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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) vem apresentar a análise dos 
potenciais impactos ambientais do traçado projetado para implantação da Linha 
Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no Eixo Norte/Sul 
da Rede Integrada de Transporte (RIT). 
 
A elaboração deste documento atende à Resolução CONAMA 001, de 23 de 
janeiro de 1986, a qual definiu, no Artigo 2, que atividades modificadoras do 
meio ambiente, como a implantação de ferrovias, dependem de Estudo de 
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem 
submetidos à aprovação do órgão competente, para fins de licenciamento 
ambiental. 
 
O novo modal de transporte foi proposto pela Prefeitura Municipal, visando 
propiciar ganhos para o meio ambiente, para a sociedade e para o 
desenvolvimento de Curitiba, já que o metrô é um meio de transporte mais 
atrativo, competitivo, seguro e rápido, comparado ao transporte público 
existente. 
 
Ainda segundo a Prefeitura, em Curitiba há a vantagem de já existirem canaletas 
destinadas a ônibus expressos e um uso do solo hierarquizado, o que evita 
desapropriações dos moradores da região, facilitando a implantação do projeto, 
cujo trajeto está previsto para trechos subterrâneos em sua maior parte.  
 
Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 
este novo modal atenderá a algumas determinações pré-estabelecidas, como: 

• integrar (e não substituir) o transporte coletivo atual da cidade; 
• ser mais atraente àqueles que se locomovem através de transporte 

particular; 
• ser menos poluente, diminuindo os danos causados ao meio ambiente; 
• utilizar uma tarifa igual a cobrada nos veículos da RIT. 

 
Em relação à procura esperada, o Edital da Prefeitura considerou uma demanda 
potencial de passageiros no Eixo Norte/Sul da ordem de 500.000 usuários, 
considerando um potencial início de operação do Metrô no ano de 2014. 
 
O traçado previsto em Edital para este estudo contempla a denominada Linha 
Azul do Metrô de Curitiba, a qual se estende desde o pátio a ser implantado junto 
a CIC, localizado no cruzamento do Contorno Sul com a BR-476, até o Terminal 
Santa Cândida, no eixo norte da cidade, com cerca de 22 km de extensão. 
Desses, 2,43 km serão em via elevada entre o Pátio e a Estação CIC-Sul, 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

2 

chegando até próximo a Avenida Winston Churchill, sendo a partir deste ponto 
em via subterrânea.  
 
A partir deste ponto, segue pela Rua André Ferreira Barbosa, até alcançar a 
Avenida Winston Churchill, onde segue a Avenida República Argentina, Avenida 
Sete de Setembro, Rua Barão do Rio Branco e Rua Riachuelo, Avenida João 
Gualberto, Avenida Paraná, até o Terminal Santa Cândida.  
 
Em relação ao trecho subterrâneo, está previsto um túnel Cut and Cover com 7,5 
km de extensão, entre o Pinheirinho e a região onde atualmente há o 
Supermercado Angeloni, nas proximidades da Avenida Água Verde (Estação Água 
Verde), a cerca de 12 m de profundidade. O restante do trecho, até o Terminal 
Santa Cândida (12,1 km), será implantado como túnel profundo New Austrian 
Tunneling Method  (NATM). 
 
Estão previstas 21 estações, com intervalo de cerca de 1.000 m entre elas, 
mantendo as integrações existentes com o transporte público de Curitiba.  
 

Figura 1 - Execução de Cut and Cover em São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ecossistema (2010)
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Figura 2 - Execução de túnel NATM em São Paulo (Linha 4-Amarela) 

  
Fonte: IPPUC (2009) 

 
 
Em relação às estações, somente uma será elevada, as demais serão 
subterrâneas. As estações subterrâneas terão o acesso por meio de escadas fixas 
e rolantes e, quando necessário, com elevadores.  
 
 

Figura 3 - Estação de Metrô com Integração 

    
Fonte: IPPUC (2009) 
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Figura 4 - Estação de Metrô 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Segundo a Prefeitura de Curitiba, com a implantação do metrô, a área da 
canaleta exclusiva, hoje utilizada pelo ônibus biarticulado, será totalmente 
reurbanizada. Esta nova área poderá abrigar ciclovia, calçadão para pedestres, 
arborização e equipamentos de lazer. 
 

Nas áreas das estações, serão implantados quiosques comerciais, proporcionando 
áreas de convivência. Nesses locais, também haverá bilheterias e demais 
estruturas necessárias ao funcionamento do metrô. 
 

Figura 5 - Croqui do Futuro Metrô de Curitiba 

 
Fonte: IPPUC (2009) 

 
Para atendimento da demanda inicial, o trem será composto por 5 carros 
motorizados, sendo 2 com cabine de condução (MC) e 3 intermediários sem 
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cabine (M), e capacidade nominal de transporte de 1.450 passageiros, 
considerando uma densidade de 6 passageiros/m². 
 
O veículo deverá ter, em seu interior, conforto térmico e acústico para os 
passageiros e o condutor, ser equipado com sistema de ar condicionado para os 
salões de passageiros e cabines dos condutores, além de possuir um sistema de 
iluminação eficiente e de comunicação visual e sonora, que viabilize uma 
orientação aos passageiros. 
 
Em relação à integração do metrô com os terminais existentes ao longo do 
traçado, o IPPUC encontra-se desenvolvendo projetos específicos, como ilustrado 
a seguir, na forma de exemplo, para os terminais do Capão Raso e do Portão.  
 

Figura 6 - Terminal Capão Raso 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Figura 7 - Terminal Capão Raso 

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 8 - Terminal do Portão – Contexto atual 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 

Figura 9 - Terminal do Portão com integração do Metrô 

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 10 - Terminal do Portão- Corte Longitudinal 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
 
O IPPUC também desenvolveu alguns estudos preliminares, para a Estação CIC – 
Sul, projetada para implantação na BR – 476, incluindo a integração com um 
Terminal de Passageiros, conforme apresentado a seguir.   
 
 

Figura 11 - Terminal CIC Sul 

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 12 - Perspectivas da Implantação do Terminal CIC Sul 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Figura 13 - Corte Transversal da Estação CIC – Sul com o Elevado do Metrô  

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 14 - Corte Longitudinal da Estação CIC- Sul com o elevado 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Para a Prefeitura de Curitiba, a implantação do Metrô de Curitiba, poderá trazer 
os seguintes benefícios: 
 
• melhoria geral da mobilidade à população, com redução da poluição do ar e 

baixo nível de ruído; 
• redução dos tempos de viagem dos usuários do transporte e dos automóveis; 
• possível redução no número de acidentes de trânsito; 
• maior atratividade aos usuários de automóvel; 
• conforto e segurança ao usuário; 
• possibilidade de requalificação da paisagem urbana; 
• possibilidade de implantação de ciclovias em paralelo às obras do metrô, e de 

calçadão para pedestres; 
• arborização de áreas remanescentes; 
• implantação de equipamentos de playground, de quiosques comerciais e de 

áreas de convivência. 
 
Todas essas informações foram consideradas pela equipe técnica engajada neste 
estudo. Assim, visando embasar a análise ambiental das etapas de 
planejamento, implantação e operação do empreendimento, em primeiro lugar 
considerou-se as proposições e conclusões do Projeto de Engenharia contratado, 
elaborado pelo Consórcio Novomodal. 
 
Equipes de técnicos especializados nos meios físico, biótico e antrópico efetuaram 
levantamentos de dados primários e secundários (bases de dados, instituições 
públicas e privadas), visando embasar a interpretação das condicionantes 
socioambientais da região onde está prevista a implantação do modal, resultando 
no Diagnóstico Ambiental.  
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Considerando-se os dados trabalhados, efetuou-se a Análise de Impactos 
Ambientais e a determinação das Medidas Mitigadoras aos impactos identificados 
e em caso de impactos benéficos, são descritas as Medidas Potencializadoras.  
 
Em seguida, são apresentados os Programas Ambientais, contemplando as 
medidas mitigadoras e potencializadoras indicadas, com uma discussão sobre as 
Medidas Compensatórias, sob a legislação vigente. 
 
Concluindo tais estudos, são apresentadas as conclusões da equipe técnica 
relativa aos efeitos potenciais da implementação da Linha Azul – Santa Cândida/ 
CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, bem como um prognóstico das 
conseqüências da sua implementação ou não para o município e região.  
 
