaçu (PDDRMC, 
SUDERHSA, 2002) possui algumas características importantes, que o distingue de trabalhos 
que tratam as inundações unicamente como problemas de engenharia. A linha metodológica 
adotada considera diversos aspectos da questão, propondo soluções globais e articuladas entre 
si. 
 
O relatório da implantação da primeira fase da Linha Verde (Relatório As Built – R1), trecho Lote 
1 (Xaxim – Centro Politécnico), demonstra que diversas intervenções ou adequações não 
previstas foram realizadas durante a execução da obra, fato que ocasionou algum atraso no 
cronograma. Estas alterações foram objeto de análise criteriosa e detalhamento de projeto por 
empresa especializada anteriormente à sua execução dentro do contrato originalmente licitado. 
Diante deste fato, pode-se concluir que nas próximas fases haverão adequações não previstas 
face à impossibilidade de levantar todas as interferências e intervenções que  serão necessárias 
para atingir as metas propostas na implantação da OUC-LV. 
 
De posse das informações existentes, salvaguardando-se de imprecisões devidas às alterações 
no sistema de drenagem não controláveis no âmbito da OUC-LV, as medidas mitigadoras 
discriminadas em estruturais e não estruturais serão apresentadas em recomendações 
baseadas em macro análises do impacto devido à implantação da operação.  
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7.1.10. Áreas Contaminadas / Passivos Ambientais 
 
O problema dos passivos ambientais é uma característica típica das sociedades industriais 
modernas. Ele é o resultado de muitas décadas de produção industrial despreocupada e da 
eliminação de seus produtos. No mundo inteiro as dimensões quantitativas e financeiras desse 
problema foram subestimadas (SCHIANETZ, 1999). 
 
O tratamento efetivo dos passivos ambientais exige a criação de uma base jurídica. A 
elaboração de diretrizes legais e normas válidas para todo o território nacional para identificar, 
analisar e recuperar passivos ambientais evidenciou ser um caminho proveitoso. Um problema 
fundamental reside sempre no esclarecimento da questão da culpa. É claro que o “princípio do 
causador” deverá ser aplicado prioritariamente. E caso ele consiga ser identificado há o 
problema adicional de verificar se ele está em condições de realizar a recuperação, isto é, se ele 
tem liquidez para custear as medidas necessárias. 
 
O solo durante muito tempo foi considerado erroneamente um receptor ilimitado de substâncias 
nocivas descartáveis como o lixo doméstico e resíduos industriais, com base em seu suposto 
potencial de autodepuração. 
 
Área contaminada é “um local onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada 
pela introdução de substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, 
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada ou acidental". 
 
O termo passivo ambiental corresponde a toda pendência ambiental provocada durante a 
implantação ou operação de um empreendimento, isto é, qualquer degradação da qualidade 
ambiental não recuperada ou mitigada, trazendo como consequência impactos indesejáveis 
(DEINFRA, 2009). 
 
Quando vias, rodovias ou outras áreas apresentam passivos ambientai, pode-se aferir a 
existência de efeitos deletérios diretos (em sua própria manutenção e funcionamento) ou riscos 
ao patrimônio público, podendo inclusive afetar a integridade física dos usuários e a qualidade 
de vida da comunidade do entorno. 
 
A determinação econômica bem como a contabilização do histórico dos passivos ambientais é, 
por si só, de grande valia na gestão das organizações, contribuindo para a hierarquização mais 
racional das ações a serem desenvolvidas na área sócio-ambiental, auxiliando assim na 
alocação dos recursos, normalmente limitados e insuficientes, de que dispõem as empresas 
para os programas nos quais eles sejam mais necessários.  
 
A utilização dessa ferramenta passa a ter uma maior importância quando as organizações 
realizam operações de associação, fusão, compra ou venda de ativos, seguro, transações 
imobiliárias e abertura ou aumento de capital, entre diversas outras, nas quais o valor de 
mercado do próprio objeto das operações é fortemente impactado pelo passivo ambiental ou, 
mais intensamente ainda, pelas expectativas exacerbadas em torno do mesmo passivo. Quem 
compra se torna titular do ativo e do passivo, é a máxima exaustivamente repetida.  
 
O conceito de passivo, na área contábil, implica em procedimentos muito seguros de verificação 
e checagem, tanto para que os cálculos vinculados a esse conceito sejam capazes de levantar o 
exigível completamente e sem dupla contagem, como para evitar que o que não é exigível seja 
contabilizado juntamente com o efetivo passivo.  
 
A transposição desse conceito contábil para a área ambiental é muito sensível. Primeiro, por 
envolver conceitos culturais. Segundo, porque os recursos naturais são chamados recursos em 
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virtude de serem compreendidos como coisa que tem valor, com o agravante de estarem 
submetidos a usos frequentemente conflitantes, ou seja, um usuário normalmente diminui a 
abundância ou deprecia o valor do recurso deixado disponível para outros usuários. Em 
decorrência das constatações acima, nem sempre é possível determinar, com precisão e 
aceitação universais, quais seriam as metas de controle de emissões de uma fonte ou ainda de 
uma remediação ambiental (ELETROBRAS, 2000).  
 
 
7.1.10.1. Aspectos Metodológicos 
 
Passivos Ambientais têm sido constatados em diversas empresas ou áreas onde, no passado e 
mesmo no presente, foram produzidos, armazenados ou utilizados produtos químicos, tais como 
solventes fenólicos ou clorados, derivados do petróleo, metais pesados, sais inorgânicos, 
compostos organoclorados, compostos organobromados, compostos organofosforados, 
carbamatos, etc. Esses danos ambientais podem ter sua origem atribuída a vazamentos, a 
acidentes operacionais ou mesmo à disposição inadequada de resíduos. 
 
O gerenciamento dessas áreas contaminadas deve ser iniciado pela determinação das 
extensões qualitativa e quantitativa das externalidades negativas ao solo e às águas 
subterrâneas e superficiais. Portanto, faz-se necessário a adoção de método adequado para 
promover a caracterização do cenário de risco que seja existente ou haja indícios em que possa 
existir, em cada situação, propondo-se ações de mitigação dos impactos de maior monta e 
perigo para as comunidades afetadas. 
 
As planilhas de dados, elaboradas no software Excel, disponibilizadas pela SMMA, apesar de 
não serem dados primários, apresentam um resumo das empresas localizadas dentro da área 
de influência da Linha Verde, mostrando, detalhadamente, tanto as áreas não contaminadas 
como as áreas contaminadas, contendo os campos de número da indicação fiscal, número do 
lote, área do lote, coordenadas UTM, nome da empresa, nome de fantasia da empresa, CNPJ 
da empresa, endereço, bacia hidrográfica a qual pertence, situação do passivo ambiental 
(quando existente) e ação de controle tomada (quando aplicável), dentre outros dados, por ser 
parte inicial de um processo de estabelecimento de método de valoração de passivos 
ambientais de empresas potencialmente poluidoras instaladas no eixo ou arredores da antiga 
Rodovia BR-116, fornecem subsídios iniciais para consolidação futura de uma metodologia 
específica. 
 
Os critérios de definição entre o que é passivo e, portanto, exigível das organizações e o que 
não é passivo, são como se segue: 
 
A) Legislação aplicável, que pode exigir a adoção de:  

 
• Providências administrativas, tais como, requerimentos prévios, execução de estudos 

ambientais e outras;  
 

• Implementação de ações para adequação das instalações, atividades, processos, 
serviços, matérias primas ou produtos; 

 
• Ações de remediação, a serem realizadas no meio ambiente, para que o mesmo volte 

a exibir a qualidade mínima determinada para atendimento de suas funções sociais e 
de suporte à vida, à biodiversidade e ao bem-estar das pessoas; 

 
• Ações de compensação a partes eventualmente afetadas pelas atividades da 

organização. 
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B) Exigências e compromissos assumidos a exemplo de: exigências técnicas lavradas nos 

versos de autos administrativos (licenças, notificações, multas ou autorizações) dos órgãos 
de controle ambiental; instrumentos de transação, na forma da lei, com o Ministério Público 
ou com partes interessadas ou potencialmente afetadas pelas atividades, processos e 
produtos da organização; acordos públicos lavrados com as mesmas partes interessadas; 
sentenças judiciais e termos de compromisso com a justiça.  
 

C) Cumprimento da Política Ambiental da organização, quando existente, definida por 
diretrizes / programas corporativos e objetivos da própria organização declarados junto ao 
público interno e externo. 

 
D) Orientações e obrigações referentes a agentes financiadores e entidades de fomento, 

constantes dos respectivos contratos firmados e requisitos de companhias classificadoras e 
seguradoras. 

 
E) Ações Corretivas, definidas por estudos de risco, necessárias para prevenir eventuais 

riscos graves ou iminentes ao meio ambiente, à saúde humana ou à propriedade36. 
 
F) Qualquer tipo de ação (remediação, adequação, compensação, etc.) referente a passivos 

gerados por terceiros, independentemente da responsabilidade civil sobre o objeto em 
questão, que venha a constar do balanço contábil da empresa como despesa, quando 
aplicáveis. 

 
G) Nas avaliações de passivos, os relatórios podem incluir, por requerimento do cliente, uma 

avaliação da viabilidade e probabilidade da entrada em vigor de novas leis e regulamentos, 
podendo-se, nesses casos, incluir um capítulo separado contendo a provável demanda 
econômica futura ao empreendedor/operador para enquadrar situações observadas nas 
auditorias citadas na alínea “A” anterior, contra os critérios dessas leis e requerimentos 
futuros. 

 
 

7.1.10.2. Área de Influencia Indireta (AII) 
 
São considerados passivos ambientais, no Município de Curitiba, a contaminação das águas 
subterrâneas, do subsolo, do solo, das edificações, de equipamentos e materiais, bem como a 
degradação das características naturais de um local, como a vegetação ou a qualidade da água, 
resultante da implantação ou operação de atividades, ocupações ou empreendimentos que 
tenham sido desenvolvidos sem o devido Licenciamento ou Monitoramento Ambiental. 
 
Uma das atividades com grande potencial para geração de passivos ambientais é a implantação 
e operação de postos de gasolina. 
 
Tais atividades devem manter sistemas de monitoramento de águas subterrâneas (lençol 
freático) desde que possuam tanques e equipamentos enterrados ou mesmo locais de 
disposição de matérias primas ou resíduos, dentre tantos. 
 
Em 2006 a SMMA realizou levantamento com base nos dados disponíveis na própria secretaria, 
em que se baseou em dados secundários específicos para o processo de licenciamento 
ambiental, o qual indicou a seguinte situação para os postos de abastecimento e serviços ou 
empreendimentos que possuem sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis, 
conforme Quadro 7.1.10.2-1. 

                                                           
36 Nestes estudos, deverão ser definidos os critérios de aceitabilidade do risco envolvido. 
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Quadro 7.1.10.2-1 

Situação dos empreendimentos 

EMPREENDIMENTOS QUANTIDADE 

Número de empreendimentos cadastrados  456 
Número de empreendimentos licenciados 154 
Número de empreendimentos não licenciados 226 
Número de empreendimentos desativados 18 
Número de empreendimentos com TAC 56 
Número de empreendimentos desativados com TAC 02 

FONTE: SMMA / Gerência de Planejamento Ambiental (2006) 

 
A Figura 7.1.10.2-1 mostra os locais de armazenagem e distribuição de combustíveis em 
Curitiba, observando-se que as áreas mais representativas estão na região NE e SW. 
 

 
Figura 7.1.10.2-1 - Armazenagem e distribuição de combustíveis em Curitiba 

Fonte:SMMA (2008) 
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Outro exemplo que pode se citar de atividades geradoras de passivos ambientais é a operação 
de Cemitérios, públicos ou privados. Em Curitiba existem hoje quatro Cemitérios Municipais – 
Boqueirão, Santa Cândida, São Francisco de Paula e Água Verde e dezoito Cemitérios 
particulares. 
 
O processo natural de decomposição dos materiais utilizados no enterro (caixão, flores, tecidos) 
e dos corpos gera um subproduto denominado necrochorume, que pela sua alta carga biológica 
pode causar a contaminação das águas subterrâneas, desta feita, todas estas atividades devem, 
previamente a sua instalação, obter o devido licenciamento ambiental, considerando formas de 
tratamento para o necrochorume e sistemas de monitoramento, para o acompanhamento de sua 
operação (SMMA, 2008).  
 
A Figura 7.1.10.2-2 mostra sistema de monitoramento de água do lençol freático utilizado para 
postos de abastecimento de combustíveis, aterros sanitários e cemitérios, dentre outras 
atividades. 
 

 
Figura 7.1.10.2-2 - Sistema de monitoramento de águas subterrâneas em postos de 

combustíveis em Curitiba 
Fonte: SMMA (2008) 

 
Já na Figura 7.1.10.2-3 é apresentado o mapa com a localização dos locais de potencial 
geração de passivos ambientais e postos de combustíveis no município de Curitiba, com 
informações atualizadas até o período de 2007. 
 
Outra atividade com potencial para geração de passivos ambientais são as deposições de 
resíduos sólidos urbanos in natura, os lixões e até mesmo aterros sanitários (onde são 
desenvolvidos projetos de controle e monitoração para que não haja a geração de passivos). A 
degradação natural dos resíduos gera um subproduto denominado chorume que se não tratado 
pode trazer contaminação ao solo e as águas subterrâneas. 
 
Em Curitiba existe apenas um Aterro Sanitário, devidamente projetado, com sistemas de 
controle ambiental e monitoramento, denominado Aterro Sanitário da Caximba, que recebe os 
resíduos gerados por Curitiba e outros quatorze Municípios da Região Metropolitana. Existe 
ainda a antiga área de deposição de resíduos sólidos urbanos, conhecida como “Lixão da 
Lamenha Pequena”, onde o Estado e o Município implantaram, após o termino da sua operação, 
medidas de controle ambiental para evitar a geração de degradação ambiental. 
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Figura 7.1.10.2-3 – Locais de potencial geração de passivos ambientais em Curitiba 

Fonte: SMMA (2008) 
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Ainda em relação às áreas de disposição de resíduos pode se citar ainda a antiga Vala Séptica, 
hoje encerrada e controlada, para onde eram encaminhados os resíduos do serviço de saúde de 
Curitiba e Região Metropolitana, tais como: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e 
lamínulas de vidro, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados em laboratório, tais como 
pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri e outros similares; resíduos provenientes 
de pacientes (órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e resíduos sólidos) resultantes da atenção à 
saúde de indivíduos ou animais; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde contendo 
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; resíduos provenientes de áreas epidêmicas 
definidas pela autoridade de saúde competente; bolsas transfusionais contendo sangue ou 
hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de 
validade expirado; bolsas transfusionais vazias ou com qualquer volume residual pós-transfusão 
e aquelas oriundas de coleta incompleta; dentre outros tipos de resíduos infectantes. 
 
Além dos já citados a SMMA tem como atividade corriqueira a investigação e localização de 
outras áreas, independentemente do seu tamanho, onde tenha ocorrido a disposição incorreta 
de resíduos sólidos, demandando dos responsáveis ou executando ela própria ações no sentido 
de corrigir o dano ambiental causado. 
 
A extração de areia e argila, que ainda persiste essencialmente na planície aluvionar do Rio 
Iguaçu, coincidentemente junto a Área de Proteção Ambiental - APA do rio Iguaçu (bairros 
Caximba e Campo de Santana), em que a SMMA implantou o Plano de Manejo, disciplinando o 
uso e ocupação do solo,37 também se caracteriza pela geração de passivos ambientais, tal como 
pode ser visualizado na Figura 7.1.10.2-4. 
 
Ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980 esta atividade foi desenvolvida sem o devido 
cuidado ambiental, pois pelo fim que objetiva é inevitável à geração de passivos. 
 
A extração de areia e argila da forma como é realizada junto às várzeas do rio Iguaçu gera 
impactos negativos ao Meio Físico – solo, subsolo, águas e paisagem e ao Meio Biológico – 
fauna e flora (ver item 7.2), tão significativos que superam em muito os efeitos positivos da 
atividade sobre a componente social e econômica do Município de Curitiba. 
 

                                                           
37 De acordo com os parâmetros e normas estabelecidos no Decreto n° 472, de 04 de maio de 1993. 
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Figura 7.1.10.2-4 – Extração de areia nas várzeas do rio Iguaçu 

Fonte: SMMA (2008) 

 
Em 1998 a SMMA passou a controlar esta atividade, através da aprovação do Decreto Municipal 
n° 55638, que regulamentou o Licenciamento Ambiental da atividade e estabeleceu a 
obrigatoriedade na apresentação de Planos de Recuperação Ambiental, em todas as áreas de 
extração. 
 