Assim, este EIA é apresentado em três volumes: 
 
Volume I 
- Introdução 
- Caracterização do Empreendimento  
- Diagnóstico Ambiental 
- Análise de Impactos Ambientais 
- Medidas Mitigadoras 
- Medidas Compensatórias 
- Programas Ambientais 
- Conclusões 
 
Volume II  
- Estudos Acústicos  
 
Volume III 
 - Anexos  
 - Projetos de Engenharia 
 
Uma síntese das análises e conclusões do Estudo de Impacto Ambiental é 
apresentada no Relatório de Impacto Ambiental, em documento elaborado para 
proporcionar melhor compreensão pela sociedade dos estudos desenvolvidos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 
2.1 ESTUDO DE ALTERNATIVAS  
 
Na execução dos estudos para a Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, 
foram avaliadas pelo IPPUC algumas alternativas ao traçado desenvolvido, 
apresentadas a seguir. 
 
ALTERNATIVA 1 
 
Descrição  
Esta alternativa faz a ligação entre o Complexo do Pátio de Manutenção e o 
Terminal Santa Cândida utilizando integralmente o traçado definido pela canaleta 
exclusiva da Estrutural Norte-Sul, obedecendo à Rede Integrada de Transporte - 
RIT. Contempla um elevado do complexo do pátio de manutenção até as 
proximidades da Rua Winston Churchill (altura de 13 m), outro segmento 
subterrâneo utilizando o método Cut and Cover (12 a 13,7 m) até as adjacências 
da Estação Água Verde e então, um túnel subterrâneo com o método NATM até o 
Terminal Santa Cândida (12,6 a 35 m), com a seguinte composição (Quadro 1). 
 

Quadro 1 -  Composição da Alternativa 1 

ITEM Ud QUANT ESTAQUEAMENTO 

Estações elevadas ud 01 - 

Estações em Cut and Cover ud 07 - 

Estações em NATM ud 13 - 

Extensão em elevado km 2,2 15 a 125 

Extensão em Cut and cover km  7,4 125 a 495 

Extensão em NATM km  12,12 495 a 1101 

Extensão Total 21,72 km  

 
Análise das Vantagens e Desvantagens  

 
Quadro 2 -  Principais Vantagens e Desvantagens da Alternativa 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Aproveitaria o traçado de canaleta já existente Maior custo 

Mantém o itinerário atual do eixo norte-sul Extensão maior em túnel NATM 

Causa baixo impacto paisagístico Estações mais profundas no trecho norte 

Ocasiona valorização imobiliária 
Maior transtorno para a vizinhança 
durante o processo de execução 

Menor custo com desapropriações -- 
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Custos  
Considerando-se o traçado previsto e as características do projeto, identificou-se 
como potenciais custos envolvidos com a implantação desse projeto, os valores 
apresentados a seguir. 
 

Quadro 3 -  Custos Estimados da Alternativa 1 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 

1 Obras Civis Brutas  1.281.669.200,00 64,9 

2 Via Permanente 37.230.00,00 1,9 

3 Sistemas 275.033.800,00 13,9 

4 Material Rodante 184.800.000,00 9,4 

5 Custos Concorrentes 101.167.000,00 5,1 

Subtotal 1.879.900.000,00 95,2 

Contingencias 93.995.000,00 4,8 

Total Geral (US$) 1.973.895.000,00 100,0 

Total (US$) 90.879.143,65 - 

Total Geral (R$) 3.553.011.000,00 - 

 
Viabilidade de Execução  
Há condições locais propícias para a execução desta alternativa, através da 
utilização das técnicas de engenharia próprias para os sistemas construtivos 
propostos. 
 
Desenvolvimento da Alternativa  
A gerência do projeto optou pelo desenvolvimento de estudos e projetos para 
esta alternativa, por se tratar da opção com menor interferência na paisagem 
urbana, por aproveitar o traçado já existente do eixo norte-sul, além da menor 
necessidade de desapropriação ao longo do trecho. 
 
Viabilidade Ambiental 
Por ser a alternativa selecionada para o desenvolvimento do projeto de 
engenharia, o traçado foi objeto do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. O 
Projeto Geométrico final desenvolvido pelo Consórcio Novomodal, conforme 
contratado pela Prefeitura de Curitiba, encontra-se apresentado no Anexo 1. 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Descrição 
Esta alternativa faz a ligação entre o pátio de manutenção e o Terminal Santa 
Cândida, aproveitando parcialmente o traçado definido pela canaleta exclusiva da 
Estrutural Norte-Sul. Nesta alternativa o trecho seria elevado do pátio de 
manutenção até próximo à Rua Winston Churchill, quando passaria a ser 
subterrâneo, com o método Cut and Cover até próximo à Estação Água Verde e 
NATM até o Terminal Santa Cândida. 
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A diferença entre a Alternativa 1 e esta é que, no trecho entre as estacas 751 
(próximo a Estação Passeio Público) e a estaca próxima à Rua Moysés Marcondes 
(849=845), haveria outra opção de traçado passando pela Área Administrativa 
do Centro Cívico, com uma estação próxima à Rua Comendador Fontana. Esta 
alternativa apresenta a seguinte composição de trechos. 

 
Quadro 4 -  Composição da Alternativa 2 

ITEM Ud QUANT ESTAQUEAMENTO 

Estações elevadas ud 01  

Estações em Cut and Cover ud 07  

Estações em NATM ud 12  

Extensão em elevado km 2,2 15 a 125 

Extensão em Cut and cover km 7,4 125 a 495 

Extensão em NATM km 5,12 495 a 751 

Extensão em NATM km 2,16 751 a 859=845 

Extensão em NATM km 5,12 845 a 1101 

Extensão Total 22,00 km  

 
Análise das Vantagens e Desvantagens  

 
Quadro 5 -  Principais Vantagens e Desvantagens da Alternativa 

Vantagens Desvantagens 

Atender uma área de grande demanda por 
serviços públicos 

Investimento maior 

Menor impacto na paisagem urbana 
 

Extensão maior em túnel NATM 

 
 

Maior impacto com desapropriações 

 Aumento das profundidades em túnel 
NATM 

 
 

Eliminação da Estação Alto da Glória 

 Passar sob uma série de edifícios ao 
longo do traçado 

 
 
Custos  
 
Para esta alternativa, foram estimados os custos conforme apresentado a seguir. 
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Quadro 6 -  Custo Estimado da Alternativa 2 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (US$) % 

1 Obras Civis Brutas e Acabamentos  1.285.948.815,38 61,7 

2 Via Permanente 37.650.000,00 1,8 

3 Sistemas 276.515.000,00 13,3 

4 Material Rodante 184.800.000,00 8,9 

5 Custos Concorrentes 201.767.000,00 9,7 

Subtotal 1.986.680.815,38 95,4 

Contingências 96.041.199,64 4,6 

Total Geral (US$) 2.082.722.015,02 100,0 

Total (US$ P/KM ) 95.889.595,54 - 

Total Geral (R$) 3.748.899.627,04 - 

 
Viabilidade de Execução 
Há condições locais para execução, aplicando medidas de engenharia específicas 
para os sistemas propostos. Esta alternativa apresentaria maior complexidade na 
execução das escavações, por ser sob uma região de vários edifícios e em função 
da maior profundidade do túnel. 
 
Desenvolvimento da Alternativa 
A gerência do projeto optou por descartar um aprofundamento nos estudos para 
esta alternativa, já que o custo seria bem maior, pela necessidade de muitas 
desapropriações e pela eliminação da Estação Alto da Glória, sem contar o 
transtorno que seria causado à vizinhança durante a execução das obras. 
 
Viabilidade Ambiental 
Os impactos potenciais da implantação dessa alternativa seriam muito similares 
aos da alternativa selecionada. A ressalva, que da forma proposta, as estações 
Centro Cívico e Estação Juveve ficariam muito distantes entre si. Seria 
recomendável prever uma estação nesse intervalo, propiciando uma mais 
próxima da região do Alto da Glória. 
 
As pranchas contendo o projeto geométrico dessa alternativa encontram-se no 
Anexo 2 (Variante Centro Cívico). 
 
ALTERNATIVA 3 
 
Descrição 
Esta alternativa faria a ligação entre o pátio de manutenção e o Terminal Santa 
Cândida utilizando integralmente o traçado definido pela canaleta exclusiva da 
Estrutural Norte-Sul. Nesta alternativa, o trecho seria elevado do pátio de 
manutenção até próximo à Rua Winston Churchill, então se tornaria subterrâneo 
com o método Cut and Cover, até próximo à Estação Água Verde. Deste ponto, 
seguiria subterrâneo, mas com o método NATM até a estaca 929+10 (Estação 
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Holanda), voltando a ser subterrâneo pelo método Cut and Cover até a estaca 
985, depois elevado até a estaca 1019 e novamente subterrâneo pelo método 
Cut and Cover, elevado até a estaca 1082+10 e subterrâneo pelo método Cut 
and Cover até a estaca 1101 (Terminal Santa Cândida). 
 
A diferença entre a alternativa 1 e a alternativa 3 é que no trecho entre as 
estacas 929+10 (Estação Holanda) e a estaca 1101 (Terminal Santa Cândida), o 
trecho em túnel NATM seria substituído por trechos em túnel Cut and Cover e 
trechos em elevado. Por isso, o número de estações em túnel NATM se reduziria 
em favor de túnel Cut and Cover. Os trechos seriam compostos conforme o 
quadro a seguir. 
 

Quadro 7 -  Composição da Alternativa 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise das Vantagens e Desvantagens  

 
Quadro 8 -  Principais Vantagens e Desvantagens da Alternativa 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Utilizar o traçado da canaleta existente 
 

Grande impacto na paisagem urbana 

Manter o itinerário atual do eixo norte/sul 
 

Desvalorização imobiliária 

Menor custo de desapropriação 
 

Deterioração das condições ambientais 

Investimento menor 
 

 

Menor transtorno à vizinhança durante o 
processo de execução 

 

 
Custos  
Para essa alternativa, foram identificados os custos apresentados a seguir. 

 

ITEM Ud QUANT ESTAQUEAMENTO 

Estações elevadas ud 01  

Estações em Cut and Cover ud 07  

Estações em NATM ud 12  

Extensão em elevado km 2,2 15 a 125 

Extensão em Cut and Cover km 7,4 125 a 495 

Extensão em NATM km 8,69 495 a 929+10 

Extensão em Cut and Cover km 1,11 929+10 a 985 

Extensão em elevado km 0,68 985 a 1019 

Extensão em Cut and Cover km 0,62 1019 a 1050+10 

Extensão em elevado km 0,64 1050+10 a 1082+10 

Extensão em Cut and Cover km 0,38 1082+10 a 1101 

Extensão Total 21,72 km  
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Quadro 9 -  Custos Estimados da Alternativa 3 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (US$) % 

1 Obras Civis Brutas e Acabamentos 1.196.754.404,40 63,5 

2 Via Permanente 37.230.000,00 2,0 

3 Sistemas 275.187.800,00 14,6 

4 Material Rodante 184.800.000,00 9,8 

5 Custos Concorrentes 101.167.000,00 5,4 

Subtotal 1.795.139.204,40 95,2 

Contingências 89.756.960,22 4,8 

Total Geral (US$) 1884.896.164,62 100,0 

Total (US$ P/KM ) 86.781.591,37 - 

Total Geral (R$) 3.392.813.096,31 - 

 
Viabilidade de Execução 
A alternativa possui condições para a sua execução, através da utilização das 
técnicas de engenharia adequadas para os sistemas construtivos propostos. 
  
Desenvolvimento da Alternativa 
Optou-se por não aprofundar os estudos para esta alternativa, embora seja uma 
opção potencial à alternativa 1, especialmente pelos custos da implantação do 
projeto (inferiores aos custos da alternativa 2). 
 
Viabilidade Ambiental 
Em termos ambientais, esta alternativa seria mais impactante do que a 
selecionada, já que a utilização do método Cut and Cover amplia em muito os 
conflitos e riscos durante a etapa de implantação do projeto, em relação ao 
tráfego, circulação de pedestres e veículos, ruídos, entre outros.  
 
Além disso, a existência de trechos em elevado ampliaria os impactos 
paisagísticos em relação à opção subterrânea.  
 
As pranchas dessa alternativa encontram-se no Anexo 3 (Variante Cut and Cover 
– Elevado). 
 
ALTERNATIVA 4 
 
Descrição  
Esta alternativa realizaria a ligação entre o pátio de manutenção e o Terminal 
Santa Cândida aproveitando parcialmente o traçado definido pela canaleta 
exclusiva da Estrutural Norte Sul. Nesta alternativa, o trecho seria elevado do 
pátio de manutenção até próximo à Rua Winston Churchill, então subterrâneo 
utilizando o método Cut and Cover até as adjacências da Estação Água Verde e 
subterrâneo utilizando o método NATM até o Terminal Santa Cândida. 
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A diferença entre a alternativa 1 e alternativa 4 seria  no trecho entre as estacas 
663 (próximo à Estação Eufrásio Correia) e a estaca 778=762 (próximo à 
Estação Passeio Público), onde haveria outra opção de traçado, especificamente a 
partir da Estação Eufrásio Correia, continuando pela Avenida Sete de Setembro 
até a Avenida Comendador Franco, cruzando o Passeio Público e se encontrando 
com o traçado da canaleta exclusiva próximo à Estação Passeio Público. 
 
A alternativa apresenta a seguinte composição de trechos, conforme quadro a 
seguir. 
 

Quadro 10 -  Composição da Alternativa 4 

ITEM Ud QUANT ESTAQUEAMENTO 

Estações elevadas ud 01  

Estações em Cut and Cover ud 07  

Estações em NATM ud 12  

Extensão em elevado km 2,2 15 a 125 

Extensão em Cut and Cover km 7,4 125 a 495 

Extensão em NATM km 3,36 495 a 663 

Extensão em NATM km 2,3 663 a 778=762 

Extensão em NATM km 6,78 762 a 1101 

Extensão Total  
22,09 km 

 

 
Análise das Vantagens e Desvantagens  

 
Quadro 11 -  Principais Vantagens e Desvantagens da Alternativa 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ser uma alternativa ao traçado que passa 
pela região central 

Maior custo 

 Menor transtorno à região Central Maior extensão em túnel NATM 

Traçado mais próximo da Rodoferroviária Passar sob o Passeio Público, a Casa do 
Estudante, uma série de edifícios ao longo do 
traçado e atingir parcialmente o terreno do 
Colégio Estadual do Paraná. 

 
Viabilidade de Execução 
Há condições locais para execução, adotando técnicas de engenharia adequadas 
para os sistemas construtivos propostos. Este traçado apresenta como 
complicadores à execução a existência de um rio ao longo da Avenida 
Comendador Franco, a passagem sob alguns edifícios e sob o Passeio Público.  
 
Custos  
Para essa alternativa, foram estimados os custos apresentados a seguir.  
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Quadro 12 -  Custos Estimados da Alternativa 

ITEM DESCRIÇÃO TORAL (US$) % 

1 Obras Civis Brutas e Acabamentos  1.296.069.200,00 65,1 

2 Via Permanente 37.710.00,00 1,9 

3 Sistemas 276.726.600,00 13,9 

4 Material Rodante 184.800.000,00 9,3 

5 Custos Concorrentes 101.167.000,00 5,1 

Subtotal 1.896.472.800,00 95,2 

Contingências 94.823.640,00 4,8 

Total Geral (US$) 1991.296.440,00 100,0 

Total (US$ P/KM ) 91.680.314,92  

Total Geral (R$) 3.584.333.592,00  

 
Desenvolvimento da Alternativa 
Optou-se por não aprofundar os estudos para esta alternativa, muito embora 
possa ser uma opção à alternativa 1, sobretudo se no detalhamento do projeto 
executivo no trecho do centro histórico forem identificados problemas que 
tornem inviável a execução do trecho, ou que coloquem em risco o patrimônio 
cultural. 
 
Viabilidade Ambiental 
Em termos ambientais, os impactos esperados nesta alternativa assemelham-se 
àqueles da alternativa selecionada. Por outro lado, possibilita melhores opções de 
integração com outros modais de transporte, apesar de ser necessário avaliar a 
possibilidade de implantação de uma estação mais próxima a Rodoferroviária. 
 
Esta opção se destaca em relação aos riscos oferecidos ao patrimônio 
arqueológico e histórico edificado, por representar opção ao trecho da Rua 
Riachuelo.  
 
As pranchas dessa alternativa encontram-se no Anexo 4 (Variante Mariano 
Torres). 
 
2.2 CONCEPÇÃO DO PROJETO CONFORME PREVISTO EM EDITAL  
 
O Edital de Concorrência 002/2007-IPPUC embasou a seleção das empresas com 
objetivo de consultoria para elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia 
referentes à Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, 
no Eixo Norte – Sul da Rede Integrada de Transporte – RIT. 
 
Segundo o Edital da Licitação, aos estudos preliminares para o Metro Curitibano é 
fundamental haver uma opção tecnológica que atenda altas demandas e permita 
o trânsito em subterrâneo, elevado ou mesmo em superfície. 
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Segundo o IPPUC, essa transição deve acontecer de forma segura, com ampla 
discussão e avaliação, levando-se em conta o zoneamento da cidade, o uso e a 
ocupação do solo e em harmonia com o meio ambiente, com a paisagem da 
cidade e o entorno metropolitano. Por isso, é necessário estudar as necessidades, 
as tecnologias disponíveis e possíveis e sua aplicação prática. A construção de 
um metrô clássico, por exemplo, envolveria muitas desapropriações e uma 
escavação profunda. Por outro lado, em Curitiba há a vantagem de já existirem 
canaletas para ônibus expressos e um uso do solo setorizado. 
 