Examinando-se a questão da remoção do solo, seja esta para a implantação de uma edificação 
ou para exploração mineral, pode se gerar um passivo ambiental pela retirada da camada de 
solo, pela remoção da vegetação ou até pelo atingimento de um sítio arqueológico.  
 
Como outro exemplo de atividade geradora de passivos ambientais pode-se citar as Estações 
de Tratamento de Esgotos – ETEs da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Em 
Curitiba existem cinco ETEs de grande porte, a saber, ETE CIC-Xisto, Padilha Sul, Atuba Sul, 
Santa Quitéria e Belém e cinco de menor porte, também conhecidas como RALFs – Reator 
Anaeróbio de Lodo Fluidizado, a saber, Bracatinga, Caiuá, Iguape, Monte Verde e Santa 
Cândida, além de oito estações elevatórias. No caso de um acidente operacional ou excesso de 
demanda como se constata na ETE Belém, a possibilidade da geração de passivos ambientais é 
muito grande, desde que a SANEPAR não possua, na prática, um plano de atendimento 
emergencial. 
 
Na relação entre passivos ambientais em recursos hídricos devem-se citar os lançamentos “in 
natura” pelas redes da SANEPAR, em pontos onde ainda não foram implantados os emissários 
e o esgoto coletado é lançado diretamente nos rios e as ligações clandestinas dos habitantes da 
cidade que lançam seus efluentes diretamente nos rios ou nas galerias de águas pluviais. 
 
Outro ponto que não se pode deixar de mencionar é a ocupação das Áreas de Preservação 
Permanente APPs dos rios, lagos e nascentes com moradias. A remoção da vegetação natural, 
a impermeabilização do solo e a ocupação da área de alagamento natural do rio podem causar 
sérios danos à natureza e consequentemente um retorno catastrófico ao homem com enchentes 
e a perda da qualidade de vida.  
 

                                                           
38 Datado em 17 de agosto de 1998. 
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Para tentar minimizar a geração de passivos ambientais em Curitiba, em 2004 foi aprovado o 
Decreto Municipal n° 1.153 que regulamenta a necessidade de todas as atividades 
potencialmente poluidoras de obter o devido licenciamento ambiental, onde estarão previstas as 
medidas de controle e a realização de monitoramentos, sempre que necessário. Neste Decreto 
está previsto também a obtenção necessária da Licença de Desativação para atividades que no 
encerrar de suas operações tenham a obrigação de reparar algum dano ambiental causado. 
 
 

⇒ REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 
 

A Lei Orgânica do Município de Curitiba e a Lei Municipal nº 7.83339 (CURITIBA, 1991), que 
dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente, legislam sobre passivos ambientais em 
Curitiba, principalmente nos capítulos II40 e IV41. 
 
O licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras no Município de Curitiba, 
que poderá atingir atividades industriais dentro da área de influência direta da Linha Verde é 
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.153/04.  
 
O Decreto nº 1.06842 (CURITIBA, 2004) define o Plano Integrado de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil e estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de 
resíduos e deverá ser aplicado para o referido impacto, enquanto que a Portaria Municipal nº 07 
(CURITIBA, 2008)43 institui o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Já o 
Decreto Municipal nº 1.12044 (CURITIBA, 1997) regulamenta o Transporte e Disposição de 
Resíduos de Construção Civil. 
 
Outro requisito legal igualmente aplicável é o artigo 3º da Resolução nº 307 (CONAMA, 200245) 
que enquadra os resíduos da construção civil em classes A, B, C e D, conforme a possibilidade 
de reutilização, reciclagem, destinação, sua forma e risco existente. 
 
O Decreto Municipal nº 609 (CURITIBA, 200846) que regulamenta o Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR), a Lei Municipal nº 7.972 (CURITIBA, 199247) que dispõe sobre o transporte de 
resíduos no município de Curitiba e a Lei Municipal 7.636 (CURITIBA, 199148) são requisitos 
legais aplicáveis à segregação, acondicionamento, transporte e destinação final de resíduos e 
cargas perigosas. 
 
O atendimento para o transporte de cargas perigosas aos requisitos técnicos aplicáveis no 
Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto Federal 
nº 96.04449 (Ministério dos Transportes, 1988), da Portaria Federal nº 34950 (MT, 2002), bem 
como da legislação municipal: Lei Municipal nº 7.636 (CURITIBA, 1991), Decreto Municipal nº 

                                                           
39 Datada de 19/12/1991. 
40 Do Uso do Solo. 
41 Dos Resíduos e Rejeitos Perigosos. 
42 O Decreto Municipal nº 1.068 foi publicado em 18 de março de 2004 e entrou em vigor em 18 de 

fevereiro de 2005. 
43 Publicada em 04 de março de 2008. 
44 Publicada em 24 de novembro de 1997. 
45 A Resolução nº 307 foi publicada em 05 de julho de 2002 e entrou em vigor em 02 de janeiro de 2003. 
46 O Decreto Municipal nº 307 foi publicada em oito de junho de dois mil e oito. 
47 A Lei Municipal nº 7.972 foi publicada em 24 de junho de 1992. 
48 A Lei Municipal nº 7.636 foi publicada em 29 de abril de 1991. 
49 Publicada em 18 de maio de 1998. 
50 Publicada em 04 de junho de 2002. 
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609 (CURITIBA, 2008) e Lei Municipal nº 7.83351 (CURITIBA, 1991) são necessários. 
 
A Portaria IAP/GP nº 224 (IAP, 2007)52, estabelece os critérios para exigência e emissão de 
Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
 

 
⇒ INVESTIGAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

 
Na investigação preliminar de passivos ambientais é importante estar ciente dos seguintes 
dados: 
 

1. Data do levantamento de campo; 
 

2. Número do ponto observado; 
 

3. Coordenadas UTM, especificando o sistema de referência; 
 

4. Localização em área urbana, rural, industrial ou outra, citando ainda se pertence à faixa de 
domínio do DNIT ou em áreas ambientalmente sensíveis, tais como: APA, APP ou outra; 

 
5. Nome da bacia hidrográfica a qual pertence o passivo ambiental; 

 
6. Registro fotográfico do passivo ambiental, com imagens geral, localizada e com detalhes 

específicos; 
 

7. Descrição detalhada do ponto vistoriado, com especificação dos tipos de resíduos, análise 
qualitativa, forma presente (sólida, líquida, pastosa ou outra), volume estimativo, dados de 
geologia do solo, dados de geomorfologia do solo, fitofisionomia, relevo, dentre outros 
detalhes específicos que couber; 

 
8. Tipo de enquadramento e ocorrência do passivo ambiental; 

 
9. Descrição detalhada das causas associadas; 

 
10. Descrição detalhada dos impactos decorrentes do passivo ambiental nos meios físico, 

biológico e socioeconômico (antrópico); 
 

11. Descrição da gravidade, enquadrando como “gravíssima”, “grave”, “pouca gravidade” e 
“sem gravidade”, justificando a alternativa escolhida; 

 
12. Descrição da evolução, enquadrando como “tende a evoluir rapidamente”, “tende a 

evoluir lentamente”, “estabilizado” e “tende a estabelecer”, justificando a alternativa 
escolhida; 

 
13. Descrição do tráfego junto ao passivo ambiental, enquadrando como “intenso”, “médio”, 

“baixo” e “baíssimo”, justificando a alternativa escolhida; 
 

14. Existência de risco a comunidade, enquadrando como “oferece perigo a segurança do 
trânsito”, “urgente”, “merece atenção”, “pouca urgência” e “quase desprezível”, 
justificando a alternativa escolhida; 

                                                           
51 Publicada em 19 de dezembro de um 1991 e dispõe sobre a política de proteção, conservação e 

recuperação do meio ambiente. 
52 Publicada em 05 de dezembro de 2007. 
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15. Descrição da necessidade de recuperação do passivo ambiental, enquadrando como 

“urgentíssimo”, “urgente”, “merece atenção”, “pouca urgência” e “quase desprezível”, 
justificando a alternativa escolhida; 

 
16. Outros tópicos que julgar serem importantes e necessários durante a investigação dos 

passivos ambientais. 
 
 
7.1.10.3. Área de Influência Direta – AID 

 
Embora não sejam plenamente identificáveis em superfície, dentro da AID, não há dúvida 
quanto à ocorrência de contaminação dos solos e/ou das águas superficiais e subterrâneas nas 
áreas de influência. 
 
A carga poluente local é gerada principalmente pela infiltração de fossas; derramamentos de 
hidrocarbonetos em postos de combustíveis, garagens, lava jatos, transportadoras e oficinas 
mecânicas; derramamentos de ácidos, tintas e metais por desmanches, ferros velhos, 
contaminações em áreas industriais ativas (metalomecânicas, galvanizações, gráficas, têxteis, 
marmorarias, etc.) e, em menor escala, por adubos e pesticidas utilizados nas áreas verdes, 
além de contaminações de efluentes industriais (curtume), antigos depósitos de resíduos 
industriais, sistemas de tratamento de efluentes abandonados e instalações industriais 
desativadas.  
 
Estas cargas poluentes apresentam caráter cumulativo por se tratarem de poluentes 
persistentes, com longo período de meia vida, que, dependendo da mobilidade e magnitude, 
afetam tanto a água como o solo.  
 
Os estabelecimentos de fabricação, manipulação, formulação, estocagem, transporte e 
comercialização de hidrocarbonetos, por representarem risco potencial maior e possuírem 
legislação específica, estão sob controle sistemático. 
 
Foram verificados no cadastro do programa de controle de postos de combustíveis da SMMA, os 
postos de combustíveis em implantação, em atividade e as áreas onde já foram desenvolvidas 
atividades de armazenamento de combustíveis. 
 
Os dados levantados no período de 2002 a 2003 são listados no Quadro 7.1.10.3-1 a seguir, 
constando a situação ambiental de cada estabelecimento no tocante a presença de passivo por 
contaminação de hidrocarbonetos em fase livre no lençol freático. 

 
Quadro 7.1.10.3-1 

Postos de combustíveis existentes ao longo do eixo da Linha Verde 

POSTO ENDEREÇO SITUAÇÃO AMBIENTAL 

Postiba Truck Center (BR) Rodovia BR-116, 3425 Bairro Alto Sem passivo 
Magia do Oriente (Bandeira 
Branca) 

Rodovia BR-116 S/N Atuba Sem informação 

Rota Sul (Ipiranga) Rodovia BR-116, km 93 Com passivo 
Posto Chapecó (BR) Rodovia BR-116, km 397 Higienópolis Com passivo 
Garra Auto Posto Rodovia BR-116, 8480Cajuru Sem informação 
Posto Dois Irmãos (BR) Rodovia BR-116, km 98 Sem passivo 
Posto Brasília (BR) Rodovia BR-116, Km 02 Vila Fany Sem passivo 
Posto Três Fazendas (Ipiranga) Rodovia BR-116, 15760 Novo Mundo Com passivo 
Posto Cruzeiro do Sul (Shell) Rodovia BR-116, Km 108 Pinheirinho Sem passivo 
Posto ZEN (BR) Rodovia BR-116, Km 108 Pinheirinho Sem passivo 
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POSTO ENDEREÇO SITUAÇÃO AMBIENTAL 

CIVEMA /MERCEDES Rodovia BR-116, Km 107 Com passivo 
Posto Chico Pneus Rodovia BR-116, Km 107 Com passivo 
Posto Pinheirinho Rodovia BR-116, Km 108 Sem passivo 
Posto Iguaçu Rodovia BR-116, Km 110 Sem informação 
Mariental Rodovia BR-116, Km 107 Sem passivo 
Fonte: SMMA (2003) 

 
De acordo com a metodologia preconizada por Foster, que considera fatores de grau de 
confinamento, profundidade do lençol, permeabilidade e contexto geológico, o aquífero livre das 
áreas aluvionares apresenta vulnerabilidade extrema e os aquíferos Guabirotuba e 
Embasamento Cristalino apresentam vulnerabilidade variando de média à baixa.  
 
Como, porém, a recarga dos aquíferos subjacentes é feito a partir do aquífero aluvionar, as 
cargas poluentes dispostas nesse, afetam em médio prazo de maneira indelével os aquíferos 
inferiores, ainda que os mesmos possuam vulnerabilidade média a baixa (Consórcio DALCON – 
TC/BR – VEJA, 2003). 
 
 

⇒ PASSIVOS AMBIENTAIS DE EMPRESAS NO EIXO METROPOLITANO DA LINHA 
VERDE – ADA  

 
Conforme já comentado no item 7.1.10.1 – Aspectos Metodológicos as planilhas de dados, 
elaboradas no software Excel, disponibilizadas pela SMMA, com apresentação de um resumo 
das empresas localizadas dentro da área de influência da Linha Verde, mostrando, 
detalhadamente, tanto as áreas não contaminadas como as áreas contaminadas, contendo os 
campos de número da indicação fiscal, número do lote, área do lote, coordenadas UTM, nome 
da empresa, nome de fantasia da empresa, CNPJ da empresa, endereço, bacia hidrográfica a 
qual pertence, situação do passivo ambiental (quando existente) e ação de controle tomada 
(quando aplicável), dentre outros dados, por ser parte inicial de um processo de estabelecimento 
de método de valoração de passivos ambientais de empresas potencialmente poluidoras 
instaladas no eixo ou arredores da antiga Rodovia BR-116, fornece subsídios iniciais para 
consolidação futura de uma metodologia específica.  
 
Analisando postos de combustíveis e outras empresas com potencial poluidor na área de 
influência direta do empreendimento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, da cidade 
de Curitiba, com informações atualizadas pela SMMA até o final do primeiro semestre de 2011, 
observa-se: 
 

1. Há histórico de eventos de vazamentos com indicativo de passivos ambientais nas 
seguintes empresas:  
a) LUSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., nome de fantasia 

POSTO GARRA, localizado na Rodovia BR-116, n° 8394 – Jardim Botânico; 
b) CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.53, nome de fantasia CCD TRANSPORTE 

COLETIVO LTDA., localizado na Rua Frei Orlando, n° 1.400 – Tarumã;  
c) AUTO POSTO ROSANE LTDA.54, nome de fantasia ROSANE, localizado na Avenida 
Marechal Heitor de Alencar Castelo Branco, n° 1.011 – Tarumã;  
d) PINHEIRÃO AUTO POSTO LTDA., nome de fantasia PINHEIRÃO LTDA., localizado na 
Avenida Victor Ferreira do Amaral, n° 760 – Tarumã;  
e) CHAPECÓ / Araújo Silveira e Cia. Ltda., nome de fantasia AUTO POSTO CHAPECO 
LTDA.55, localizado na Rodovia BR-116, n° 4720 – Bacacheri;  

                                                           
53 Está em fase de remediação junto a SMMA. 
54 Está em fase de remediação junto a SMMA. 
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f) ROTA SUL AUTO POSTO LTDA., nome de fantasia ROTA SUL, localizado na Rodovia 
BR-116, n° 5090 – Bacacheri;  
g) POSTIBA ADM. E PARTIC. EMPREEND. LTDA. nome de fantasia POSTIBA56, 
localizado na Rodovia BR-116, n° 3425 – Bairro Alto; 
 h) ARAUCO DO BRASIL S/A, nome de fantasia PLACAS DO PARANA (ARAUCO)57, 
localizado na Rua Roberto Hauer, 160 – Hauer; 
 i) AUTO POSTO PENTA BRASIL LTDA., nome de fantasia PENTA BRASIL, localizado na 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, n° 5039 – Hauer;  
j) IDA & IDA (DAL CENTER), nome de fantasia AUTO POSTO DAL CENTER LTDA.58, 
localizado na Rodovia BR-116, n° 14.324 – Fanny;  
k) POSTO AVENIDA BRAÍLIA LTDA., nome de fantasia AQUARIUS (WO)59, localizado na 
Avenida Brasília, n° 6.623 – Novo Mundo;  
l) VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A., nome de fantasia VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A., localizado na 
Rodovia BR-476 – Estrada da Ribeira, n° 121 – Atuba;  
m) AUTO POSTO MPP LTDA., nome de fantasia MPP, localizado na Rua Rio Tietê, n° 
502 – Atuba;  
n) DEROSSO - ABASTECIMENTO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA., nome de 
fantasia DEROSSO, localizado na Rua Francisco Derosso, n° 420 – Xaxim; 
 o) MAGISTRAL IMPRESSORA INDUSTRIAL LTDA., nome de fantasia PHOENIX, 
localizado na Rodovia BR-116, n° 18.645 – Pinheirinho;  
p) DOBSON COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., nome de fantasia SANTA TEREZA 
(DOBSON)60, localizado na Rua Emanoel Voluz, n° 381 – Pinheirinho.  
 

2. Apesar de haver indícios de eventos de vazamentos com indicativo de passivos 
ambientais não houve a confirmação e não foram apresentados os laudos de BTEX61 / 
PAH62 para o licenciamento ambiental para a seguinte empresa: a) AGI COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA., nome de fantasia AGI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., 
localizado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n° 1.280 – Tarumã. 

 
3. Não foram encontradas pela SMMA para poder avaliar se existem ou não indícios de 

eventos de vazamentos com indicativo de passivos ambientais as seguintes empresas:  
 

a) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia PETRO XV, localizado na 
Avenida Victor Ferreira do Amaral, n° 760 – Tarumã; 
 b) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia CONCIE TRANSPORTE, 
localizado na Rua Dr. Reynaldo Machado, n° 1336 – Prado Velho;  
c) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia CIA. PROVIDÊNCIA, 
localizado na Rua Iapó, n° 1408 – Prado Velho; 
d) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia TVG TRANSP. DE VAL. E 
VIG, localizado na Rua João Parolin, n° 97 – Prado Velho;  
e) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia TRANSP. GUAIRACÁ S.A., 
localizado na Rua Francisco Nunes, n° 1953 – Prado Velho; 

                                                                                                                                                                                             
55 Firmado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a SMMA. 
56 Firmado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a SMMA. 
57 Processo de remediação finalizado, em processo de acompanhamento pela SMMA. 
58 Está na fase de Licença de Instalação – LI junto a SMMA para a troca de Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustível – SASC. 
59 Firmado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a SMMA. 
60 Acompanhamento pela SMMA da fase de pós-remediação. 
61 Refere-se ao benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. 
62 Refere-se aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que consistem de três ou mais ciclos 

condensados de benzeno. 
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f) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia ROD. TRASESTACAS, 
localizado na Rua Paulo Setubal, n° 230 – Hauer;  
g) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia TRANSPORTADORA LEAL 
LTDA., localizado na Rodovia BR-116, n° 14.130 – Fanny;  
h) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia LEITNER, localizado na 
Avenida Marechal Mascarenhas Moraes, n° 2.000 – Atuba;  
i) Nome da razão social não identificada, nome de fantasia TEX BOB, localizado na 
Rodovia BR-116, n° 17.326 Capão Raso. 
 

4. Apesar de haver indícios de eventos de vazamentos com indicativo de passivos 
ambientais foi exigido pela SMMA o monitoramento trimestral de BTEX, PAH, TPH63 e 
Pb64  para as seguintes empresas:  
a) COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LUVANOR LTDA., nome de fantasia LUVANOR, 
localizado na Avenida Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri;  
b) SHELL BRASIL LTDA., nome de fantasia LUVANOR, localizado na Avenida Pref. 
Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri. 
 

5. Não foram disponibilizados os dados para a SMMA para poder avaliar se existem ou não 
indícios de eventos de vazamentos com indicativo de passivos ambientais para as 
seguintes empresas:  
a) ARLINDO ZENKER & CIA. LTDA., nome de fantasia LUVANOR, localizado na Avenida 
Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri;  
b) TAXI AÉREO WEISS LTDA., nome de fantasia LUVANOR, localizado na Avenida Pref. 
Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri;  
c) EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, nome de 
fantasia LUVANOR, localizado na Avenida Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri. 

 
A Figura 7.1.10.3-1 apresenta uma avaliação das empresas cadastradas na SMMA quanto à 
existência (ou não) de histórico de eventos de vazamentos com indicativo de passivos 
ambientais. 
 

 
Figura 7.1.10.3-1 - Resumo das empresas avaliadas pela SMMA quanto à existência de 

histórico de eventos de vazamentos com indicativo de passivos ambientais 
Fonte: SMMA (2011), Elaborado por FERMA, 2011 

                                                           
63 Refere-se aos hidrocarbonetos totais de petróleo. 
64 Refere-se ao chumbo. 
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Já a Figura 7.1.10.3-2 mostra as empresas, cadastradas na SMMA, avaliadas quanto à 
existência (ou não) de histórico de eventos de vazamentos com indicativo de passivos 
ambientais, estando georeferenciadas com as coordenadas UTM. 
 

 
Figura 7.1.10.3-2 - Postos de combustíveis e empresas com outras atividades industriais 

existentes ao longo do eixo da Linha Verde 
Fonte: SMMA (2011) 
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A identificação prévia de passivos ambientais que possam ser interceptados pela obra, assim 
como a remoção e relocação do material escavado e que tenha indícios de contaminação, 
deverão ser alvos de programa específico de monitoramento, durante a fase de implantação da 
obra da OUCLV. 
 
 

⇒ GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO EIXO METROPOLITANO DA 
LINHA VERDE 

 
É importante observar que mesmo após as etapas iniciais com obras viárias no Eixo 
Metropolitano que resultaram em alterações no traçado e revitalização da Linha Verde também 
haverão outras obras, principalmente no trecho Norte, tais como: construção de trincheiras, 
repavimentação, sinalização de tráfego, paisagismo, dentre outras, que gerarão resíduos sólidos 
de construção civil. No decorrer das obras da Linha Verde e também da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde deverão ser gerados diversos resíduos sólidos de construção civil, 
dentre os quais se podem citar: agregados convencionais (areia e brita), componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), entulho, caliça, argamassa e 
concreto, peças pré-moldadas demolidas ou quebradas ou sobras em concreto (blocos, tubos, 
meios-fios, sarjetas, etc.) produzidas nos canteiros de obras. 
 
Para evitar que os resíduos sólidos de construção civil se tornem também um passivo ambiental 
durante o início das obras, bem como nas fases intermediária e de conclusão das obras é 
importante a operacionalização do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil, adotando as diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de resíduos 
conforme o Decreto nº 1.06865 (CURITIBA, 2004), bem como a implantação do Relatório de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme a Portaria Municipal nº 07 
(CURITIBA, 2008)66. As áreas utilizadas como canteiros de obras deverão ser desmobilizadas, 
com remoção de tanques de combustíveis, reservatórios e dispositivos dos produtos utilizados, 
além da limpeza e recuperação da área afetada pela operação de construção/execução, 
evitando o abandono de passivos ambientais gerados em quaisquer das fases. 
 
 
 

                                                           
65 O Decreto Municipal nº 1.068 foi publicado em 18 de março de 2004 e entrou em vigor em dezoito de 

fevereiro de dois mil e cinco. 
66 Publicada em 04 de março de 2008. 
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7.2 Meio Biótico 
 
7.2.1 Flora 
 
A cobertura vegetal original da região de Curitiba corresponde à Floresta Ombrófila Mista, 
segundo a terminologia adotada pelo IBGE (IBGE, 1992) fazendo parte do Complexo da 
Floresta Atlântica. A área de estudo situa-se na Messoregião Metroplolitana de Curitiba, cuja 
matriz é composta por Floresta Ombrófila Mista ocorrendo na porção leste do município, 
encraves de campos (Estepe Gramíneo-Lenhosa). 
 
A paisagem na região de Curitiba foi alterada de seu estado natural gradativamente à medida 
que a ocupação humana se consolidava. Assim, a floresta cedeu espaço para as pequenas 
propriedades que praticavam a agricultura e pecuária, e posteriormente, para a ocupação 
urbana, fenômeno mais recente e típico das últimas décadas, que, atualmente, ocupa grande 
parte do território. 
 
No contexto da urbanização, as áreas de vegetação primária foram quase totalmente 
suprimidas, restando apenas fragmentos os quais, em sua maioria, pertencente a particulares. 
Este trabalho trata inicialmente, de forma sucinta, da vegetação da região de Curitiba, para em 
seguida detalhar os fragmentos na AID e ADA.  
 
7.2.1.1 Aspectos Metodológicos 
 
Para a caracterização da vegetação das áreas de influência do empreendimento foram 
realizados levantamentos de informações através da coleta de dados primários e secundários. 
 
Inicialmente para uma melhor avaliação, foi realizada a interpretação das imagens de satélites 
existentes da área, buscando identificar os maciços florestais com maior significância para o 
estudo. Após essa etapa, foram realizados três levantamentos de campo, onde se dividiu a ADA 
em três Setores (Norte, Centro e Sul) sendo realizada uma fase de campo por setor 
selecionado, para a coleta dos dados primários (Setor sul – 14/11/2011; Setor centro – 
17/11/2011; e Setor norte – 20/11/2011). 
 
O levantamento dos dados primários consistiu na visualização de cada um dos maciços 
florestais significativos identificados anteriormente. Durante estas visitas de campo procurou-se, 
com a observação direta, registrar espécies da flora assim como as condições e o estado de 
conservação destes fragmentos. As espécies vegetais não reconhecidas em campo foram 
identificadas posteriormente com o auxílio da literatura (SOUZA & LORENZI, 2005; LORENZI, 
2002). 
 
Os dados secundários foram obtidos por pesquisas e revisões bibliográficas disponíveis sobre o 
assunto. 
 
7.2.1.2. Área de Influência Indireta – AII 
 
Até o século XX, a exuberante vegetação natural presente no estado do Paraná, sofreu grande 
alteração, em razão, principalmente da intensificação da agropecuária e do crescimento urbano-
industrial (BARROS & MENDONÇA, 2000). 
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Segundo Britez et al. (2000), resta menos de 1% de Floresta com Araucária, em boas 
condições, no estado do Paraná, o que configura uma situação bastante crítica desta formação 
vegetacional, afetado pelos efeitos dos rápidos e impactantes processos de uso e ocupação do 
solo, que incluíram as atividades de extração de madeira, seguidas da implantação de lavouras 
e pastagens e, localmente, do processo de urbanização, tendo, como resultado, a 
descaracterização das fitofisionomias da região, com influência direta sobre a fauna silvestre. 
 
Na Floresta Ombrófila Mista, coexistem floras de origens distintas: uma temperada (austro-
brasileira), oriunda de um clima pretérito mais frio, e outra tropical (afro-brasileira), associada à 
maior temperatura e umidade das condições climáticas hodiernas (IBGE, 1992). Nesta 
formação, a Araucaria angustifola, e outras espécies dos gêneros Drimys e Podocarpus, 
constituem-se nos principais representantes. A eles se associam espécies das famílias 
Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Flacourtiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae e 
Sapindaceae, entre outras, que abrigam grande diversidade de epífitas (Orchidaceae, 
Cactaceae, Piperaceae e Gesneriaceae, entre outras). É observada, também, grande densidade 
de plantas escandentes, cipós, lianas e taquarais (Merotachis e Chusquea), que indicam 
alteração das condições naturais da floresta madura (IAP, 2004). 
 
Para Klein (2002), as diferentes comunidades de araucária são prioritariamente fases 
sucessionais; sendo que uma espécie heliófila avança sobre áreas campestres abertas, 
deixando de regenerar-se quando intensamente sombreada. Nas comunidades iniciais de 
araucárias, são observadas as seguintes espécies: Schinus terebentifolius (aroeira), Lithraea 
spp. (bugreiro), Myrtaceas de diversos gêneros, Drimys brasiliensis (cataia), Clethra scabra 
(carne-de-vaca) e Capsicodendron dinisi (pimenteira). As espécies desse grupo vão sendo, 
progressivamente substituídas por outras como a Ocotea pulchella (canela-lageana), seguidas 
da Casearia spp. (guaçatunga), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e Matayba spp. (cuvatã). Em 
fase mais adiantada, a espécie arbórea dominante é a imbuia (Ocofea porosa), canela-guaicá 
(Ocotea puberula). Nesta fase, os pinheiros são maduros e as outras árvores associadas são o 
Cedrela fisilis (cedro), Ilex paraguariensis (erva-mate), Ilex theezans (caúna) e Eugenia spp., 
entre outras. 
 
Atualmente, a grande maioria dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista encontra-se no 
estágio sucessional secundário, ou seja, já sofreu algum tipo de alteração ou apresenta-se tão 
fragmentada que a sobrevivência de muitas espécies, seja da fauna ou flora, entra em declínio, 
prevalecendo apenas aquelas que possuem maior plasticidade em se adequar a novas 
condições ambientais, e que, por isso mesmo, tornam-se mais abundantes. 
 
Na AII, é possível observar a presença de fragmentos e capões inseridos nas unidades de 
conservação ou no sistema de áreas verdes de Curitiba como, por exemplo, os grandes parques 
urbanos – Barigüi, Tanguá, Tingui, Passaúna, São Lourenço, Iguaçu, entre outros (conforme 
ilustrado no mapa de vegetação da AII). 
 
Nesses parques, é possível encontrar alguns fragmentos florestais de alta riqueza florística, que 
representam o tipo florestal típico da região (FOM), e em outros há também representação das 
associações sobre solos hidromórficos (florestas de galeria). 
 
As demais áreas observadas na delimitação da AII são em sua maioria absoluta, fragmentos 
florestais de pequenas dimensões, de baixa riqueza e em fase inicial (por vezes médio) de 
sucessão.  
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Apesar de não possuírem grande riqueza florística, esses fragmentos se destacam pela 
importância de constituírem um mosaico de áreas como suporte para a fauna associada a eles, 
muitas vezes servindo como conectores de fragmentos maiores. 
 
A seguir é apresentado o mapa tipológico dos maciços vegetais do município de Curitiba – AII. A 
análise da tipologia foi realizada pelo setor de Geoprocessamento da SMMA no ano de 2005. O 
referido trabalho foi realizado sobre ortofotos digitais como o objetivo de mapear e levantar as 
tipologias dos maciços. 
 
Segundo Miguez (2005) a classificação dos maciços adotada no trabalho foi adaptada de 
FUPEF (1987), onde são diferenciadas as seguintes tipologias: 
 

• Mata nativa com araucária - áreas com grande densidade de Araucaria angustifolia, 
independentemente do tipo de sub-bosque (explorado, inexistente ou fechado); 

• Mata nativa sem araucária – vegetação nativa constituída principalmente de árvores de 
grande porte, podendo inclusive conter alguns exemplares de Araucaria angustifolia, 
desde que não em abundância e frequência significativas; 

• Mata secundária em regeneração (capoeira) – área com vegetação de porte inferior, 
principalmente em altura, ao do tipo mata nativa. Pode conter, porém, algumas poucas 
árvores de grande porte e/ou Araucaria angustifolia; 

• Bracatingal – área com grande densidade de bracatinga; 
• Reflorestamento – áreas evidenciando plantio regular e espaçado de árvores e que são 

facilmente diferenciados das áreas verdes; 
• Mata ciliar – área que circunda rios e fundos de vale. 

 
Nesse mesmo estudo (MIGUEZ, 2005), foram obtidos os seguintes resultados para o ano de 
2005, indicando que do total dos fragmentos remanescentes levantados 70,22% eram de Mata 
nativa com araucária, 14,04% Mata nativa sem araucária, 3,46% Mata secundária em 
regeneração – capoeira, 2,95% Bracatingal, 6,58% Reflorestamento e 2,75% Mata ciliar. 
 
Atualmente a SMMA apresentou o mapa atualizado dos maciços florestais de Curitiba. Através 
desse mapeamento foi possível observar um aumento na porcentagem de áreas verdes dentro 
do território municipal e na proporção de áreas verdes por habitantes, que no ano de 2000 era 
de 51,5 m²/hab e passou para 64,5 m²/hab em 2010. O Quadro 7.2.1.2-1 (Curitiba, 2011) 
demonstra a porcentagem de maciços florestais presentes no território de Curitiba. Segundo 
informações do responsável pelo projeto, Luiz A. L. Miguez, o levantamento não contempla a 
diferenciação por tipologias como no trabalho anterior. 
 

Quadro 7.2.1.2-1 
Porcentagem do território de Curitiba ocupado por Áreas Verdes  

Ano Áreas Verdes (%) 

1987 15,06 
1992 13,56 
2000 17,97 
2010 26,00 

Fonte: FIPE, 2011 com base em CURITIBA, 2011.  
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7.2.1.3. Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
As análises referentes à AID e ADA foram realizadas conjuntamente, buscando identificar as 
tipologias vegetacionais e os estágios sucessionais dos fragmentos florestais na região da AID. 
Análises mais apuradas referentes a cada fragmento serão detalhadas por ocasião do 
licenciamento dos projetos específicos e da execução de cada intervenção na ADA, 
principalmente no quesito necessidade de supressão de vegetação.  
 
A vegetação da AID e ADA são constituídas basicamente das formações florestais secundárias 
ocorrentes nas porções de relevo ondulado de solos não hidromórficos (Floresta Ombrófila Mista 
Montana) e as florestas de galeria (Floresta Ombrófila Mista Aluvial). A formação campestre 
(campos limpos) não foi detectada na AID e ADA, embora haja a possibilidade de sua ocorrência 
pretérita na região em áreas isoladas e convertidas em outros usos da terra, em especial a 
ocupação urbana. 
 
Em toda a extensão da AID e ADA, encontram-se diversos fragmentos florestais, em diversos 
estágios de sucessão, bem como cortinas vegetais compostas por espécies nativas e exóticas 
muitas vezes provenientes da arborização urbana.  
 