A escolha de um novo modal é uma das decisões mais centrais no planejamento 
urbano. A opção entre ônibus e um trilho influencia diretamente no papel que o 
transporte tem para a vida das pessoas e a evolução da cidade. Nessa análise, é 
necessário ponderar características físicas, ambientais, econômicas e, também, a 
qualidade do serviço, sua atratividade aos usuários, além dos efeitos sobre o 
trânsito. Mesmo com a adoção de um sistema sobre trilhos, obviamente os 
ônibus não desaparecerão do sistema, sendo apenas substituídos pelo novo 
modal em algumas linhas. 
 
Esse novo modal deverá ser mais atrativo e competitivo que o transporte 
individual. Ele deverá também proporcionar maior conforto e segurança aos 
usuários, além de propiciar um ganho ao meio ambiente, uma vez que utilizaria a 
tração elétrica. 
 
Neste contexto, foram elaborados estudos preliminares para implantação de um 
sistema de metrô nos eixos Norte e Sul, com técnicos do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), da URBS (Urbanização de Curitiba 
S.A.) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ligado ao Ministério 
das Cidades. 
 
Conforme o Edital do IPPUC, nesses estudos foram definidas algumas 
características ao novo sistema, a serem avaliadas e referendadas, ou não, pelas 
empresas contratadas:  

a) Os estudos para implantação da primeira linha de metrô na cidade de 
Curitiba, a Linha Azul, iniciaram-se em 2005 e visam, entre outros 
benefícios, aumentar a capacidade dos eixos Norte e Sul da Rede 
Integrada de Curitiba, os mais sobrecarregados de todo o sistema de 
transporte da cidade. 

 
b) A Linha Azul deverá possuir 22 km de extensão utilizando o trajeto atual 

do ônibus biarticulado e um trecho da BR-476, compreendendo o trecho 
entre os terminais Santa Cândida, situado na região norte da cidade e o 
CIC/Sul, a ser implantado na confluência da BR-476 com o Anel de 
Contorno, ampliando assim o Eixo Sul de Transporte. 
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c) Deverá ser avaliada, nos estudos e projetos de engenharia, a viabilidade 

de um trajeto alternativo entre as estações Passeio Público e Juvevê, 
visando a implantação de uma estação junto à Prefeitura, ao Palácio 
Iguaçu (sede do governo estadual), à Assembléia Legislativa, entre outros. 

 
d) Segundo os estudos preliminares, a linha deverá ser subterrânea por 19 

km, sendo 18,5 km entre o Terminal Santa Cândida e o Terminal do 
Pinheirinho e 500 m após o Terminal Pinheirinho, sob a canaleta exclusiva 
existente nos eixos norte e sul. A partir deste ponto, a linha será elevada 
em um segmento de aproximadamente 1,0 km que ligará a Avenida 
Winston Churchill à Linha Verde, e seguirá por esta em superfície até o 
Terminal CIC Sul.  

 
e) Entre as estações Passeio Público e Eufrásio Côrrea será estudada a 

implantação do metrô sob as ruas Riachuelo e Barão do Rio Branco, em 
antigo corredor do ônibus expresso.  

 
f)  Com relação ao trecho subterrâneo, 16,5 km serão implantados pelo 

sistema Cut and Cover, sob as canaletas, e 2,5 km em túnel NATM, em 
função da qualidade do solo e outras condições locais na região central da 
cidade, entre as estações Passeio Público (ou Centro Cívico, dependendo 
do trajeto a ser escolhido) e Eufrásio Correa. 

 
g) Estão previstas 21 estações para embarque e desembarque ao longo da 

linha, com distância média de 1.000 m entre elas, das quais 11 já têm 
posição definida: Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Passeio Público, Rua 
das Flores, Eufrásio Correa, Oswaldo Cruz, Portão, Capão Raso, Pinheirinho 
e CIC Sul. As estações Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Eufrásio Correa, 
Portão, Capão Raso, Pinheirinho e CIC Sul contarão com integração com a 
rede de transporte já existente.  

 
O Edital definiu as demandas existentes nas estações, considerando o sistema de 
ônibus biarticulado de 2007, uma estimativa de demanda para a Linha Azul do 
Metrô de Curitiba, e o ano de 2014 para início de operação (Tabela 1). A 
estimativa se baseia em um incremento de 20 % no número de passageiros 
transportados atualmente. Para esta estimativa, levou-se em consideração a 
implantação da Linha Verde na BR-476, o crescimento populacional em Curitiba, 
a Região Metropolitana e a atratividade do novo sistema. 
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Tabela 1- Quantidade de passageiros por dia, para cada estação, para os anos 
de 2007 e 2014 

PASSAGEIROS / DIA UTIL ESTAÇÃO 

(2007) METRÔ (2014) 

 EIXO NORTE   

01 Santa Cândida 15.484 18.581 

02 Cidadania 3.097 3.716 

03 Boa Vista 10.034 12.041 

04 Holanda 2.002 2.402 

05 Cabral 33.496 40.195 

06 Juvevê 8.230 9.876 

07 Centro Cívico*  3.888 4.666 

08 Passeio Público 6.460 7.752 

09 Rua das Flores 24.868 29.842 

10 Eufrásio Correia 27.819 33.383 

 Sub-Total  135.378 162.454 

 EIXO SUL   

11 Oswaldo Cruz 19.771 23.725 

12 Bento Viana 13.555 16.266 

13 Água Verde 13.808 16.570 

14 Santa Catarina 8.332 9.998 

15 Morretes 11.475 13.770 

16 Portão 68.903 82.684 

17 Hospital Portão 8.856 10.627 

18 Capão Raso 79.788 95.746 

19 Santa Regina 4.367 5.240 

20 Pinheirinho 25.536 30.643 

21 Winston Churchill 1.626 1.951 

22 CIC Sul 25.536 30.643 

  Sub-Total  281.553 337.863 

 TOTAL GERAL 416.931 500.317 

*Alternativa a ser estudada 

 
A seguir encontra-se um mapa esquemático da Rede Integrada de Transporte 
(RIT) onde constam os eixos Norte e Sul.  
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Figura 15 - Rede Integrada de Transporte de Curitiba  

 
Fonte: IPPUC (2008) 

 
O Edital prevê a implantação, junto ao Terminal CIC Sul, do complexo que 
contará com o Centro Administrativo da empresa operadora, o Centro de 
Controle Operacional, o Centro de Manutenção e o pátio de estacionamento. 
Ainda segundo o Edital do IPPUC, a área da canaleta exclusiva, hoje utilizada 
pelo ônibus biarticulado, após a implantação deste novo modal, abrigará um 
boulevard que deverá conter ciclovia, calçadão para pedestres, arborização, 
equipamentos de playground, etc. As áreas das estações também deverão contar 
com quiosques comerciais, de forma a gerar áreas de convivência. 
 
Também nesses locais, e sempre que se mostrar adequado, a fim de minimizar 
as escavações subterrâneas nas estações, serão implantadas bilheterias e demais 
estruturas necessárias ao funcionamento do metrô. 
 
O veículo a ser utilizado deverá ter características leves, podendo transportar 
aproximadamente 1.150 passageiros, por composição de quatro carros 
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motorizados. A velocidade máxima prevista deverá ser de 80 km/h e a 
velocidade média operacional de 35 km/h. 
 

Quadro 13 -  Especificações Técnicas do Veículo 

CARACTERÍSTICAS DADOS 
Comprimento Total do Carro Carro Motor c/ Cabine: aproximadamente 21.000 mm 

Carro Motor: aproximadamente 20 000 mm 

Largura Aproximadamente 3.000 mm 

Altura Aproximadamente 3.700 mm 

Peso 
Carro Motor com Cabine: aproximadamente 41 t 
Carro Motor: aproximadamente 40,5 t 

Bitola 1,435 mm 

Velocidade Máxima 80 km/h 

Raio Mínimo de Curva Horizontal 100 m 

Raio Mínimo de Curva Vertical 1.000 m 

Rampa Máxima 4 % 

 
Conforme o Edital, os estudos e projetos de engenharia contemplarão o 
levantamento de todos os dados e informações disponíveis, compilação e análise 
desses elementos e o desenvolvimento de atividades de campo e escritório. Este 
trabalho será realizado com a finalidade de levantar e disponibilizar para as 
coordenações de áreas um volume de dados e elementos técnicos que 
possibilitem a consolidação do traçado e, por fim, a elaboração dos projetos 
executivos. Deverão ser desenvolvidos com nível de confiança suficiente para que 
as soluções encontradas neste projeto sejam definitivas e apenas detalhadas na 
elaboração do projeto executivo de engenharia. 
 
Assim, os trabalhos contratados compreendem, basicamente, pesquisa, coleta, 
análise e processamento de dados existentes e disponibilizados por 
concessionárias, permissionários, autorizatários, órgãos públicos e privados, a 
execução de Serviços Topográficos, Estudo Geológico-Geotécnico, Estudo 
Hidrológico, Estudo de Interferências, Projeto de Obras Viárias, Projeto de 
Terraplanagem, Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OAC), Projeto 
da Superestrutura, Projeto das Edificações, Planilha de Quantidades e 
Orçamento. 
 
A seguir será apresentada uma síntese dos diversos estudos e projetos de 
engenharia desenvolvidos pelo Consórcio Novomodal para a Linha Azul – Santa 
Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, os quais foram considerados 
para a análise ambiental do empreendimento. 
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2.3 CONTEXTO GEOLOGICO E GEOTÉCNICO  
 
Os estudos geológicos e geotécnicos desenvolvidos pelo Consórcio Novomodal 
(2010), para o desenvolvimento do Projeto Básico do Metrô de Curitiba – Linha 
Azul, desde o Terminal CIC/Sul até o Terminal Santa Cândida, englobaram uma 
campanha de investigação geotécnica que compreendeu: 
- sondagens a percussão (169); 
- sondagens mistas (11); 
- sondagens a trado (21); 
- piezômetro Casagrande (1); 
- indicadores de nível d´água (5); 
- ensaios de permeabilidade in situ (27).  
 

Com base nos estudos efetuados, a geologia presente no Município de Curitiba é 
constituída basicamente por três compartimentos distintos: embasamento 
formado por rochas cristalinas do Complexo Atuba, sedimentos do quaternário 
antigo/terciário (Formação Guabirotuba) e depósitos alúvio-coluvionares mais 
recentes (Quaternário).  
 

Já os depósitos de sedimentos constituem a Bacia de Curitiba, sendo que os 
materiais mais antigos constituem a Formação Guabirotuba e os mais recentes 
são associados à atividade fluvial do Rio Iguaçu e seus afluentes (solos 
aluvionares). 
 

A calha da Bacia de Curitiba é preenchida por sedimentos argilosos, argilo-
siltosos ou silto-argilosos de idade terciária. Também ocorrem pacotes arenosos 
arcosianos, conglomerados e depósitos de carbonatos, que formam um conjunto 
denominado Formação Guabirotuba. Sua espessura é irregular, variando desde 1 
m até um máximo de 80 m; as maiores espessuras estão na porção central e 
centro-sudeste da bacia. 
 

Finalmente, nas planícies aluviais, que se estendem ao longo dos rios Verde, 
Passaúna, Barigui e Belém, ocorrem sedimentos mais recentes (quaternário), 
onde é mais comum haver camadas de areia e silte ao invés de argilosas (com 
maior presença de matéria orgânica). A coloração varia do cinza ao preto e a 
espessura de 0,5 a 10 m. 
 

A seguir, apresenta-se um resumo do perfil geológico-geotécnico encontrado ao 
longo do traçado da Linha Azul do Metrô de Curitiba: 
 

a) Terminal CIC Sul / Área Operacional  
Solos argilosos da Formação Guabirotuba, com possível ocorrência de solos 
aluvionares nas porções mais baixas, principalmente no pátio de 
estacionamento. 
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b) Trecho Elevado – Estacas 14 a 121 - Terminal CIC Sul à intersecção da 
Avenida Winston Churchill com a Rua André Ferreira e a BR-476 (Linha 
Verde)  
Solos argilosos da Formação Guabirotuba, com profundidade do 
impenetrável (critério de parada da norma NBR 6484) variando de 12 a 30 
m. Entre as estacas 14 a 33, 74 a 78 e 90 a 93. 

 
c) Trecho Cut and Cover – Estacas 121 a 504 - Intersecção da Avenida 

Winston Churchill e Rua André Ferreira com a BR-476 (Linha Verde) à 
Estação Água Verde  
Solos argilosos da Formação Guabirotuba, com camadas de argila arenosa 
ou areia argilosa, principalmente entre as estacas 133 e 342.  

 
d) Trecho em Túnel – Estacas 504 a 650 – Estação Água Verde à Estação 

Eufrázio Corrêa  
Solos argilosos da Formação Guabirotuba.  

 
e) Trecho em Túnel – Estacas 650 a 672: Estação Eufrázio Corrêa à Praça 

Eufrázio Corrêa  
Região de transição geológica. Até a Estaca 662, a escavação do túnel 
atravessará solos argilosos da Formação Guabirotuba, passando a ocorrer 
superficialmente solos aluvionares com espessura média de 8 m. Entre as 
Estacas 662 e 672, é provável que o túnel atravesse solos residuais do 
Embasamento Cristalino, caracterizados por siltes arenosos e/ou argilosos. 

 
f)  Trecho em Túnel – Estacas 672 a 765 – Praça Eufrásio Corrêa à Estação 

Passeio Público  
Ocorrem inicialmente solos argilosos da Formação Guabirotuba, com 
espessura variando entre 5 e 27 m. 

 
g) Trecho em Túnel – Estacas 765 a 873 - Estação Passeio Público à Estação 

Terminal do Cabral  
Ocorrem inicialmente solos argilosos da Formação Guabirotuba, em 
espessura variável (5 a 27 m), passando a solos residuais siltosos do 
Embasamento Cristalino. O túnel atravessará rocha gnássica ou 
migmatítica, medianamente coerente ou coerente, medianamente alterada 
a praticamente sã, ou sã, na cota do greide e até aproximadamente 8 m 
acima.  

 
h) Trecho em Túnel – Estacas 873 a 945 – Estação Terminal do Cabral à 

esquina com a Rua Gago Coutinho  
Região caracterizada por uma interface geológica. No Terminal do Cabral e 
entre as estacas 894 e 917, existem bolsões de solo aluvionar de 
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espessura entre 3 e 4 m, seguido por solos sedimentares da Formação 
Guabirotuba e solos residuais. O túnel atravessará trechos em solo residual 
e em solo sedimentar. No restante do trecho, o túnel atravessará solos 
sedimentares da Formação Guabirotuba. 

 
i) Trecho em Túnel – Estacas 945 a 1006 – Esquina com a Rua Gago Coutinho 

à Estação Terminal do Santa Cândida  
Ocorrência de solos residuais e bolsões de solos aluvionares nas várzeas 
dos rios, além de solos sedimentares da Formação Guabirotuba entre as 
estacas 1021 e 1046 (região da Estação da Rua da Cidadania). O túnel 
atravessará rocha gnaisse, ou migmatito, ou solos residuais.  
 

Em termos geotécnicos, conta-se com as seguintes informações: 
a) Formação Guabirotuba 

Solos caracterizados principalmente por argilas rijas a duras, de coloração 
predominantemente cinza (esverdeado, amarronzado) quando intactas, ou 
de consistência mole a média e coloração variegada ou marrom 
avermelhado, quando alteradas quimicamente ou mais evoluídas. Lentes 
ou camadas de areias arcosianas também se fazem presentes dentro do 
maciço. 
 
O nível de lençol freático é mais próximo à superfície (de 1 a 5 m), mas 
em alguns pontos pode ser de até 15 m de profundidade. Entretanto, 
devido à baixa permeabilidade da matriz argilosa, há vários casos com 
nível de água suspenso. 
 
A distribuição granulométrica dos solos da Formação Guabirotuba é 
bastante variável, possuindo as argilas, siltes e areias típicas nos intervalos 
de 20 a 78 %, 12 a 53 % e 3 a 53 %, respectivamente. Já os arcósios, 
eles apresentam teores de argila entre 4 a 42 %, silte entre 1,5 e 49 % e 
areia entre 33 a 81 %. 
 
Os valores médios do limite de plasticidade (LP) e do limite de liquidez (LL) 
de argilas não alteradas equivalem à 30 % e 73 %, respectivamente. O 
limite de plasticidade é frequentemente próximo à umidade natural do 
solo, que normalmente é elevada (em média 32 %), mesmo quando mais 
superficiais. Em estado natural, as argilas apresentam peso específico 
médio de 18,4 kN/m3 e o valor do peso específico aparente seco máximo 
situa-se entre 13 e 15 kN/m3.  
 
O argilo-mineral predominante nos solos da Formação Guabirotuba é a 
montmorilonita (grupo das esmectitas), já nos solos intemperizados o 
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principal argilo-mineral é a caulinita, embora esmectita e mica estejam 
também presentes.  
 
Ensaios com amostras no estado natural indicaram valores mínimos para 
expansão, com pressões da ordem de 2 a 34 kPa, enquanto ensaios 
realizados em amostras de solos após secagem ao ar apresentaram 
valores de expansão entre 5 e 94 % e pressões de expansão de até 4187 
kPa. Quando as argilas da Formação Guabirotuba sofrem ressecamento, a 
superfície exposta tende a assumir um aspecto empastilhado e, em contato 
com água, ocorre sua desagregação, caracterizando o inicio de processos 
erosivos. 
 