Muitos desses fragmentos são compostos por espécies típicas da tipologia Floresta Ombrófila 
Mista como o pinheiro do Paraná e espécies associadas. Com relação aos estágios 
sucessionais, estes fragmentos variam bastante segundo os diversos estágios de sucessão e 
ações antrópicas verificados nas áreas. 
 
A classificação dos estágios sucessionais é baseada na Resolução CONAMA Nº 002/94, que 
dispõe sobre os parâmetros fisionômicos e estruturais da vegetação, segundo o grau de 
evolução da mesma como decorrência do processo sucessional. Processo esse que pode variar 
tanto no que se refere à composição de espécies quanto no tempo de ocupação por cada fase, 
sendo dependentes das condições abióticas (solo, pluviosidade e declividade, entre outros 
fatores), da disponibilidade de propágulos vegetativos das espécies vegetais e dos respectivos 
agentes dispersores (animais, vento e água, principalmente) (IBGE, 1992). 
 
A vegetação primária, conforme o CONAMA (1994) é aquela que apresenta grande diversidade 
biológica, onde os efeitos antrópicos são mínimos a ponto de não afetar significativamente suas 
características originais. 
 
O estágio secundário Pioneiro de regeneração caracteriza-se pela baixa riqueza de espécies 
quando comparado com os estágios mais avançados de sucessão. A fisionomia é 
predominantemente constituída por formas biológicas herbáceas, ou associada a arbustos e até 
mesmo árvores de pequeno porte. Neste estágio praticamente inexiste uma camada de 
serrapilheira acumulada no solo, uma vez que nestes ambientes a formação de matéria orgânica 
é incipiente (CONAMA, 1994). 
 
A vegetação em estágio de sucessão secundário médio é caracterizada tanto pela presença de 
espécies herbáceas e arbustivas do estágio anteriormente citado (inicial) como pela presença de 
espécies arbóreas em regeneração (CONAMA, 1994). Já o estágio secundário avançado é 
composto predominantemente por associações florestais secundárias caracterizadas por três 
estratos arbóreos, ainda que não bem definidos, sendo o primeiro (dossel) constituído por 
árvores de maior porte, de espécies remanescentes de fases sucessionais anteriores ou por 
tardias que eventualmente encontraram ambiente favorável à sua instalação. 
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Com relação aos estágios sucessionais de vegetação para a AID e ADA não se encontrou 
vegetação primária, mas tipos secundários que sofreram (e em alguns locais ainda sofrem) 
alterações de origem antrópica. Não há uniformidade da cobertura florestal, mas um mosaico de 
áreas secundárias que variam de um tipo florestal bem estruturado e diversificado em espécies, 
até locais em fase de sucessão ainda não florestal. 
 
Constatou-se a predominância de comunidades arbóreas em fase média de sucessão, 
sugerindo um período de recuperação superior a 20 anos (Foto 7.2.1.3-1), principalmente nos 
casos de abandono das atividades agropecuárias. Em alguns casos é possível visualizar 
fragmentos em fase avançada de sucessão, como por exemplo, os bosques do Jardim Botânico 
e do Parque Reinhard Maack (Foto 7.2.1.3-2) Já as áreas recobertas por vegetação em estágio 
inicial são escassas, o que diagnostica o pequeno número de áreas recém abandonadas (Foto 
7.2.1.3-3). 
 
 

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Foto 7.2.1.3-1 – Fragmentos florestais em estágio de sucessão secundária média. 
Localizações geográficas: A – 671935 E/ 7177237 S; B – 679741 E/ 7187326 S; C – 679121 
E/ 7189142 S; D – 678393 E/ 7187419 S. 
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A 

 

B 

 
Foto 7.2.1.3-2 – Fragmentos florestais em estágio de sucessão secundária avançado. 
Localizações geográficas: A – 671935 E/ 7177237 S; B –674794 E/ 7179658 S. 

 

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Foto 7.2.1.3-3 – Fragmentos florestais em estágio de sucessão secundária inicial. 
Localizações geográficas: A – 672711 E/ 7176959 S; B – 672290 E/ 7176898 S; C – 679572 
E/ 7189711 S; D – 680493 E/ 7191516 S. 

 
Outro fator importante com relação às áreas verdes é com relação à arborização urbana, 
bastante representativa em toda a AID e ADA (Foto 7.2.1.3-4). 
 
A arborização encontrada na AID e ADA compõe-se basicamente de espécies arbóreas 
ornamentais exóticas e nativas, formando ora por densos agrupamentos, ora por disposições 
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isoladas Os grupos são normalmente constituídos por poucas espécies, não raro por apenas 
uma. Os plantios são feitos, em sua maioria, com espécies nativas (apesar de algumas não 
serem típicas do tipo florestal dominante na região, isto é, a Floresta Ombrófila Mista) e exóticas, 
sendo a maioria plantada pela administração municipal, mas uma grande parte plantada pela 
própria população (CURITIBA, 2008). 
 
A escolha por espécies exóticas para o plantio na arborização urbana se dá pelo fato dessas 
espécies possuírem uma silvicultura conhecida, facilitando o plantio e o cuidado das mesmas. 
 
 

A 

 

B 

 
Fonte: FIPE, 2011. 

Foto 7.2.1.3-4 – Exemplos de Arborização Urbana encontrada na ADA. Localizações 
geográficas: A – 675789 E/ 7182853 S; B – 674960 E/ 7181120 S. 
 
O Quadro 7.2.1.3-1 apresenta a lista qualitativa das diferentes espécies da flora encontradas 
durante os levantamentos de campo na região da AID e ADA. Para a área estudada foram 
levantadas um total de 59 espécies distribuídas em 33 famílias. 
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Quadro 7.2.1.3-1 
Lista de Espécies Vegetais da AID e ADA 

Família / espécie Nome comum Hábito Ocorrência 

Anacardiaceae    
Lithraea brasiliensis bugreiro AV Comum 
Schinus terenbinthifolius aroeira AV Comum 
Aquifoliaceae    
Ilex dumosa congonha-graúda AV Comum 
Ilex paraguariensis erva-mate AV Comum 
Araucariaceae    
Araucaria angustifolia araucária AV Comum 
Arecaceae    
Syagrus romanzoffiana jerivá AV Comum 
Asclepiadaceae    
Asclepias curassavica oficial-de-sala HE Comum 
Asteraceae    
Piptocarpha angustifolia vassourão-preto AV Comum 
Vermonanthura discolor vassourão-branco AV Comum 
Baccharis trimera carqueja HE Comum 
Baccharis articulata vassoura AB Comum 
Baccharis dracunculifolia vassourinha AT Comum 
Eupatorium tremulum vassoura AT Comum 
Piptocarpha axillaris pau-toicinho AV Comum 
Senecio brasiliensis flor-das-almas HE Comum 
Vernonia florida vassoura AB Comum 
Bignoniaceae    
Jacaranda puberula carobinha AV Comum 
Clethraceae    
Clethra scabra carne-de-vaca AV Comum 
Cunoniaceae    
Lamanonia speciosa guaperê AV Comum 
Cyatheaceae    
Chyathea sp. xaxim-de-espinho AB Comum 
Cyperaceae    
Frimbristylis sp.  HE Comum 
Dicksoniaceae    
Dicksonia sellowiana xaxim AB Comum 
Flacourtiaceae    
Casearia sylvestris cafezeiro-bravo AV Comum 
Casearia decandra guaçatunga AV Comum 
Lauraceae    
Nectandra lanceolata canela-amarela AV Comum 
Ocotea puberula canela-guaicá AV Comum 
Ocotea pulchella canela-lageana AV Comum 
Ocotea odorifera canela-sassafrás AV Comum 
Melastomataceae    
Tibouchina sellowiana quaresmeira AV Ocasional 
Leandra sp. pixirica AB Comum 
Leandra australis pixirica HE Comum 
Meliaceae    
Cabralea canjerana canjerana AV Comum 
Mimosaceae    
Mimosa scabrella bracatinga AV Comum 
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Família / espécie Nome comum Hábito Ocorrência 

Myrsinaceae    
Myrsine coriacea capororoca AV Comum 
Myrtaceae    
Psidium cattleianum araçá AV Ocasional 
Pimenta pseudocararyophyllus craveiro AV Comum 
Campomanesia xanthocarpa guabiroba AV Comum 
Eugenia uniflora pitanga AV Comum 
Myrcia rostrata guamirim-da-folha-fina AV Comum 
Piperaceae    
Peperomia sp.  HE Comum 
Poaceae    
Chusquea sp. bambuzinho AB Comum 
Ichnantus sp.  HE Comum 
Panicum sp.  HE Comum 
Podocarpaceae    
Podocarpus lambertii pinheiro-bravo AV Comum 
Pteridaceae    
Pteridium arachnoideum samambaia-das-taperas HE Comum 
Rosaceae    
Prunus brasiliensis pessegueiro AV Comum 
Rubus brasiliensis amora-verde AB Comum 
Rubiaceae    
Psychotria sessilis café-de-anta AV Comum 
Psychotria suterella pasto-de-anta AB Comum 
Rutaceae    
Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela AV Comum 
Sapindaceae    
Cupania vernalis cuvatã AV Comum 
Matayba elaegnoides miguel-pintado AV Comum 
Allophylus edulis vacum AV Comum 
Smilacaceae    
Smilax camprestis japecanga LI Comum 
Solanaceae    
Solanum argenteum fumo-bravo AB Comum 
Symplocaceae    
Symplocos tenuifolia pau-de-cangalha AV Comum 
Thelypteridaceae    
Thelypteris sp.  HE Comum 
Tiliaceae    
Luehea divaricata açoita-cavalo AV Comum 
Verbenaceae    
Lantana brasiliensis  AB Ocasional 
Legenda: AV= Árvore; HE= erva; AB= Arbusto; Li= Liana. Fonte: BLUM (2008). 
 
No mapa Vegetação da AID estão demarcadas as áreas de vegetação nativa e exótica com 
tamanho igual ou superior a 500 m², e também a arborização urbana. Os dados apresentados 
foram obtidos no levantamento realizado pela Prefeitura de Curitiba (Curitiba, 2011). 
 
Segundo informações da SMMA, o levantamento da arborização urbana não se encontra 
finalizado, devido a isso alguns bairros localizados na AID ainda não possuem dados sobre a 
arborização. No mapa também é possível identificar locais onde há sobreposição da arborização 
urbana com a delimitação dos remanescentes vegetais.  
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7.2.1.4. Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas e Invasoras 
 
Atualmente, a vegetação do município de Curitiba encontra-se bastante alterada, ou seja, os 
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista vem sofrendo forte pressão do processo acelerado 
de urbanização. Para que estes remanescentes sejam preservados, a Prefeitura vem adotando 
medidas que favorecem a conservação de remanescentes florestais, que possuam, em sua 
composição, espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a Araucaria angustifolia. 
 
No Quadro 7.2.1.4-1 são elencadas as 32 espécies arbóreas características da Floresta 
Ombrófila Mista que se encontram ameaçadas de extinção, segundo a Lista Vermelha de Flora 
do Estado do Paraná (IAP, 2008) e a Instrução Normativa nº 06, de 23 de setembro de 2008 
(MMA, 2008). 
 

Quadro 7.2.1.4-1 
Lista de Espécies Vegetais Ameaçadas no Paraná 

Espécie Família Nome Popular 

Aspidosperma australis  Apocynaceae  guatambu  
Aspidosperma cylindrocarpon  Apocynaceae  guatambu 
Aspidosperma polyneuron  Apocynaceae  peroba  
Aspidosperma ramiflorum  Apocynaceae  guatambu  
Araucaria angustifolia  Araucariacea pinheiro do paraná 
Bactris hatschbachii Arecaceae 
Butia eriospatha Arecaceae butiá 
Euterpe edulis Arecaceae jussara, palmito 
Viguiera aspilioides Asteraceae 
Viguiera paranensis Asteraceae 
Aechemia apocalyptica Bromeliaceae 
Dyckia distachya Bromeliaceae gravatá, bromélia  
Dyckia hatschbachii Bromeliaceae gravatá, bromélia  
Vriesia brusquensis Bromeliaceae gravatá, bromélia, monjola 
Vriesia muelleri Bromeliaceae gravatá 
Vriesia pinottii Bromeliaceae gravatá, bromélia, monjola 

Dicksonia sellowiana Dicksoniaceae samambaiaçú imperial, xaxim 
Machaerium paraguariense  Fabaceae  jacarandá  
Myrocarpus frondosus  Fabaceae  cabreúva  
Casearia paranaensis  Flacourtiaceae  guaçatunga  
Ocotea odorifera  Lauraceae canela sassafráz 
Ocotea porosa  Lauraceae imbuia 
Ocotea catharinensis  Lauraceae  canela preta  
Myriocoleopsis fluviatilis Lejeuneaceae 
Dorstenia tenuis Moraceae violeta da montanha 
Myrcia tenuivenos Myrtaceae  guamirim 
Plinia hatschbachii Myrtaceae 
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Espécie Família Nome Popular 

Phragmipedium vittatum Orchidaceae sapatinho 
Thrasyopsis jurgensii Poaceae 
Erytrhophyllastrum andinun Pottiaceae 
Balfourodendron riedelianum  Rutaceae  pau marfim  
Euxylophora paraensis  Rutaceae  pau amarelo, pau cetim  
Fonte: IAP (2008) e MMA (2008). 
 
Além de todos os impactos que o processo acelerado de urbanização causam sobre os 
remanescentes florestais naturais, existe outro tipo de pressão sobre as espécies nativas: o uso 
de espécies introduzidas na silvicultura industrial e urbana, como, por exemplo, o pinus e o 
eucalipto. 
 
As espécies introduzidas têm um alto poder de disseminação, pois suas sementes, geralmente, 
são dispersas pelo vento ou por espécies da fauna, possuem crescimento rápido (sombreando o 
solo, impedindo que outras espécies tenham a oportunidade de germinar – pioneirismo), além 
de colonizarem áreas que sofreram perturbações naturais ou induzidas. 
 
Segundo Ziller (2005), uma espécie introduzida invasora não tem apenas o poder de 
sobrevivência e adaptação em outros ambientes, mas também a capacidade de impor uma 
dominância sobre a diversidade biológica nativa, alterando as características básicas do 
ambiente natural e modificando os processos ecológicos interativos. Desta forma, uma espécie 
invasora encontra condições favoráveis para expansão e domínio do espaço de ocupação, pois 
se encontra distante do seu ambiente de origem, livre de processos competitivos e predatórios, 
sobretudo se este espaço ecossistêmico foi ou vem sendo alterado por processos sucessivos de 
intervenções antrópicas. 
 
Até pouco tempo, os projetos de arborização urbana contemplavam o plantio de espécies 
introduzidas, justamente por apresentarem características como crescimento rápido, fácil 
adaptação a diferentes ambientes, potencial ornamental, entre outras. Atualmente, a SMMA está 
substituindo gradativamente as árvores introduzidas plantadas nas ruas e parques, por espécies 
nativas. 
 
A seguir, é apresentada a lista das características das espécies invasoras mais relevantes 
utilizadas na arborização de Curitiba: 
 

• Eucalyptus sp. (eucaliptos) – este gênero é originário da Austrália, porém possui fácil 
adaptação a qualquer condição climática. No Brasil, é muito utilizada na silvicultura, em 
largas extensões, devido ao seu rápido crescimento, tendo como destino, o fabrico de 
papel e carvão vegetal e aproveitamento da madeira para diversos fins. Sua dispersão é 
feita pelo vento, o que facilita a rápida disseminação dos diásporos, causando um 
problema sério de competição com as espécies nativas; 

• Pinus sp. (pinus ou pinheiro) – este gênero é originário do hemisfério Norte. No Brasil, 
esta espécie é muito utilizada na silvicultura, em grandes extensões, devido ao seu 
rápido crescimento, sendo principalmente usada no fabrico de papel e aproveitamento da 
madeira. A dispersão desta espécie, à semelhança da anterior, é feita pelo vento, com as 
mesmas implicações acima explicitadas; 

• Ligustrum vulgare (alfeneiro) – espécie originária de Portugal, muito utilizada como planta 
ornamental. Em Curitiba, foi utilizada na arborização urbana; porém, prolifera 
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agressivamente, como o Pinus sp., sendo, entretanto, a dispersão de seus diásporos 
feita por pássaros; 

• Hovenia dulcis (uva-do-japão) – espécie originária da China, Coréia e Japão, é utilizada 
na produção de geleia, como planta ornamental e como quebra vento; 

• Morus nigra (amora-preta) – árvore nativa da China; introduzida voluntariamente para fins 
ornamentais e alimentares, é muito atrativa para as espécies da avifauna facilitando sua 
dispersão. 