A matriz argilosa dos solos não intemperizados tende a ser pouco 
permeável, com o material “intacto” apresentando um coeficiente de 
permeabilidade inferior a 10-9 cm/s, valor este que pode aumentar 
sensivelmente, tanto pela presença de fraturas, como por lentes 
arcoseanas granulares. 
 
Os solos da Formação Guabirotuba são sobre-adensados, com pressões de 
pré-adensamento superiores a 300 kPa, podendo alcançar até 1280 kPa. 
 

b) Solos aluvionares 
Compostos principalmente por areias e siltes, ocorrendo camadas de argila 
orgânica com menor freqüência, esses materiais caracterizam-se por 
apresentarem baixa resistência (coesão e ângulo de atrito) e lençol freático 
elevado (de zero a 2 m). 

 
c) Embasamento Cristalino 

Os solos oriundos da alteração das rochas do Embasamento Cristalino 
apresentam variação granulométrica ao longo do perfil, sendo comum a 
ocorrência de areia siltosa ou silte arenoso próximos ao topo do perfil, 
enquanto nas porções intermediárias há maior incidência de argila siltosa, 
normalmente com menor proporção de areia. Próximo ao topo rochoso, a 
granulometria volta a ser de areia siltosa ou silte arenoso, podendo ocorrer 
blocos de rocha alterada. 
 
Os valores de coesão e ângulo de atrito refletem esta variação ao longo do 
perfil, uma vez que são fortemente influenciados pela granulometria e 
consistência, ou compacidade.  
 
Os solos residuais mais superficiais, com maior grau de intemperismo, 
tendem a possuir melhores propriedades geotécnicas, enquanto os solos 
mais intactos geralmente apresentam expansões acima de 2 %. O nível do 
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lençol freático pode variar de zero a 15 m, sendo mais comum entre 2 e 5 
m. 
 
O substrato rochoso é composto essencialmente por rochas duras 
(migmatitos e diabásios) que, em geral, apresentam condições muito boas 
de estabilidade e são pouco fraturados. No entanto, há zonas de falhas que 
impõem um maior fraturamento e piores condições de estabilidade. 
 
 

2.4 ANÁLISE DE INTERFERENCIAS  
 
O Estudo de Interferências desenvolvido pelo Consórcio Novomodal constou das 
seguintes etapas:  
- diligências em campo;  
- identificação das concessionárias operantes no segmento;  
- solicitação de dados cadastrais das redes;  
- compilação dos dados obtidos; 
- lançamento esquemático das redes na planta preliminar do projeto; 
- adequação e padronização dos dados obtidos; 
- considerações gerais. 
 
O ponto de partida para o Estudo de Interferências foi uma listagem, 
relacionando empresas possuidoras de redes de comunicação e concessionárias 
operadoras de redes, no segmento contemplado pelo traçado da Linha Azul do 
metrô de Curitiba, fornecida pela Coordenação de Obras de Curitiba - COC.   
 
Visando a identificação dessas empresas e concessionárias in loco, bem como a 
realização de cadastro complementar, os serviços relativos aos trabalhos em 
campo foram basicamente: 
- reconhecimento do trecho; 
- levantamento e cadastramento das concessionárias operantes; 
- elaboração de cadastro fotográfico. 
 
Assim foram identificadas as empresas e concessionários envolvidos, conforme 
apresentado no quadro a seguir.  
 
Destaca-se que a NET e a TVA não cederam informações sobre suas redes, por 
razões relacionadas à competitividade. As empresas Barigui Veículos, FUNEF e 
HSBC não possuem redes com potencial interferência no traçado. Não foram 
encontrados os responsáveis pela empresa Pegasus Telecom.  
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Quadro 14 -  Concessionárias de Prestação de Serviços Públicos identificadas na 
Linha Azul  

CONCESSIONÁRIAS RAMO DE ATIVIDADE 
ALL Operadora logística 

AT&T (Embratel) 
Serviços de telecomunicação de voz, vídeo, dados e 
Internet 

Brasil Telecom 
Empresa de telecomunicações do Brasil, originada da 
privatização da Telebrás 

Compagas 
Empresa distribuidora de gás de refinaria a indústrias de 
Curitiba, Araucária e Campo Largo 

Copel Concessionária de energia elétrica 

Eletronet Serviços de transporte de dados, voz e imagem em alta 
velocidade para operadores de telecomunicações  

Embratel 
Empresa de telefonia com redes digitalizadas de 
microondas e de fibra ótica 

Geodex Communications 
S.A. (GVT) 

Fornece infra-estrutura e soluções de telecomunicações 
para o mercado corporativo e atacado 

Global Crossing 
Communications 

Telecomunicações de banda larga, voz, dados ou 
comunicações multimídia incluindo áudio, vídeo ou Web-
conferencing 

Global Telecom – Vivo Telefonia celular 
Global Village Telecom – 
GVT 

Telecomunicações com mais de um milhão de linhas 
instaladas e rede NGN (Next Generation Network)  

Intelig 
Empresa da área de telefonia de longa distância nacional 
e internacional 

Net Paraná Empresa exploradora do serviço de TV por assinatura por 
MMDS (transmissão por meio de microondas) 

Netstream Rede de cabos de fibras, pertence à AT&T 
Paraná Banco Serviços bancários 

Pegasus Telecom 
 

Especializada em serviços de comunicação de dados em 
banda larga, conectividade IP e soluções de transporte 
para voz, dados e imagens, em fibra óptica ou wireless. 

RCA Company 
Atua no ramo de TV a cabo e com projetos na Internet
banda larga 

Sanepar - rede de água Concessionária de água  
Sanepar - rede de esgoto Rede de esgoto 

Smop – galerias águas 
pluviais Galerias de águas pluviais 
Telefônica Telecomunicações fixas e móveis  
Telmex (Embratel) ----- 

TNL PCS S.A. 
Operando nas áreas de telecomunicação, fixo, móvel, 
banda larga, internet e TV a cabo 

TVA Sul Paraná Ltda. Concessões de TV a cabo 
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Quanto a aspectos hidrológicos, foram identificados e cadastrados nas pranchas 
correspondentes ao tema Sanepar, os rios descritos no quadro a seguir. 
 
Quadro 15 -  Rios identificados 

CÓRREGO OBRA PROFUNDIDADE 

Córrego Alexandre Gutierrez – intercepta o alinhamento 
projetado na Avenida República Argentina. Apresenta cota 
média 913 m, com início na Rua Bruno Figueira e término na 
Avenida Iguaçu. 

 
BSTC Ø 
1,50 m 
 

 
3,00m (Estimada)

Rio Ivo - intercepta e segue a Avenida João Gualberto. 
Apresenta cota média 891,00m, inicia na Rua Parnaíba e 
termina na Avenida João Gualberto, cruzamento com o Canal 
Belém. 

BSTC Ø 
2,00 m, 
BSCC 2,50 
m x 1,75 m 

 
3,0m (Estimada) 

Rio Juvevê – intercepta a Avenida João Gualberto. Apresenta 
cota média: 905,00m. Tem seu início no Cruzamento da Rua 
Camões com a Rua João Américo de Oliveira e seu término na 
Avenida Canal Belém 

 
BSCC 2,50 
m x 1,75 m 

 
3,50 m 
 

Rio Bacacheri – intercepta a Avenida Paraná. Apresenta cota 
média: 901,50m. 

BDCC 8,25 
m x 3,10 m 

0,00 m (funciona 
como ponte) 

Rio Bacacheri Mirim – intercepta a Avenida Paraná. Apresenta 
cota média: 903,50m. 

BSCC 4,50 
m x 3,00 m 

1,00 m 
 

 
No que diz respeito às redes existentes, as concessionárias de serviços públicos 
identificadas operam em área pertencente ao município. Assim, todas as 
alterações oriundas da potencial implantação do projeto deverão correr às 
expensas de cada concessionário.  
 
Visando não interromper e/ou prejudicar os serviços, uma vez licenciado o 
empreendimento, e existindo um Cronograma de Implantação do Projeto 
Executivo, essas empresas deverão ser notificadas sobre o início das obras. As 
concessionárias devem ter tempo hábil para elaboração dos estudos pertinentes, 
de modo a possibilitar o remanejamento das redes e proposições para soluções 
dos conflitos, incluindo o envolvimento técnico necessário. Para tanto, será 
essencial apresentar aos concessionários o Projeto Executivo, contendo as 
definições quanto ao tipo de solução a ser adotada para cada segmento 
(superfície, em túnel ou outro) e efetivo posicionamento das estações. 
 