• Melia azedarach (cinamomo) – espécie originária da Ásia, utilizada com frequência na 
arborização urbana. Frutifica em grande parte do ano, sendo atrativa para a avifauna. 

 
7.2.1.5. Unidades de Conservação 
 
As Unidades de Conservação, de acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), podem 
ser definidas como “espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção” (Artigo 2º; Inciso I).  
 
São subdividas em dois grupos (Quadro 7.2.1.5-1)  
 

• Unidades de Proteção Integral – com o “objetivo de preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto1 dos seus recursos naturais”, com exceção dos casos 
previstos em lei. Nesses locais, qualquer atividade a ser realizada fica condicionada à 
autorização prévia do órgão responsável e deverá priorizar a manutenção do equilíbrio 
do ecossistema, sendo as visitas públicas restritas a objetivos educacionais e científicos. 
Fazem parte dessa categoria: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 
Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre (BRASIL, 2000 – Artigo 7º; Parágrafo 1º); 

• Unidades de Uso Sustentável – com o “objetivo básico é compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável2 de parcela dos seus recursos naturais”. Fazem parte 
dessa categoria: Área de Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse 
Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) 
(BRASIL, 2000 – Artigo 7º; Parágrafo 2º). 

 

                                                

1
  Uso Indireto: “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” (BRASIL, 2000 – 

Artigo 2º; Inciso IX). 

2
 Uso Sustentável: “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” 

(BRASIL, 2000 – Artigo 2º; Inciso XI). 



                                                                                                         

                                                                                                              

 Cap. III - 15 

Quadro 7.2.1.5-1 
Categorias das unidades de Conservação 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

Estações ecológicas Áreas de Proteção Ambiental 
Reservas Biológicas Áreas de Relevante Interesse Ecológico 
Parques Florestais Florestas Nacionais 

Monumentos Naturais Reservas Extrativistas 

Refúgios da Vida Silvestre Reservas de Fauna 

 Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
 Reservas Particulares de Patrimônio Natural 
Fonte: BRASIL, 2000 

 
 
Área de Influência Indireta (AII) 
 
O município de Curitiba possui uma lei própria que regulamenta as Unidades de Conservação, 
Lei Municipal N° 9.804, de 03 de janeiro de 2000, que cria “o Sistema de Unidades de 
Conservação do Município de Curitiba e estabelece critérios e procedimentos para implantação 
de novas unidades de conservação”.  
 
Existem 33 unidades de conservação cadastradas na cidade de Curitiba, sendo a grande 
maioria concentrada nas porções norte e nordeste do município e classificadas como Parques. 
APAs e Bosques, como se pode observar no Quadro 7.2.1.5-2. 
 
De acordo com Lei Municipal N° 9.804, de 03 de janeiro de 2000:  
 

PARQUES DE CONSERVAÇÃO: são áreas de propriedade do Município destinadas à proteção 
dos recursos naturais existentes, que possuam uma área mínima de 10ha (dez hectares) e que 
se destinem à manutenção da qualidade de vida e proteção do interesse comum de todos os 
habitantes; 
PARQUES LINEARES: são áreas de propriedade pública ou privada, ao longo dos corpos 
d’água, em toda a sua extensão ou não, que visam garantir a qualidade ambiental dos fundos de 
vale, podendo conter outras Unidades de Conservação dentro de sua área de abrangência; 
PARQUES DE LAZER: são áreas de propriedade do Município, que possuam uma área mínima 
de 10ha (dez hectares) e que se destinem ao lazer da população, comportando equipamentos 
para a recreação, e com características naturais de interesse à proteção; 
BOSQUES NATIVOS RELEVANTES: são os bosques de mata nativa representativos da flora do 
Município de Curitiba, em áreas de propriedade particular, que visem a preservação de águas 
existentes, do habitat da fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e 
manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais, onde o Município impõe restrições 
à ocupação do solo;  
BOSQUES DE CONSERVAÇÃO: são áreas de propriedade do Município, destinadas à proteção 
dos recursos naturais existentes, que possuam área menor que 10ha (dez hectares), e que se 
destinem à manutenção da qualidade de vida e proteção do interesse comum de todos os 
habitantes;  
BOSQUES DE LAZER: são áreas de propriedade do Município com área inferior a 10(dez 
hectares), destinadas à proteção de recursos naturais com predominância de uso público ou 
lazer;  
ESPECÍFICAS: são unidades de conservação criadas para fins e objetivos específicos, tais 
como: Jardim Botânico, Pomar Público, Jardim Zoológico e Nascentes. 
ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA): são áreas de propriedade pública ou privada, 
sobre as quais se impõe restrições às atividades ou uso da terra, visando a proteção de corpos 
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d’água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SMMA; 
RESERVAS BIOLÓGICAS: são áreas de propriedade pública ou privada, que possuam 
características representativas do ambiente natural do Município, com dimensão variável e que 
se destinem à preservação e à pesquisa científica. 

 
Quadro 7.2.1.5-2 

Parques e Bosques cadastrados e outras áreas similares em Curitiba - 2005 

Parques Descrição Bosques e outros Descrição 

Parque Natural Municipal 
Atuba 

Criado com a intenção de preservar 
uma área de fundo de vale 

(localizada na região) e conservar 
as margens do Rio Atuba e sua 
inauguração ocorreu em 2004. 

Bosque Alemão 

Ocupa 38 mil m² de área no bairro 
Jardim Schaffer. A maior parte 

dessa área é de mata nativa densa 
e fazia parte da antiga chácara da 

família Schaffer. 

Parque Natural Municipal 
Barigüi 

O Barigui é um dos maiores e o 
mais frequentado parque de 

Curitiba. Possui uma área de 1,4 
milhão m², que fazia parte da 
sesmaria do capitão-povoador 

Mateus Leme. Foi transformado em 
parque em 1972, segundo o projeto 

do arquiteto Lubomir Ficinski. 

Bosque da Boa Vista 

Possui área de 11.682 m², sendo 
7.000 m² de mata de araucárias 
remanescente da região. Fica 

entre as ruas Holanda e Vicente 
Ciccarino, no bairro Boa Vista, em 

Curitiba. 

Parque Natural Municipal 
Barreirinha 

Um belo parque de Curitiba, com 
uma área de 275 mil m² e três 

lagos. Foi transformada em parque 
em 1972. Sua flora é repleta de 
araucárias, aroeiras, canelas, 

bracatingas, pés de erva-mate e 
outras espécies nativas. Aves e 

pequenos animais também 
frequentam o parque. 

Bosque do Capão da 
Imbuia 

Possui uma área de 39 mil m², 
onde imbuias, canelas e pinheiros 
centenários são preservados. O 

Bosque abriga e se confunde com 
o Museu de História Natural, onde 

se desenvolve pesquisas sobre 
meio ambiente 

Parque Natural Municipal 
Caiuá 

Com 46 mil m², possui quadras de 
futebol, de grama, de areia 

Bosque da Fazendinha 

Inaugurado em 1995 com 73 mil 
m² de área verde, o Bosque da 
Fazendinha Oferece uma ampla 

estrutura 

Parque Natural Municipal 
Diadema 

Parque com 112 mil m², inaugurado 
em 1994, possui quadras de 

futebol, de areia, de voleibol e 
playground. 

Bosque Gutierrez 

O Bosque João Carlos Hartley 
Gutierrez foi inaugurado em 1989, 
numa das regiões mais elevadas 

de Curitiba, no bairro de Vista 
Alegre. Possui uma área total de 
36 mil m² que foi preservada por 

João Carlos Gutierrez. 

Parque Natural Municipal 
Iguaçu 

Considerado o maior parque 
urbano do Brasil, o Parque 
Regional do Iguaçu ocupa 8 

milhões de m² de área, na região 
sul-sudeste de Curitiba. O Parque 
do Iguaçu foi criado em 1982 para 
preservar o santuário ecológico do 
Local. O Parque é cortado pelo rio 

Iguaçu que forma campos 
inundados e matas ciliares em suas 

margens. Bosques naturais 
completam a paisagem. 

Bosque Italiano 

Antigo Bosque São Cristóvão, nele 
acontecem festas típicas italianas. 

Abriga o Memorial Italiano, um 
palco coberto com camarins, uma 

polenteira com chaminé, 
quiosques para a venda de uvas e 

vinhos, churrasqueiras e um 
pavilhão que serve como 

restaurante. 

Parque Natural Municipal 
Linerar Cajuru 

Foi implantado com o objetivo de 
resgatar a função ambiental do Rio 
Atuba. Já na sua criação, espécies 
nativas foram plantadas visando a 

recomposição da mata ciliar e, 
desta forma, evitando a erosão e o 

assoreamento do rio. 

Bosque João Paulo II 

Inaugurado em 1980, logo após a 
visita do papa João Paulo II (1920-

2005), a Curitiba. O Bosque do 
Papa, como é mais conhecido, 
envolve uma área de 48 mil m². 

Parque Natural Municipal 
Nascente do Rio Belém 

A área abriga o nascedouro do 
Belém, rio que começa e termina 
dentro dos limites do município, 

cortando a cidade de um extremo 
ao outro. Pela sua importância 

Bosque do Pilarzinho 

Parque com 76 mil m² e 
equipamentos de lazer ligados à 

educação ambiental. Está 
localizado no Bairro de mesmo 

nome. Bosque dos 300 
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Parques Descrição Bosques e outros Descrição 

como patrimônio natural e histórico 
da cidade, o Rio Belém é alvo 

prioritário da meta de revitalização 
dos rios da capital paranaense. 
Assim, a implantação do parque 
teve como objetivo a proteção 

ambiental da sua nascente. 

Anos:Parque com 28 mil m² de 
área, inaugurado em 1993, reconta 
a história dos primeiros habitantes 

da Cidade. 

Parque Natural Municipal 
Passaúna 

O parque foi inaugurado em 1991, 
com 6,5 milhões m² de área. Cerca 

de metade dessa área é tomada 
pelo lago da represa da Estação de 

Abastecimento de Água do 
Passaúna, que abastece parte da 

cidade de Curitiba. A construção da 
represa inundou as instalações de 

antigas olarias, cujas chaminés 
ainda podem ser vistas no Parque. 
A fauna da região é rica e variada, 
com muitas espécies de animais. 
Garças, mergulhões, canários, 

biguás, capivaras, tatus, jaçanãs e 
mesmo jaguatiricas podem ser 

eventualmente observadas na mata 
local. 

Bosque de Portugal 

O Bosque de Portugal é um 
memorial da língua portuguesa, 
inaugurado em 1994. Uma área 

verde de 21 mil m², decorada com 
elementos da cultura portuguesa. 

Parque Natural Municipal 
das Pedreiras 

O Parque das Pedreiras é um 
espaço cultural envolvido por lagos, 

cascatas e mata de araucárias. 
Onde a arte humana encontra-se 

em harmonia com a arte da 
natureza, formando uma paisagem 

singular. Lá estão a Ópera de 
Arame e o Espaço Cultural Paulo 
Leminski. O Parque das Pedreiras 

foi inaugurado em 1992, no local de 
uma antiga pedreira. 

Bosque Reinhard Maak 

Criado em 1989, com 78 mil m² de 
área, o Bosque Reinhard Maack é 

uma opção de lazer especial, 
principalmente para crianças. 

Inclui uma trilha de aventuras para 
recreação infantil, onde 16 

brinquedos oferecem desafios e 
obstáculos em níveis variados. 
Uma vegetação densa de mata 

atlântica envolve o Bosque. 
Encontra-se araucárias, aroeiras, 

caúbas, bracatingas e outras 
espécies vegetais. 

Parque Natural Municipal 
São Lourenço 

O Parque São Lourenço foi 
Inaugurado em 1972, com 204 mil 
m² de área. Sua criação ocorreu 

após uma enchente do rio Belém, 
em 1970, que provocou o 

rompimento da represa de São 
Lourenço, paralisando um curtume 

e a fabrica de cola, que 
funcionavam no local. O Parque 

surgiu com as abras de contenção 
de cheias e de recuperação da 

área. 

Bosque São Nicolau 

Inaugurado na Semana do Meio 
Ambiente de 2000, o bosque é 

remanescente da vegetação nativa 
da região, acrescida de 

exemplares de araucária plantados 
na sua inauguração. 

Parque Natural Municipal 
Tanguá 

Inaugurado em 1996, o Parque 
Tanguá surpreende pela sua 

beleza. Envolve uma área de 235 
mil m², lugar de um antigo 

complexo de pedreiras 
desativadas. O Parque Tanguá 

preserva áreas verdes próximas à 
nascente do Rio Barigüi. Possui 

dois lagos e um túnel artificial que 
pode ser visitado de barco ou à pé. 

Bosque do Trabalhador 

Parque com 192 mil m² de mata 
nativa, possui playground, 
churrasqueiras e quadras 

esportivas. É muito freqüentado 
pelos moradores e trabalhadores 

da Cidade Industrial. 

Parque Natural Municipal 
Tingüi 

O Parque Tingui foi inaugurado em 
1994 com 380 mil m² de área, às 
margens do rio Barigui. Possui 

lagos, pontes de madeira cobertas, 
parque infantil, ciclovia e bastante 
área verde. Uma ótima opção de 

lazer em Curitiba. 

Bosque Zaninelli 

Parque com 37 mil m² de mata 
nativa, localiza-se onde existia 
desde 1947 uma das maiores 
pedreiras da Cidade. Abriga a 

Universidade Livre do Meio 
Ambiente. 

Parque Natural Municipal 
dos Tropeiros 

Criado em 1994, com uma área de 
174 mil m², para homenagear o 

Estação Ecológica do 
Cambuí 

Localiza-se em Curitiba quase na 
divisa com São José dos Pinhais. 
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Parques Descrição Bosques e outros Descrição 

ciclo histórico do tropeirismo. É um 
parque sobre a cultura gauchesca. 
Possui cancha de rodeio, camping, 
palco, museu, churrascaria e um 

bosque de mata nativa. 

Parque Natural Municipal 
de Lazer “General Iberê de 

Matos” 

Conta com opções de lazer para 
todos os gostos e idade. Com 

canchas de futebol e de vôlei de 
areia, playground, lago artificial e 

churrasqueiras ele é ideal para um 
programinha de final de semana 
com os amigos ou para reunir a 
família e fazer aquele churrasco 

esperto. 

APA do Iguaçu 

Área de preservação com 
3.968,45ha. Parque Municipal da 
Barreirinha:Área de preservação 
com 27,53 ha, criada em 1972, 

possui lanchonete, churrasqueiras, 
três lagos formados por nascentes, 

bosque com 200 mil m² de mata 
nativa, biblioteca infantil, 

playground e cabana rústica. 
Abriga o Horto Municipal, que 

ocupa uma área de 125.380 m², 
produzindo 120 mil mudas de 
árvores e arbustos nativos e 

exóticos, utilizados na arborização 
de vias e logradouros públicos e 
na recuperação de bosques e 

matas. 

Jardim Botânico 

O Jardim Botânico de Curitiba foi 
inaugurado em 1991, com uma 

área de 245 mil m². Seus jardins 
geométricos e a estufa de três 
abóbadas tornaram-se um dos 
principais cartões postais de 

Curitiba. 
A estufa abriga plantas 

características da floresta atlântica 
do Brasil. Sua arquitetura, em 
estrutura metálica e estilo art-
noveau, foi inspirada em um 

palácio de cristal que existiu em 
Londres, no século 19. 

APA do Passaúna 

Área de preservação criada em 
1991, com 16.020,04 ha, para 
preservar o manancial do Rio 

Passaúna, abrange as terras dos 
Municípios de Campo Magro, 

Araucária, Campo Largo e 
Curitiba. Possui trilha ecológica 

com 3,5 km, ancoradouro de 
barcos, choupanas, áreas de 

pesca, playground, uma estação 
biológica na antiga olaria que ali 

funcionou, lanchonete e um 
mirante de 46 m de altura. 

  Passeio Público 

O Passeio Público é o parque mais 
central e o primeiro de Curitiba. 

Inaugurado em 1886 com cerca de 
70 mil m² de mata natural, nas 

margens do rio Belém. Na época 
sua iluminação era feita por 

lampiões alimentados por azeite 
de peixe 

Fonte:SMMA (2007). 
 
 
 
Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
Para a AID, vale ressaltar algumas UC de importante relevância para a conservação da Fauna e 
Flora Local, devido ao seu nível de conservação, são elas: Bosque Reinhard Maack; Jardim 
Botânico; Bosque Capão da Imbuia, localizadas na AID e Parque Atuba, confrontante com o 
limite da AID, conforme demonstra a Figura 7.2.1.5-1 e o Quadro 7.2.1.5-3 contendo suas 
áreas e localização. É importante lembrar que as áreas citadas anteriormente são Unidades de 
Conservação Municipais. Na ADA não existe nenhuma Unidade de Conservação. 
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Quadro 7.2.1.3-1 
Unidades de Conservação – AID  

Unidade de Conservação Área Total Coordenada 

Bosque Reinhard Maack 78.000 m² 674794 E/ 7179658 S 
Jardim Botânico 178.000 m² 677297 E/ 7184849 S 
Bosque Capão da Imbuia 42.417 m² 679031 E/ 7185582 S 
Parque Natural Municipal Atuba 173.265 m² 680524 E/ 7191620 S 

Fonte: Curitiba, 2011. 
 
 

 
Fonte: FIPE, 2011, com base em Curitiba, 2011. 

Figura 7.2.1.3-1 – Localização das Unidades de Conservação da Área de Influência Direta 
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7.2.2 Fauna 
 
O processo de urbanização produz alterações na estrutura física e biótica e introduz diversas 
mudanças no ambiente natural original, modificando substancialmente a paisagem. Como 
resultado da intervenção antrópica diversos processos ecológicos que envolvem a fauna são 
diretamente afetados ou até mesmo extintos destas áreas. A paisagem urbana geralmente se 
apresenta fragmentada em um mosaico de diferentes ambientes e, tanto a estrutura da 
vegetação, quanto a sua composição florística, costumam diferir daquela originalmente 
presente, disponibilizando, portanto, condições e recursos distintos a serem explorados pela 
fauna (MENDONÇA & ANJOS, 2005). 
 
A supressão da diversidade de habitats, fragmentação das áreas naturais, introdução de 
espécies exóticas, poluição do ar e da água são os principais fatores que determinam a 
composição das espécies da fauna em ambiente urbano. Portanto, a forma como o processo de 
urbanização ocorre e os cuidados com os parâmetros que direcionam a dinâmica das 
comunidades naturais são decisivos para a manutenção da biodiversidade dentro do perímetro 
urbano das cidades (SPIRN, 1995).  
 
O município de Curitiba, quanto a sua paisagem original, está inserido nas formações de 
Floresta Ombrófila Mista Montana e Aluvial e Estepe Gramíneo-Lenhosa (VELOSO, 1992). Em 
termos gerais, uma metade do município, da porção central até o norte e nordeste era 
originalmente composta por ambientes florestais e a outra metade, da porção central até oeste e 
sul por ambiente predominantemente campestre (KLEIN e HATSCHBACH, 1962). 
 
Com o seu território quase que totalmente urbanizado, Curitiba possui atualmente poucos 
remanescentes naturais de grande porte. Porém vale ressaltar a existência de dois cinturões 
verdes dentro dos limites do município, parques municipais e demais remanescentes urbanos 
(terrenos baldios), pequenas ilhas com vegetação florestada não necessariamente nativa 
encontradas em praças e jardins residenciais e a arborização das margens das ruas e rodovias 
(STRAUBE et al., 2009). Este cenário, por menor que seja sua similaridade com os ambientes 
naturais, proporciona condições e recursos necessários para o estabelecimento de populações 
de uma série de espécies da fauna local, assim como, a acomodação de espécies antes 
inexistentes nestes domínios, que a partir das alterações do ambiente passaram a colonizar e se 
estabelecer. 
 

7.2.2.1 Caracterização do Estudo 
 
O presente estudo objetivou levantar e caracterizar a fauna associada às áreas florestais 
remanescentes e áreas verdes afetadas direta ou indiretamente pela implantação da Operação 
Urbana Consorciada entre os bairros do Atuba e do Pinheirinho, em Curitiba/PR.  
 
Os grupos da fauna avaliados foram mastofauna, herpetofauna e avifauna. Buscando seguir o 
Termo de Referência fornecido pela SMMA, optou-se por enfoque mais detalhado apenas para o 
grupo da avifauna, pelo fato da grande representatividade deste grupo em ambiente urbano 
(MATARAZZO-NEUBERGER 1992), além do fato de que os levantamentos rápidos de aves são 
aceitos como boa ferramenta para a estimativa da riqueza de espécies, tal como para a 
determinação das prioridades de conservação e das medidas mitigatórias aos impactos 
antrópicos (HERZOG et al. 2002).  
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Diversos autores apontam as aves como excelente indicador ecológico, tanto na avaliação da 
qualidade de ecossistemas como no registro e monitoramento de alterações provocadas no 
ambiente, devido à interação da avifauna com a vegetação (ANDRADE, 1993). 
 
Entre as vantagens da utilização de aves como bioindicadores, destacam-se a facilidade de 
serem observadas, de serem bem conhecidas e caracterizadas, com biologia e taxonomia 
geralmente bem definidas (MATARAZZO-NEUBERGER, 1994) e serem extremamente móveis, 
podendo responder de forma rápida às mudanças ambientais no tempo e no espaço (GAESE-
BÖHNING et. al. 1994). 
 
7.2.2.2 Metodologia 
 
Escolha da área de estudo: A Área Diretamente Afetada foi dividida em três blocos: sul, centro 
e norte (Figura 7.2.2.2-1). Em cada um dos blocos foram escolhidas áreas verdes e 
remanescentes florestais, dos quais foram coletados os dados primários. Destaca-se a presença 
de três remanescentes florestais, devido ao grau de conservação, o Bosque do Jardim Botânico, 
os Bosques do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná e o Bosque Reinhard 
Maack. Além dessas áreas, foram realizados registros ao longo das ruas arborizadas e de 
terrenos baldios, referidos neste diagnóstico como áreas verdes. 
 

 
Fonte: FIPE, 2011, com base em Curitiba, 2011. 

Figura 7.2.2.2-1 – Figura ilustrando a divisão da AID e ADA em três Setores (Sul, Centro e 
Norte)  
 
Obtenção de dados primários: Os dados primários foram coletados apenas para aves. Foi 
realizada uma fase de campo por bloco selecionado. Bloco sul – 14/11/2011; Bloco centro – 
17/11/2011; e Bloco norte – 20/11/2011. Inicialmente foi feita a análise de mapas e imagens de 
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satélite da área diretamente afetada e área de interferência direta, buscando a determinação dos 
itinerários a serem seguidos e dos horários para as incursões, obtenção das permissões de 
acesso e demarcação dos sítios de avaliação e os referentes pontos de investigação. 
 
Após essa etapa a fase de campo compreendeu cinco horas, durante o período da manhã (6:00 
-11:00). Os sítios de avaliação encontram-se discriminados no Quadro 7.2.2.2-1. E ilustrados na 
Figura 7.2.2.2-2. Em cada fase foi realizado o levantamento das espécies de aves por meio de 
observação direta com auxílio de binóculos e registro sonoro nos locais previamente 
selecionados dentro das áreas verdes e maciços florestais. 
 

Quadro 7.2.2.2-1 
Sítios de Avaliação da Avifauna 

 Sítio de Avaliação Coordenada 

1 Bosque Reinhard Maack 674794 E/ 7179658 S 
2 Jardim Botânico 677297 E/ 7184849 S 
3 R. Ver. Antônio Domakoski 679123 E/ 7189112 S 

Fonte: FIPE, 2011. 
 

A 

 

B 
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C 

 
Fonte: FIPE, 2011, com base em Google Earth. 

Figura 7.2.2.2-2 – Figura ilustrando os pontos selecionados para a observação da avifauna em 
cada um dos blocos. A – Bloco Sul; B - Bloco Centro; C – Bloco Norte 

 
Obtenção de dados secundários: Os dados secundários foram levantados para mastofauna, 
avifauna e herpetofauna. Levantamentos científicos e técnicos da riqueza destes três grupos na 
região metropolitana e no município de Curitiba foram utilizados como base para elaboração das 
listas de espécies aqui representada. Para as aves a quantidade de informação é superior aos 
demais grupos, principalmente pelos dados disponíveis em STRAUBE et al. (2009). A 
compilação de uma série de registros de aves nos parques, maciços florestais e áreas verdes de 
Curitiba, fazem desta obra, um importante material para a elaboração deste diagnóstico. 
 
Os dados secundários coletados para as aves foram divididos em dois tipos de registro, aqueles 
que ocorreram durante 2000 e 2011 nas áreas verdes e maciças dentro da ADA e aqueles que 
ocorreram durante o mesmo período em toda a área do município. 
 
Caracterização das espécies no ambiente avaliado: Esta etapa previu discutir a composição 
das espécies de aves levantada em campo e na literatura em relação ao ambiente 
disponibilizado na ADA, assim como, a influência de algumas características do ambiente 
urbano e o impacto causado nas espécies mais sensíveis à urbanização.  
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Para os grupos da mastofauna e herpetofauna, devido à falta de dados e estudos específicos 
para a região da ADA e AID, não houve diferenciação no decorrer do texto quanto às áreas de 
influência, sendo toda a análise feita sobre a Área de Influência Indireta. 
 
7.2.2.3 Mastofauna 
 
O primeiro inventário mastofaunístico do estado do Paraná, abrangendo todas as ordens de 
mamíferos, foi realizado por Lange & Jablonski (1981). Miretzki (2003) elaborou a lista de 
morcegos para o estado, relatando também a sua distribuição. Entretanto a maioria das 
informações consta exclusivamente de relatórios técnicos e resumos de eventos científicos 
(DIAS e MIKICH, 2006).  
 
Para Curitiba e região metropolitana podem ser destacados os trabalhos de Pinto-da-Rocha 
(1995), que apresenta uma lista da fauna cavernícola do Brasil, incluindo coletas realizadas na 
gruta do Bacaetava, no município de Colombo; Oliveira & Sipinski (2001), que inventariaram os 
mamíferos de quatro sistemas cársticos; Bianconi et al. (2003), que levantaram informações 
sobre a quiropterofauna e sua conservação no município de Fazenda Rio Grande; e Dias e 
Mikich (2006), que inventariaram a mastofauna dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista 
localizados na área da Embrapa Floresta, no município de Colombo. 
 
O Paraná possui cerca de 186 espécies de mamíferos das 450 representadas em território 
brasileiro. Segundo um levantamento da SMMA (CURITIBA, 2008), atualmente ocorre cerca de 
50 espécies de mamíferos na região metropolitana de Curitiba e, no município de Curitiba, 
podem ser registradas pelo menos 37 espécies de mamíferos. 
 
A lista de espécies aqui representada foi elaborada com dados secundários oriundos de estudos 
da fauna da região de Curitiba e registros museológicos mais recentes. Foram representadas 32 
espécies com maior possibilidade de ocorrência nas áreas de influência do empreendimento 
(Quadro 7.2.2.3-1Quadro ). As ordens Chiroptera e Rodentia, com oito e quinze espécies 
respectivamente, se destacaram em relação às outras ordens.  
 
Em ambientes urbanos, mamíferos se adaptam de maneiras distintas às alterações antrópicas. 
Geralmente poucas espécies estabelecem populações em hábitats urbanizados (Harris & 
Yalden 2003). Mamíferos de grande porte, em especial os carnívoros, sofrem bastante com a 
perda de ambientes florestados. Para esse grupo a urbanização é um empecilho para a 
manutenção de populações viáveis (CROOKS 2002). 
 
De acordo com Estrada & Coates-Estrada (2001), morcegos podem ser menos vulneráveis à 
fragmentação do que outros mamíferos devido à sua capacidade de dispersão. Diversas 
espécies de morcegos têm demonstrado capacidade de resistir à pressão antrópica, seja 
mantendo-se em fragmentos florestais localizados em perímetro urbano ou estabelecendo-se 
diretamente em ambientes urbanos (ESBÉRARD 2003, PASSOS & PASSAMANI 2003). 
Algumas espécies são ecologicamente flexíveis e podem utilizar vários tipos de abrigo, além de 
variados recursos e estratégias alimentares (TADDEI 1983, BREDT et al. 1996) em diferentes 
tipos de habitat, incluindo parques urbanos (ZORTÉA & CHIARELLO 1994, PASSOS & 
PASSAMANI 2003). Isto sugere que as áreas avaliadas, maciços florestais e áreas verdes são 
importantes para a manutenção de algumas espécies de quirópteros no município.  
 
A mastofauna da região é, atualmente, representada por espécies com grande plasticidade 
ecológica, demonstrando um alto grau de adaptação às alterações observadas na área de 
influência.  
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Nos grandes parques e áreas verdes preservadas da cidade é possível encontrar com certa 
facilidade capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), ratões-do-banhado (Myocastor coypus), tatus-
galinha (Dasypus novemcinctus) e serelepes (Sciurus aestuans). Nas áreas úmidas ainda 
ocorrem preás (Cavia aperea) e, como habitantes comuns da cidade estão os mamíferos que 
possuem alta capacidade de adaptação, sendo favorecidos por ambientes antrópicos, como os 
gambás (Didelphis sp.). Por outro lado, também proliferam as espécies exóticas/cosmopolitas 
como ratazana (Rattus norvegicus), rato-de-casa (Rattus rattus) e camundongo (Mus musculus) 
que trazem diversos prejuízos à população e ao meio natural (CURITIBA, 2008). 
 
Didelphis albiventris e D. aurita, por gerarem grande número de filhotes, terem alimentação 
onívora e capacidade de habitarem uma ampla variedade de ambientes, são duas espécies 
abundantes em ambientes urbanos (EMMONS & FEER 1997). 
 
Considerando apenas a lista de espécies ameaçadas do estado do Paraná (MIKICH & 
BÉRNILS, 2004), das espécies listadas apenas Dasypus septencinctus e Cabassous tatouay 
estão indicados como com dados insuficientes, os demais não constam na lista de espécies 
ameaças do estado do Paraná. 
 

 
Quadro 7.2.2.3-1 

Ordenamento Taxonômico da Mastofauna com possível ocorrência nas áreas de 
influência do empreendimento.  

Ordenamento Taxonômico Nome Comum 

Ordem Marsupialia  

Família Didelphidae  

Didelphis aurita Gambá 

Didelphis albiventris Gambá 

Gracilinamus microtarsus Cuíca 

Ordem Edentata  

Família Dasypodidae  

Dasypus novemcinctus  Tatu-galinha 

Dasypus septencinctus Tatu-mulita 

Cabassous tatouay  Tatu-do-rabo-mole 

Ordem Chiroptera  

Família Phyllostomidae  

Artibeus lituratus  Morcego-cara-branca 

Sturnira lilium Morcego-fruteiro 

Pygoderma lilabiatum  Morcego-cabeça-amarela 

Família Vespertilionidae  

Eptesicus brasiliensis Morcego-borboleta-grande 

Histiotus velatus Morcego-orelhudo 

Myotis migricans  Morcego-borboleta-preta 

Família Molossidae  

Molossus molossus  Morcego-cauda-grossa 

Tadarida brasiliensis Morcego-das-casas 

Ordem Lagomorpha  
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Ordenamento Taxonômico Nome Comum 

Família Leporidae  

Lepus capensis  Lebre 

Ordem Rodentia  

Familia Sciuridae  

Sciurus aestuans  Serelepe 

Família Caviidae  

Cavia aperea  Preá 

Família Dasyproctidae  

Dasyprocta azarae Cutia 

Família Myocastoridae  

Myocastor coypus  Ratão-do-banhado 

Familia Erethyzontidae  

Sphiggurus villosus  Ouriço-cacheiro 

Condou villosus  Ouriço  

Familia Muridae  

Rattus norvegicus Ratazana 

Rattus rattus Rato-das-casas 

Mus musculus Camundongo 

Familia Cricetidae   

Akodon sp.  Rato silvestre 

Oligoryzomys eliurus  Rato silvestre 

Oligoryzomys nigripes  Rato silvestre 

Scapteromys tumidus  Rato silvestre 

Oxymycterus roberti  Rato silvestre 

Nectomys squamiceps  Rato silvestre 

Família Hydrochaeridae  

Hydrochaeris hydrochaeris  Capivara 
Fonte: Diagnóstico faunístico do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Barigüi 
(ECOTECNICA, 2007). 

 
7.2.2.4 Herpetofauna 
 
A importância da herpetofauna em estudos ambientais está no fornecimento de subsídios ao 
conhecimento do estado de conservação de regiões naturais. A presença de espécies 
dependentes a algum tipo especial de ambiente, bem como a presença de espécies raras e 
formas endêmicas, são fundamentais para a detecção do grau de conservação do ambiente. Em 
contrapartida, a presença de espécies tolerantes a um amplo espectro de condições do meio 
pode determinar os diferentes níveis de degradação. 
 
Segundo Moura-Leite e Morato (1991), a fauna de répteis de Curitiba é constituída 
principalmente por serpentes, sendo os demais grupos (Sáuria, Amphisbaenia e Testudines) 
pouco representados. 
 