Somente a ação conjunta das partes, especialmente IPPUC, URBS e 
Concessionárias poderá assegurar a escolha e tomada de decisões que 
minimizem possíveis prejuízos à cidade e seus cidadãos durante a realização das 
obras. Considerando-se que todas essas redes identificadas se apresentam 
dinâmicas, ocorrendo modificações quase que diariamente, salienta-se a 
importância da manutenção do contato com as empresas e concessionárias 
apresentadas, associada à obrigatoriedade de atualização e compatibilização dos 
dados ora fornecidos com o transcorrer e avanço dos projetos. 
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2.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM  
 
O projeto de terraplenagem contemplou o pátio de estacionamento dos trens 
(Pinheirinho) com uma área de 205.081,72 m², o segmento em Cut and Cover 
com 7,10 km, e o segmento em túnel com 12,46 km, estações e terminais. Não 
há previsão de terraplenagem na porção prevista para a implantação do Elevado 
e sua estação. 
 
Neste projeto foram identificados os serviços e quantificados os volumes a 
escavar e a movimentar. Os materiais foram classificados em demolição de 
pavimentos, escavações de 1ª, 2ª e 3ª categorias, escavações de rebaixos de 1ª, 
2ª e 3ª categorias, rachão, brita graduada e materiais para reaterro.  
 
Foram pesquisados diversos locais com possibilidade de disponibilidade de 
materiais, sendo indicadas três pedreiras para fornecimento de rachão e brita 
graduada e uma saibreira para fornecimento de saibro para execução do 
reaterro.  
 
Com base nos volumes de material excedente calculados, foram pesquisados 
diversos locais para serem utilizados como bota-foras ou DME’s (Depósitos de 
Materiais Excedentes), sendo indicadas cinco áreas passíveis de utilização como 
bota-foras, os quais deverão ser objeto de licenciamento específico. 
 
a) Pátio  
O projeto básico de terraplenagem do pátio fundamentou-se no layout da área, 
nos estudos geotécnicos do local e na altimetria. Os serviços nesta área 
consistem na remoção da camada vegetal, cortes de árvores, cortes e aterros 
necessários para atingir as cotas definidas para a implantação dos platôs (915,00 
m) conforme layout fornecido.  
 
Os corpos de aterro deverão ser compactados na energia 95 % do Proctor 
Normal, e a camada final, correspondente aos últimos 1,00 m do aterro, sendo 
executado 0,5 m de rachão e 0,5 m de brita graduada. Nos cortes está previsto 
um rebaixo de 1 m, a ser preenchido com 0,5 m de rachão e 0,5 m de brita 
graduada, em camadas de 0,25 m. Os taludes terão a inclinação de 2:3 (dois 
metros na vertical para cada três na horizontal) e, a cada segmento de talude de 
5 m de altura, será construída banqueta com 3 m de largura.  
 
Os volumes de material de limpeza e das escavações que não forem utilizados na 
confecção dos corpos de aterro deverão ser destinados para áreas de bota-fora 
pré-selecionados, a 8,7 km do local. Foi considerado que o solo a ser escavado é 
composto apenas por material de 1ª categoria.  
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O volume de desmatamento e limpeza calculado considerou a área de 
implantação do platô, com uma espessura média de 0,3 m. Estimou-se a 
quantidade de remoção de árvores com diâmetro superior que 0,3 m a cada 200 
m² da área de desmatamento. Os serviços de limpeza do pátio compreendem:  
-· 221.300,00 m² de área de desmatamento e limpeza;  
-· 1.100 árvores com diâmetro superior que 0,3 m;  
-· 66.390 m³ de carga de material de limpeza.  
 
Os volumes foram calculados a partir das seções transversais. Após definição das 
cotas de implantação do platô, as seções foram gabaritadas, de acordo com o 
layout básico fornecido, possibilitando a planimetria das áreas correspondentes 
de corte e aterro. Dessa forma, estimou-se o material produzido em corte em um 
volume de 579.840,8 m3 e 385.773,8 m3 de aterro.   
 
Para efeito de execução do aterro, foi considerado um empolamento de 20 % em 
relação ao material do corte. O material necessário para a execução do aterro 
será de 462.928,56 m³ (385.773,8 m³ x 1,20), sendo o restante do volume do 
corte destinado às áreas de bota-fora.  
 
b) Segmento em Cut and Cover  
Para o cálculo dos volumes nos segmentos onde será adotada a técnica de Cut 
and Cover, foi considerada uma largura de escavação de 10 m multiplicada pela 
profundidade média dos segmentos, disponíveis no Projeto Geométrico. Além da 
profundidade média, considerou-se um rebaixo de 3 m em relação à cota do 
trilho, que posteriormente será preenchida com uma camada de 0,5 m de 
rachão, uma camada de 0,5 m de brita graduada e, por fim, uma camada de 2 m 
de concreto.  
 
Para o reaterro da parte superior, considerou-se a utilização de material granular 
(saibro) com largura de 10 m e altura variável. Considerou-se também a 
demolição da camada de pavimento com espessura de 1 m. Foi considerado que 
o solo a ser escavado é composto apenas por material de 1ª categoria.  
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Figura 16 - Seção tipo em Cut and Cover 
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c) Estações  
Nos segmentos em Cut and Cover encontra-se prevista a execução das seguintes 
estações e terminais.  
 
Tabela 2- Estações e Terminais em Cut and Cover 

ID DESCRIÇÃO ESTACAS EXTENSÃO (m) 

6 Terminal Pinheirinho 173 179 120 

8 Estação Santa Regina 232 238 120 

10 Terminal Capão Raso 292 299 140 

12 Estação Hosp. Trabalhador 336 342 120 

14 Terminal do Portão 378 384 120 

16 Estação Morretes 420 426 120 

18 Estação Santa Catarina 461 467 120 

TOTAL 860 
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d) Segmento em Túnel  
Para o cálculo dos volumes nos segmentos onde haverá túnel, foi considerada 
uma seção similar ao Túnel Via Dupla da Companhia de Trens Metropolitanos de 
São Paulo. Considerou-se que os emboques, para a remoção dos materiais de 
escavação, serão executados nos locais onde serão implantadas as estações e 
terminais.  
 
Além da geratriz inferior nessa seção, considerou-se um rebaixo de 1 m, que 
posteriormente será preenchido com uma camada de 0,5 m de rachão e uma 
camada de 0,5 m de brita graduada. Considerou-se que o solo a ser escavado é 
composto por materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias.  
 
e) Estações e Terminais – Segmento Túnel 
Nos segmentos em túnel está prevista a execução das seguintes estações e 
terminais. 
 
Tabela 3- Estações e terminais em túnel 

ID DESCRIÇÃO ESTACAS EXTENSÃO (m) 

21 Estação Água Verde 509 515 120,00 

23 Estação Bento Viana 570 576 120,00 

25 Estação Oswaldo Cruz 612 618 120,00 

27 Estação Eufrásio Correia 654 660 120,00 

29 Estação Rua das Flores 703 709 120,00 

31 Estação Passeio Público 750 756 120,00 

33 Estação Alto da Glória 787 793 120,00 

35 Estação Juvevê 833 839 120,00 

37 Terminal Cabral 873 880 140,00 

39 Estação Holanda 925 931 120,00 

41 Terminal Boa Vista 967 973 120,00 

43 Estação Cidadania 1031 1037 120,00 

45 Terminal Santa Cândida 1093 1099 120,00 

   TOTAL: 1.580,00 

 
 
Para o cálculo dos volumes das estações e terminais foi considerada uma largura 
de 21 m, extensão de 120 m, a altura e a profundidade média de cada local, 
obtida no Projeto Geométrico. Considerou-se uma camada com espessura de 1 m 
para demolição do pavimento existente.  
 
Para as estações e terminais no segmento em Cut and Cover foi considerado um 
rebaixo de 3 m em relação à cota do trilho. Este rebaixo posteriormente será 
preenchido com uma camada de 0,5 m de rachão, outra camada de 0,5 m de 
brita graduada e, por fim, uma camada de 2 m de concreto.  
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A seguir é apresentada a seção tipo utilizada no cálculo dos volumes de 
terraplanagem para o segmento em túnel. 
 

Figura 17 - Seção tipo do túnel NATM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o segmento em túnel NATM, foi considerado um rebaixo de 1 m, a ser 
preenchido com uma camada de 0,5 m de rachão e outra camada de 0,5 m de 
brita graduada.  
 
Em relação ao volume de material granular (saibro) calculado para utilização em 
reaterro, considerou-se:  
-· 10 % do volume escavado para as estações com profundidade até 21 m; e  
- 30 % para estações com profundidades superiores a 21 m.  
 
Foi considerado que o solo a ser escavado, nas estações em túnel, é composto 
por materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias. Nas demais estações, considerou-se que 
a escavação seria apenas com material de 1ª categoria.  
 