A lista de espécies aqui representada foi elaborada com dados secundários oriundos de estudos 
da fauna da região (ECOTECNICA, 2007; ECOTÉCNICA, 2009) e registros museológicos 



                                                                                                         

                                                                                                              

 Cap. III - 27 

(Museu de História Natural do Capão da Imbuia, Curitiba – MHNCI) mais recentes, que definem 
a composição da herpetofauna do município de Curitiba. Foram identificadas 19 espécies, 
distribuídas em nove Famílias e três Ordens, das quais se destacam as serpentes, com 13 
espécies (Quadro 7.2.2.4-1). 
 
Com a intensificação da ocupação urbana na região, muitas espécies com necessidades mais 
específicas quanto aos seus hábitos desapareceram, não existindo mais registros de sua 
ocorrência no local. Porém, existem alguns exemplos do grupo das serpentes, que 
apresentaram grande capacidade de adaptação ao meio antrópico e que já foram registradas 
em vários pontos do município de Curitiba, são elas: Liotyphlops beui (cobra-cega), Atractus 
reticulatus (cobra-da-terra), Philodryas patagoniensis (papa-pinto), Liophis miliaris (cobra-
d’água), Liophis poecilogyrus (cobra-lisa), Bothrops jararaca (jararaca) e a Micrurus frontalis 
(coral verdadeira). O grupo dos Sauria (lagartos) é pouco representado, tendo alguns registros 
das espécies Anisolepis grilli (lagartixa ou camaleão) e Tupinambis merianae (lagarto). 
 
 

Quadro 7.2.2.4-1 
Ordenamento Taxonômico dos répteis com possível ocorrência nas áreas de influência 

do empreendimento. 

Ordenamento Taxonômico Nome Comum 

Ordem Testudines  

Família Chelidae  

Hydromedusa tectifera  Cágado-pescoço-de-cobra 

Ordem Squamata   

Família Anguidae  

Ophiodes striatus  Cobra-de-vidro 

Família Leiosauridae  

Anisolepis grilli  Lagartixa ou Camaleão 

Urostrophus vautieri Papa-vento-de-barriga-lisa 

Família Gekkonidae  

Hemidactylus mabouia  Lagartixa-de-parede 

Família Teiidae  

Tupinambis merianae Lagarto 

Família Anomalepididae  

Liotyphlops beui  Cobra-cega 

Família Dipsadidae  

Atractus reticulatus  Cobra-da-terra 

Tomodon dorsatus Cobra-espada 

Echinanthera bilineata  Cobra-cipó 

Philodryas patagoniensis  Papa-pinto 

Philodryas olfersii  Cobra-verde 

Oxyrhopus clathratus  Falsa-coral 

Liophis poecilogyrus  Cobra-lisa 

Liophis miliaris  Cobra-d'água 

Sibynomorphus neuwiedi Dormideira 

Thamnodynastes sp.  Corre-campo 
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Ordenamento Taxonômico Nome Comum 

Família Viperidae  

Bothrops jararaca  Jararaca 

Família Elapidae  

Micrurus frontalis  Coral verdadeira 
Fonte: Diagnóstico faunístico do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 
Barigüi (ECOTECNICA, 2007).  

 
 
Para os anfíbios, não se observou nenhum levantamento sistematizado deste grupo, incluindo 
os registros museológicos de Curitiba. Esse grupo se caracteriza por animais extremamente 
sensíveis às mudanças ambientais, a introdução de áreas urbanizadas, indústrias e outras 
atividades humanas podem estar contribuindo diretamente para a redução de suas populações 
ou a extinção local. As espécies comumente vistas no perímetro urbano do município são Bufo 
ictericus (sapo comum), Physalaemus cuvieri (rã), Scinax fuscovaria (pererecas). Tendo em 
vista a região em estudo, observaram-se alguns poucos registros auditivos de anfíbios, o que 
reforça o fato de um declínio populacional das populações de anfíbios em área antropizadas. 
Diante desse fato, e pela ausência de estudos acerca do grupo na região, a lista a seguir 
contempla apenas o grupo dos répteis. 
 
É possível verificar que os remanescentes de ambientes naturais existentes dentro das áreas 
verdes e maciços florestais urbanos apresentam significativa importância para a manutenção de 
parte da herpetofauna nativa, mesmo essa sendo uma fração da comunidade existentes em 
ambientes conservados. 
 
Considerando apenas a lista de espécies ameaçadas do estado do Paraná (MIKICH & 
BÉRNILS, 2004), das espécies listadas dentre os répteis e anfíbios nenhum consta na lista de 
espécies ameaças para o estado do Paraná. 
 
 
7.2.2.5 Avifauna 
 
Um dos levantamentos mais expressivo de Curitiba foi realizado por Straube et al. (2009) que 
indicam para o município a ocorrência de 367 espécies nativas, sete espécies introduzidas e já 
aclimatadas e 22 espécies exóticas de ocorrência acidental ou que ainda não se estabeleceram. 
 
Para este diagnóstico foi feita a coleta de dados primários com o registro das espécies em 
remanescentes florestais e áreas verdes ao longo da área de influência direta do 
empreendimento durante três fases de campo (Foto 7.2.2.5-1). Também foram coletados dados 
secundários de trabalhos realizados no município, conforme explicado anteriormente no item 
7.2.2.2 
  



                                                                                                         

                                                                                                              

 Cap. III - 29 

 
A 

 

B 

 
Foto 7.2.2.5-1 – Visualização da Avifauna em fragmentos florestais na Região da ADA. 
Localizações geográficas: A – 673249 E/ 7178605 S; B – 670792 E/ 7174787 S. 
 
Foram registradas 98 espécies nas fases de campo, divididas em 34 famílias e 14 ordens. A lista 
de espécies que foram registradas durante o período de 2000 e 2011 na área diretamente 
afetada conta com 185 espécies, distribuídas em 42 famílias e 20 ordens. Por último, a lista de 
espécies registradas para todo o perímetro do município (AII) no mesmo período consta de 311 
espécies, distribuídas em 56 famílias e 21 ordens (Tabela 7.2.2.5-1). 
 
O conhecimento sobre as aves urbanas no Brasil tem avançado bastante nas últimas décadas, 
graças ao aumento dos esforços de campo e à maior disseminação dos resultados, mediante 
publicações técnicas ou de divulgação científica (ARGEL, 1996). Um dos fatores importantes 
que deu início aos estudos contemporâneos foi o paradoxo da manutenção de uma riqueza de 
espécies muito maior do que se esperaria frente à modificação radical dos ambientes naturais 
(LUNIAK, 2005). 
 
O número de espécies em ambientes urbanos é o resultado da capacidade de aclimatação de 
algumas espécies (BEISSINGER e OSBORNE, 1982). Geralmente as espécies urbanas são 
aquelas que apresentam maiores distribuições geográficas e altitudinal, sendo tal capacidade de 
adaptação ligada diretamente à flexibilidade de comportamento fisiológico e ambiental (BONIER 
et al., 2007). 
 
Das espécies levantadas neste trabalho, um número significativo ocorre apenas nos cinturões 
verdes da cidade, e/ou em fragmentos florestais e áreas verdes restritas a algum ponto do 
município. Do total de 311 espécies registradas em Curitiba, apenas 185 foram registradas nos 
últimos dez anos na ADA do empreendimento, considerando as áreas de remanescentes 
vegetais.  
 
Das espécies que ocorrem no município, mas que não estão presentes na ADA, vale destacar 
aquelas presentes nas famílias Anatidae, Podicipedidae e Scolopacidae, que estão vinculadas a 
ambientes alagadiços em campos abertos. Portanto, nenhuma das áreas de influência do 
empreendimento apresenta características ambientais que favoreçam a presença e 
estabelecimentos destas espécies. 
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Outro grupo que pode ser destacado é dos grandes frugívoros, espécies que têm grande 
capacidade de deslocamento e acabam utilizando os ambientes urbanos, principalmente 
pequenos fragmentos ou locais arborizados, de passagem para um deslocamento mais extenso. 
Por causa disso, seus registros são fortuitos ou excepcionais (STRAUBE et al., 2009). Destas se 
destacam Pyroderus scutatus, Procnias nudicollis, Capornis cucullata, Ramphastos dicolorus e 
Pionus maximiliani.  
 
Com o levantamento dos dados primários e secundários é possível conferir a presença de uma 
série de espécies dependentes de ambientes florestados, que só estão presentes na área de 
influencia do empreendimento graças a vegetação remanescente encontradas no Jardim 
Botânico, Centro Politécnico e Bosque Reinhard Maack. Alguns exemplos são: Crypturellus 
obsoletus, Penelope obscura, Dysithamnus mentalis, Conopophaga lineata, espécies de 
Dendrocolaptidae, Cranioleuca obsoleta, Cranioleuca pallida, Schiffornis virescens e 
Chlorophonia cyanea 
 

Tabela 7.2.2.5-1 
Ordenamento Taxonômico das aves registradas nas áreas verdes e remanescentes 

florestais da ADA e AID do empreendimento e do município de Curitiba. 

TAXON NOME POPULAR 
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Tinamidae  

Crypturellus obsoletus  inhambuguaçu X X X X R 

Rhynchotus rufescens  perdiz X R 

Nothura maculosa  codorna-amarela X R 

Anatidae  

Dendrocygna bicolor  marreca-caneleira X R 

Dendrocygna viduata  irerê X R 

Cairina moschata  pato-do-mato X R 

Sarkidiornis sylvicola  pato-de-crista X R 

Amazonetta brasiliensis  pé-vermelho X X X R 

Anas flavirostris  marreca-pardinha X R 

Anas georgica  marreca-parda X R 

Anas bahamensis  marreca-toicinho X R 

Anas versicolor  marreca-cricri X R 

Anas discors  marreca-de-asa-azul X VA 

Netta peposaca  marrecão X VO 

Cracidae  

Penelope obscura  jacuaçu X X X X R 

Podicipedidae  

Tachybaptus dominicus  mergulhão-pequeno X R 

Podilymbus podiceps  mergulhão-caçador X R 

Podiceps occipitalis  mergulhão-de-orelha-amarela X VA 

Phalacrocoracidae  

Phalacrocorax brasilianus  biguá X X R 
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Anhingidae  

Anhinga anhinga  biguatinga X R 

Ardeidae  

Ixobrychus involucris  socoí-amarelo X R 

Nycticorax nycticorax  savacu X X X X X X R 

Butorides striata  socozinho X X R 

Bubulcus ibis  garça-vaqueira X X X X R 

Ardea cocoi  garça-moura X R 

Ardea alba  garça-branca-grande X X X R 

Syrigma sibilatrix  maria-faceira X X X X R 

Egretta thula  garça-branca-pequena X X X X R 

Egretta caerulea  garça-azul X R 

Threskiornithidae  

Plegadis chihi  caraúna-de-cara-branca X R 

Phimosus infuscatus  tapicuru-de-cara-pelada X R 

Theristicus caudatus  curicaca X R 

Platalea ajaja  colhereiro X R 

Cathartidae  

Cathartes aura  urubu-de-cabeça-vermelha X X X X X X R 

Coragyps atratus  urubu-de-cabeça-preta X X X X X X R 

Accipitridae  

Leptodon cayanensis  gavião-de-cabeça-cinza X R 

Elanoides forficatus  gavião-tesoura X X X R 

Elanus leucurus  gavião-peneira X X X R 

Harpagus diodon  gavião-bombachinha X R 

Circus buffoni  gavião-do-banhado X R 

Accipiter striatus  gavião-miúdo X X R 

Heterospizias meridionalis  gavião-caboclo X R 

Urubitinga urubitinga  gavião-preto X R 

Rupornis magnirostris  gavião-carijó X X X X X X R 

Buteo brachyurus  gavião-de-cauda-curta X X R 

Buteo swainsoni  gavião-papa-gafanhoto X VN 

Buteo albonotatus  gavião-de-rabo-barrado X X R 

Spizaetus tyrannus  gavião-pega-macaco X X X X R 

Falconidae  

Caracara plancus  caracará X X X X X X R 

Milvago chimachima  carrapateiro X X X X X X R 

Micrastur ruficollis  falcão-caburé X R 

Falco sparverius  quiriquiri X X X R 

Falco femoralis  falcão-de-coleira X X X R 
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Falco peregrinus  falcão-peregrino X VN 

Rallidae 

Aramides cajanea  saracura-três-potes X R 

Aramides saracura  saracura-do-mato X X X X X X R 

Laterallus melanophaius  sanã-parda X R 

Laterallus leucopyrrhus  sanã-vermelha X R 

Porzana albicollis  sanã-carijó X R 

Pardirallus nigricans   saracura-sanã X X X X X R 

Pardirallus sanguinolentus   saracura-do-banhado X R 

Gallinula galeata  frango-d'água-comum X X R 

Gallinula melanops   frango-d'água-carijó X R 

Porphyrio martinica   frango-d'água-azul X R 

Fulica armillata   carqueja-de-bico-manchado X R 

Fulica leucoptera   carqueja-de-bico-amarelo X R 

Charadriidae   

Vanellus chilensis   quero-quero X X X X X X R 

Pluvialis dominica  batuiruçu X VN 

Recurvirostridae   

Himantopus melanurus   pernilongo-de-costas-brancas X R 

Scolopacidae   

Gallinago paraguaiae   narceja X R 

Limosa haemastica   maçarico-de-bico-virado X VN 

Bartramia longicauda   maçarico-do-campo X VN 

Actitis macularius   maçarico-pintado X VN 

Tringa solitaria   maçarico-solitário X VN 

Tringa melanoleuca   
maçarico-grande-de-perna-
amarela X VN 

Tringa flavipes   maçarico-de-perna-amarela X VN 

Calidris fuscicollis   maçarico-de-sobre-branco X VN 

Calidris bairdii   maçarico-de-bico-fino X VN 

Calidris melanotos   maçarico-de-colete X VN 

Calidris himantopus   maçarico-pernilongo X VN 

Tryngites subruficollis   maçarico-acanelado X VN 

Jacanidae  X 

Jacana jacana   jaçanã X R 

Rynchopidae   

Rynchops niger   talha-mar X R 

Columbidae   

Columbina talpacoti   rolinha-roxa X X X X X X R 

Columbina squammata   fogo-apagou X R 
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Columba livia   pombo-doméstico X X X X X X R 

Patagioenas picazuro   pombão X X X X X X R 

Patagioenas cayennensis   pomba-galega X X X X R 

Zenaida auriculata  pomba-de-bando X X X X X X R 

Leptotila verreauxi   juriti-pupu X X X X X R 

Leptotila rufaxilla  juriti-gemedeira X X X X X R 

Geotrygon montana   pariri X X X X R 

Psittacidae   

Pyrrhura frontalis   tiriba-de-testa-vermelha X X X X R 

Forpus xanthopterygius   tuim X R 

Brotogeris tirica   periquito-rico X X X X X X R,E 

Pionopsitta pileata   cuiú-cuiú X R 

Pionus maximiliani   maitaca-verde X X R 

Amazona vinacea   papagaio-de-peito-roxo X R 

Amazona aestiva   papagaio-verdadeiro X X X X X X R 

Cuculidae   

Piaya cayana   alma-de-gato X X X X X X R 

Coccyzus melacoryphus   papa-lagarta-acanelado X X R 

Coccyzus americanus   papa-lagarta-de-asa-vermelha X X VN 

Crotophaga ani   anu-preto X X X X X X R 

Guira guira   anu-branco X X X X X X R 

Tapera naevia   saci X R 

Tytonidae   

Tyto alba   coruja-da-igreja X R 

Strigidae   

Megascops choliba   corujinha-do-mato X X R 

Megascops atricapilla   corujinha-sapo X R 

Megascops sanctaecatarinae   corujinha-do-sul X R 

Strix hylophila   coruja-listrada X R 

Athene cunicularia   coruja-buraqueira X X X X X R 

Aegolius harrisii   caburé-acanelado X R 

Asio clamator   coruja-orelhuda X X X R 

Asio stygius   mocho-diabo X X X R 

Asio flammeus   mocho-dos-banhados X X X R 

Nyctibiidae  

Nyctibius griseus   mãe-da-lua X X R 

Caprimulgidae   

Lurocalis semitorquatus   tuju X R 

Hydropsalis albicollis   bacurau X X R 

Hydropsalis anomala   curiango-do-banhado X R 
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Hydropsalis forcipata   bacurau-tesoura-gigante X R 

Chordeiles nacunda   corucão X R 

Apodidae  

Cypseloides fumigatus   taperuçu-preto X R 

Streptoprocne zonaris   taperuçu-de-coleira-branca X X R 

Streptoprocne biscutata   taperuçu-de-coleira-falha X R 

Chaetura cinereiventris   andorinhão-de-sobre-cinzento X X R 

Chaetura meridionalis   andorinhão-do-temporal X X R 

Trochilidae   

Phaethornis eurynome   rabo-branco-de-garganta-rajada X R 

Eupetomena macroura   beija-flor-tesoura X X X X X R 

Florisuga fusca   beija-flor-preto X X X X X X R 

Colibri serrirostris   beija-flor-de-orelha-violeta X X X X X X R 

Anthracothorax nigricollis   beija-flor-de-veste-preta X X X X X X R 

Stephanoxis lalandi   beija-flor-de-topete X X X R 

Chlorostilbon lucidus   besourinho-de-bico-vermelho X X R 

Thalurania glaucopis   beija-flor-de-fronte-violeta X R 

Leucochloris albicollis   beija-flor-de-papo-branco X X X X X R 

Amazilia versicolor   beija-flor-de-banda-branca X X X X X X R 

Amazilia fimbriata   beija-flor-de-garganta-verde X X X X X X R 

Calliphlox amethystina   estrelinha-ametista X X R 

Trogonidae 

Trogon surrucura   surucuá-variado X R 

Alcedinidae   

Megaceryle torquata   martim-pescador-grande X R 

Chloroceryle amazona   martim-pescador-verde X R 

Chloroceryle americana   martim-pescador-pequeno X R 

Ramphastidae   

Ramphastos dicolorus   tucano-de-bico-verde X X X R 

Picidae   

Picumnus temminckii   pica-pau-anão-de-coleira X X X X X X R 

Picumnus nebulosus   pica-pau-anão-carijó X X R 

Melanerpes candidus   pica-pau-branco X R 

Melanerpes flavifrons   benedito-de-testa-amarela X R 

Veniliornis spilogaster   picapauzinho-verde-carijó X X X X X X R 

Piculus aurulentus   pica-pau-dourado X X R 

Colaptes melanochloros   pica-pau-verde-barrado X X X X X X R 

Colaptes campestris   pica-pau-do-campo X X X X X X R 

Dryocopus lineatus   pica-pau-de-banda-branca X X R 

Thamnophilidae   
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Dysithamnus mentalis   choquinha-lisa X X X X X R 

Thamnophilus ruficapillus   choca-de-chapéu-vermelho X X X X R 

Thamnophilus caerulescens   choca-da-mata X X X X X X R 

Batara cinerea   matracão X R 

Mackenziaena leachii   borralhara-assobiadora X R 

Mackenziaena severa   borralhara X R 

Drymophila malura   choquinha-carijó X R 

Conopophagidae  

Conopophaga lineata   chupa-dente X X X X X R 

Rhinocryptidae    

Scytalopus iraiensis  macuquinho-da-várzea X R,E 

Scleruridae   

Sclerurus scansor   vira-folha X R 

Dendrocolaptidae   

Sittasomus griseicapillus   arapaçu-verde X X X R 

Xiphorhynchus fuscus   arapaçu-rajado X X X R 

Lepidocolaptes falcinellus  arapaçu-escamado-do-sul X X R 

Dendrocolaptes platyrostris   arapaçu-grande X X R 

Xiphocolaptes albicollis   arapaçu-de-garganta-branca X X R 

Furnariidae   

Xenops rutilans   bico-virado-carijó X R 

Furnarius rufus   joão-de-barro X X X X X X R 

Lochmias nematura   joão-porca X X X R 

Philydor rufum   limpa-folha-de-testa-baia X R 

Heliobletus contaminatus   trepadorzinho X X X X X R 

Syndactyla rufosuperciliata   trepador-quiete X X X X X R 

Leptasthenura striolata   grimpeirinho X X X X X R,E 

Leptasthenura setaria   grimpeiro X X X X X R 
Clibanornis 
dendrocolaptoides   cisqueiro X X X R 

Anumbius annumbi   cochicho X X X R 

Certhiaxis cinnamomeus   curutié X R 

Synallaxis ruficapilla   pichororé X X X X X X R 

Synallaxis cinerascens   pi-puí X X X X X X R 

Synallaxis spixi   joão-teneném X X X X X X R 

Cranioleuca obsoleta   arredio-oliváceo X X X X X R 

Cranioleuca pallida   arredio-pálido X X X R,E 

Pipridae   

Chiroxiphia caudata  tangará X R 

Tityridae   
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Schiffornis virescens   flautim X X R 

Tityra cayana   anambé-branco-de-rabo-preto X X R 

Pachyramphus castaneus  caneleiro X X X R 

Pachyramphus polychopterus  caneleiro-preto X X X X X R 

Pachyramphus validus   caneleiro-de-chapéu-preto X X X R 

Cotingidae   

Procnias nudicollis   araponga X X R 

Pyroderus scutatus   pavó X X R 

Carpornis cucullata   corocochó X X R,E 

Tyrannidae   

Platyrinchus mystaceus   patinho X X R 

Mionectes rufiventris   abre-asa-de-cabeça-cinza X X X X X R 

Leptopogon amaurocephalus   cabeçudo X R 

Phylloscartes ventralis   borboletinha-do-mato X X X R 

Tolmomyias sulphurescens   bico-chato-de-orelha-preta X R 

Todirostrum cinereum   ferreirinho-relógio X X X X R 

Poecilotriccus plumbeiceps   tororó X R 

Hemitriccus diops   olho-falso X R 

Hirundinea ferruginea   gibão-de-couro X R 

Camptostoma obsoletum   risadinha X X X X X X R 

Elaenia flavogaster   guaracava-de-barriga-amarela X X X X R 

Elaenia parvirostris   guaracava-de-bico-curto X X X X R 

Elaenia mesoleuca   tuque X X X X X X R 

Elaenia obscura  tucão X X X R 

Phyllomyias virescens   piolhinho-verdoso X R 

Phyllomyias fasciatus   piolhinho X X X X X X R 

Serpophaga nigricans   joão-pobre X X X X R 

Serpophaga subcristata   alegrinho X X R 

Attila phoenicurus   capitão-castanho X X X X R 

Legatus leucophaius   bem-te-vi-pirata X X X X X X R 

Myiarchus swainsoni  irré X X X X X X R 

Myiarchus ferox   maria-cavaleira X R 

Sirystes sibilator   gritador X X X R 

Pitangus sulphuratus   bem-te-vi X X X X X X R 

Machetornis rixosa   suiriri-cavaleiro X X X X X X R 

Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado X X X X X X R 

Megarynchus pitangua   neinei X X X X X R 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho  X X X  X R 

Tyrannus melancholicus   suiriri X X X X X X R 
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Tyrannus savana   tesourinha X X X X X X R 

Empidonomus varius   peitica X X X X X X R 

Myiophobus fasciatus  filipe X X X R 

Pyrocephalus rubinus   príncipe X X X R 

Fluvicola nengeta   lavadeira-mascarada X R 

Arundinicola leucocephala   freirinha X X R 

Cnemotriccus fuscatus   guaracavuçu X R 

Lathrotriccus euleri   enferrujado X X X X R 

Knipolegus cyanirostris   maria-preta-de-bico-azulado X X R 

Satrapa icterophrys   suiriri-pequeno X X X X X X R 

Vireonidae   

Cyclarhis gujanensis   pitiguari X X X X X X R 

Vireo olivaceus   juruviara X X X X X R 

Hylophilus poicilotis   verdinho-coroado X X X R 

Corvidae   

Cyanocorax caeruleus   gralha-azul X X X X X X R 

Cyanocorax chrysops   gralha-picaça X X R 

Hirundinidae   

Pygochelidon cyanoleuca   andorinha-pequena-de-casa X X X X X X R 

Alopochelidon fucata   andorinha-morena X R 

Stelgidopteryx ruficollis   andorinha-serradora X X X X X X R 

Progne tapera   andorinha-do-campo X X X R 

Progne chalybea   andorinha-doméstica-grande X X X R 

Tachycineta albiventer   andorinha-do-rio X X X R 

Tachycineta leucorrhoa   andorinha-de-sobre-branco X X X R 

Hirundo rustica   andorinha-de-bando X VN 

Troglodytidae   

Troglodytes musculus   corruíra X X X X X X R 

Turdidae   

Turdus flavipes   sabiá-una X X X X X R 

Turdus rufiventris   sabiá-laranjeira X X X X X X R 

Turdus amaurochalinus   sabiá-poca X X X X X X R 

Turdus subalaris   sabiá-ferreiro X X X R 

Turdus albicollis   sabiá-coleira X X X X X R 

Mimidae   

Mimus saturninus   sabiá-do-campo X X X X R 

Motacillidae   

Anthus lutescens   caminheiro-zumbidor X R 

Anthus nattereri   caminheiro-grande X R 

Coerebidae  
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Coereba flaveola   cambacica X X X X X X R 

Thraupidae   

Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro X X X X R 

Saltator maxillosus   bico-grosso X R 

Thlypopsis sordida  saí-canário X X X R 

Pyrrhocoma ruficeps   cabecinha-castanha X X R 

Tachyphonus coronatus   tiê-preto X X X X X R 

Lanio cucullatus  tico-tico-rei X X X R 

Lanio melanops   tiê-de-topete X X X X X R 

Tangara sayaca   sanhaçu-cinzento X X X X X X R 

Tangara cyanoptera   sanhaçu-de-encontro-azul X X X R,E 

Tangara ornata   sanhaçu-de-encontro-amarelo X X R,E 

Tangara preciosa   saíra-preciosa X X X X X X R 

Stephanophorus diadematus   sanhaçu-frade X X X X X R 

Paroaria coronata   cardeal X X R 

Paroaria capitata  cavalaria X X R 

Pipraeidea melanonota   saíra-viúva X X X X X R 

Pipraeidea bonariensis   sanhaçu-papa-laranja X X X X X X R 

Tersina viridis   saí-andorinha X X X X X X R 

Dacnis cayana   saí-azul X X X R 

Emberizidae     

Zonotrichia capensis  tico-tico X X X X X X R 

Ammodramus humeralis   tico-tico-do-campo X R 

Haplospiza unicolor   cigarra-bambu X X X R 

Donacospiza albifrons   tico-tico-do-banhado X X X R 

Poospiza thoracica   peito-pinhão X X X R,E 

Poospiza nigrorufa  quem-te-vestiu X X X R 

Poospiza cabanisi   tico-tico-da-taquara X X X R 

Sicalis citrina   canário-rasteiro X X R 

Sicalis flaveola   canário-da-terra-verdadeiro X X X X X X R 

Sicalis luteola   tipio X X R 

Emberizoides herbicola   canário-do-campo X R 

Embernagra platensis   sabiá-do-banhado X R 

Volatinia jacarina   tiziu X X X R 

Sporophila collaris   coleiro-do-brejo X R 

Sporophila caerulescens   coleirinho X X X R 

Sporophila bouvreuil  caboclinho X X R 

Sporophila hypoxantha   caboclinho-de-barriga-vermelha X X R 

Sporophila angolensis   curió X X R 

Cardinalidae   
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TAXON NOME POPULAR 

AID/ADA AII 
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Cyanoloxia brissonii   azulão X X R 

Cyanoloxia glaucocaerulea   azulinho X X R 

Parulidae  

Parula pitiayumi   mariquita X X X X X X R 

Geothlypis aequinoctialis   pia-cobra X X X X X X R 

Basileuterus culicivorus   pula-pula X X X X X R 

Basileuterus leucoblepharus   pula-pula-assobiador X X X X X R 

Icteridae   

Cacicus chrysopterus   tecelão X R 

Cacicus haemorrhous   guaxe X X X X X X R 

Gnorimopsar chopi   graúna X X R 

Chrysomus ruficapillus   garibaldi X R 

Pseudoleistes guirahuro   chopim-do-brejo X R 

Agelaioides badius   asa-de-telha X R 

Molothrus bonariensis   vira-bosta X X X X X X R 

Sturnella superciliaris   polícia-inglesa-do-sul X R 

Fringillidae   

Sporagra magellanica   pintassilgo X X X X X X R 

Euphonia chlorotica   fim-fim X X X R 

Euphonia violacea   gaturamo-verdadeiro X X X R 

Euphonia chalybea   cais-cais X R 

Euphonia cyanocephala   gaturamo-rei X R 

Euphonia pectoralis   ferro-velho X R 

Chlorophonia cyanea   gaturamo-bandeira X X R 

Estrildidae   

Estrilda astrild   bico-de-lacre X X X X X X R 

Passeridae 

Passer domesticus* pardal X X X X X X R 
Total 98 161 149 123 95 311 - 

Legenda: SA – dados do levantamento direto da ADA; Dados secundários dos últimos 10 anos na AID e ADA: JB – 
Registros no Jardim Botânico; PO – Registros no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná; CI – 
Registros no Museu de História Natural do Capão da Imbuia; RM – Registros no bosque Reinhard Maack RPM – 
registros dos últimos dez anos para o município de Curitiba. Status: “R” – espécies residente do Brasil; “VS” – 
visitante sazonal oriundo do sul do continente; “VN” – visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; “VO” – visitante 
sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro; “VA” – espécie de ocorrência irregular no território brasileiro; 
“E” – espécie endêmica do Brasil.* = espécie exótica 
 
 
Algumas espécies registradas apresentam grandes áreas de vida, ocorrem no município, mas 
provavelmente, dependem de áreas mais conservadas de alguns pontos dentro do município ou 
da região metropolitana, um exemplo são as espécies da Família Accipitridae. 
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Há alguns exemplos de aves que expandiram sua distribuição e com isso começaram a ser 
registradas nos limites curitibanos, aproveitando-se de ambientes já modificados pela 
urbanização. São elas: Eupetomena macroura, Todirostrum cinereum e Fluvicola nengeta. Além 
disso, há muitas espécies que, embora ocorressem nos limites municipais, eram raras e, com o 
advento da substituição dos ambientes florestais originais por habitats abertos, acabaram por 
expandir suas populações, tornando-se muito abundantes dentro da paisagem urbana. São elas: 
Patagioenas picazuro, Furnarius rufus e Vanellus chilensis (STRAUBE et al., 2009). 
 
Caracterização das espécies de aves no ambiente avaliado: 
 
A maioria das espécies que formam a avifauna curitibana tem características generalistas e 
grande capacidade de adaptação. Estas espécies normalmente não apresentam dificuldades de 
manter suas populações estáveis. Destas, há um grupo extremamente vinculado aos centros 
urbanos e outro que, mesmo tendo facilidade de ocupação das áreas urbanas, se beneficiam 
também dos remanescentes florestais e áreas verdes (Fotos 7.2.2.5-2 a 7.2.2.5-11). 
    
 

 
Foto 7.2.2.5-2 - Furnarius rufus (João-de-

barro) 

 

 
Foto 7.2.2.5-3 - Guira guira (Anu-branco) 

 

 
Foto 7.2.2.5-4 - Patagioenas picazuro 

(Pombão) 

 

 
Foto 7.2.2.5-5 - Tangara sayaca (Sanhaçu-

cinzento) 
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Foto 7.2.2.5-6 - Vanellus chilensis (Quero-

quero) 

 

 
Foto 7.2.2.5-7 - Turdus rufiventris (Sabiá-

laranjeira) 
 

 
Foto 7.2.2.5-8 - Brotogeris tirica (Periquito-

rico) 

 

 
Foto 7.2.2.5-9 - Pitangus sulphuratus (Bem-

te-vi) 
 

 
Foto 7.2.2.5-10 - Sicalis flaveola (Canário-

da-terra-verdadeiro) 

 

 
Foto 7.2.2.5-11 - Passer domesticus (Pardal) 

 
 
Em centros urbanos, a presença de áreas verdes, que conservem o melhor possível as 
características naturais, tornou-se indispensável à manutenção de uma avifauna rica 
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(TAMPSON 1990, GRILLO e BENCKE 1995 apud RAMOS & DAUDT 2004). Em ambientes 
muitos alterados pelo homem há o desaparecimento gradual de espécies mais exigentes e o 
aparecimento de outras generalistas, que favorecidas pelo novo ambiente, têm sua população 
aumentada (AZEVEDO 1995 apud RAMOS & DAUDT 2004). 
 
As aves estão presentes no meio urbano porque de alguma forma esse ambiente garante 
abrigo, alimento e água, requisitos básicos para a sobrevivência de qualquer espécie animal. A 
arborização urbana favorece direta ou indiretamente a presença de invertebrados, 
principalmente insetos que atraem a presença das aves. 
 
Os dados aqui levantados demonstram que a realidade atual do ambiente disponibilizado, tanto 
no município como na ADA, proporcionam uma riqueza considerável de espécies de aves. Essa 
riqueza reflete a heterogeneidade de habitats que beneficiam tanto espécies extremamente 
vinculadas à expansão urbana, que dominam áreas construídas, como também espécies 
dependentes de outros habitats contemplados pelos bosques e parques ao longo da cidade. 
 
Portanto, a manutenção e criação de novas áreas verdes, sejam elas parques, bosques, praças, 
canteiros ou até mesmo a arborização das ruas é de importância relevante para a preservação 
de número de espécies que estão estreitamente ligadas a tais ambientes e habitats 
disponibilizados dentro deles.  
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