A planilha com a memória de cálculo dos volumes de terraplenagem com origem, 
destino e classificação dos materiais das estações e terminais é apresentada no  
Anexo 5. 
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f) Bota-foras  
Com base nos volumes calculados, foram pesquisados diversos locais para 
destinar o material excedente. Foram realizadas visitas em todas as áreas e 
optou-se pela indicação de 5 locais passíveis de serem utilizadas como bota-
foras. Na fase do projeto executivo, deverá ser realizada uma avaliação da 
viabilidade ambiental de cada área, levantamento topográfico, elaboração de 
projetos e a obtenção do licenciamento ambiental junto aos órgãos municipais e 
estaduais, conforme a localização de cada área selecionada.  
 
O material excedente deverá ser espalhado, regularizado, compactado e 
protegido com implantação de sistema de drenagem superficial e plantio de 
espécies vegetais pelo sistema de hidrossemeadura ou gramas em placas.  
 
Os materiais provenientes de demolição de dispositivos de concreto e de 
pavimentos (materiais betuminosos) deverão ser encaminhados para os mesmos 
depósitos dos materiais excedentes das escavações, podendo inclusive ser 
utilizados na implantação e manutenção dos caminhos de serviços.  
 
g) Fontes de Materiais  
Em função da intensa urbanização da região, e também dos volumes apreciáveis 
de materiais necessários, foram avaliadas todas as pedreiras e saibreiras de 
Curitiba e Região Metropolitana. Com base nas visitas, pela facilidade de acesso, 
pela possibilidade de atendimento aos volumes necessários e pela distância de 
transporte, optou-se pela indicação inicialmente de 3 pedreiras:  
- Pedreira Tibagi: pedreira comercial localizada na BR-376, no km 634 sentido 
Norte - São José dos Pinhais;  
- Pedreira Central: pedreira comercial localizada na BR-277, no km 101(+900m) 
sentido Norte – Curitiba;  
- Pedreira Basalto: pedreira comercial localizada próximo ao Contorno Leste – 
Quatro Barras.  
 
Levando-se em consideração o clima úmido de Curitiba, e buscando maior 
agilidade aos serviços, deverá ser utilizado o saibro como material de reaterro 
nos segmentos em Cut and Cover, nas estações e terminais. Com base nas 
visitas realizadas pela equipe de engenharia, optou-se pela indicação de 2 
saibreiras: 
– Saibreira São José – São José dos Pinhais  
– Saibreira Boa Esperança – São José dos Pinhais  
 
Como o fornecimento de materiais deverá ser realizado por pedreiras e saibreiras 
comerciais, na fase de projeto executivo deve-se buscar, junto a essas empresas, 
os resultados dos ensaios com caracterização física e de resistência dos 
materiais.  
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2.6 PROJETO GEOMETRICO  
 
O traçado geométrico da Linha Azul do Metrô de Curitiba foi elaborado com as 
seguintes orientações: 
 

• Raio de Curva Horizontal Mínimo: 300 m; 
• Raio de Curva Vertical Mínimo: 5.000 m; 
• Rampa máxima de 4 %; 
• Na região das plataformas de 110 m e 80 m antes e depois desta, a rampa 

deve ser 0 %; 
• Na região das plataformas das estações, o raio de curva horizontal mínimo 

admitido é de 500 m; 
• A profundidade das estações (nível do boleto do trilho) e da linha corrida 

nos trechos com viários largos (acima de 16 metros) as estações devem 
ser locadas com a mínima profundidade, entre 12m e 15m, e a linha 
corrida, entre 9 m e 12 m; 

• A profundidade das estações (nível do boleto do trilho) e da linha corrida 
nos trechos com viários estreitos (região do centro histórico) devem ser 
locadas com uma profundidade mínima de 15 metros; 

• Os gabaritos das duas vias e da estação devem ser locados dentro da caixa 
do viário (evitando invadir propriedades particulares e, principalmente, o 
gabarito de fundações de prédios); 

• Seguir os preceitos da Instrução para Elaboração de Projeto Geométrico - 
IT.007/CBTU; 

• Seguir o plano de vias definido no plano operacional. 
 
Em relação ao traçado definido, foram identificados alguns pontos críticos, onde 
são esperados efeitos indesejáveis nos trilhos e nas rodas dos trens, em termos 
de desgaste acentuado, o que leva à aplicação de dispositivos de lubrificação do 
contato roda-trilho nesses locais. Com relação a restrições de velocidade, o 
impacto é praticamente insignificante no desempenho do sistema. 
 
A locação dos trechos com rampas de maior impedância se deve à necessidade 
de vencer cotas de rios, à topografia acidentada no trecho entre Alto da Glória e 
Santa Cândida e à profundidade definida para as estações e para as vias corridas 
no trecho do centro histórico. 
 
Em relação às rampas e curvas horizontais, são apresentadas as especificações 
no quadro a seguir.  
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Quadro 16 -  Curvas e rampas 

PROFUNDIDADE DAS 
ESTAÇÕES 

PROFUNDIDADE DAS 
ESTAÇÕES 

RAMPAS E CURVAS 
HORIZONTAIS 

Estação Profundid. Estação Profundid. Rampa Quantid
. 

Restrição 

CIC (+) 11,32m EFC (-)19,93m até 1% 8 Não 
PIN (-) 12,97m RFL (-)22,31m 1% a 2% 4 Não 

SRG (-) 12,71m PPB (-)19,83m 2% a 3% 6 Não 
CPR (-) 12,14m AGL (-)26,06m 3% a 4% 10 Não 
HTB (-) 12,64m JUV (-)21,24m Curvas Quantid. Restrição 

POR (-) 12,86m TCB (-)12,61m < 300 5 Não 

MOR (-) 13,63m HOL (-)32,98m 
300 a 
400 

8 Não 

SCT (-)12,59m BVT (-)20,39m 
400 a 
500 

4 Não 

AVD (-)17,09m CID (-)35,07m 
500 a 
600 

1 Não 

BVN (-)23,28m CAN (-)24,62m >600 24 Não 
OCZ (-)29,13m      

Siglas das Estações: CIC: Cidade Industrial de Curitiba; PIN: Pinheirinho; SRG: Santa Regina; CPR: 
Capão Raso; HTB: Hospital do Trabalhador; POR:  Portão; MOR: Morretes; SCT: Santa Catarina; 
AVD: Água Verde; BVN: Bento Viana; OCZ: Osvaldo Cruz; EFC: Eufrázio Correa; RFL: Rua das 
Flores; PPB: Passeio Público; AGL: Alto da Glória; JUV: Juvevê; TCB: Terminal Cabral; HOL: 

Holanda; BVT: Boa Vista; CID: Cidadania; CAN: Santa Cândida.  
 
Com relação à profundidade das Estações, destacam-se: 

• Sete estações, de Pinheirinho a Santa Catarina, locadas com profundidade 
de (+/-) 12 metros, o que permite a aplicação de método construtivo a 
“céu aberto”; 

• A Estação CIC-Sul foi locada em elevado a 12 m de altura; 
• As 13 estações restantes foram locadas com profundidade superior a 15 

metros (com exceção da Estação Terminal Cabral), o que implica em 
métodos construtivos especiais; 

• A profundidade da Estação Água Verde se deve à depressão topográfica no 
local, somada à cota do rio nas proximidades da estação; 

• A profundidade das estações entre Bento Viana e Eufrásio Correa se deve à 
topografia do terreno na superfície e à necessidade de se iniciar a descida 
para viabilizar o rebaixamento de estações, na região do centro histórico 
de Curitiba; 

•  A profundidade das estações Rua das Flores e Passeio Público se deve à 
necessidade de rebaixamento em todo o centro histórico (onde os viários 
são mais estreitos), para evitar interferências com fundações de prédios ou 
de edificações históricas. 
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• A profundidade das estações entre Alto da Glória e Santa Cândida se deve à 
topografia acidentada da superfície do terreno neste trecho, e à 
necessidade de se vencer as cotas dos rios existentes nesta região.   

 
2.7 PLANO OPERACIONAL  
 
O Plano Operacional fornece as diretrizes para a escolha do melhor traçado e os 
principais parâmetros para as especificações técnicas das estações, do material 
rodante e dos sistemas elétricos ao metrô de Curitiba, como parte da Rede 
Integrada de Transporte da cidade.  
 
No documento desenvolvido pelo Consórcio Novomodal foram incorporados dados 
mais recentes de demandas, com estimativas de crescimento para os horizontes 
de 2014, 2019, 2024, 2034 e 2044.  
 
O relatório também incorporou dados das simulações de marcha e de simulações 
de consumo de energia, tomando como base a primeira versão do traçado 
geométrico. Ainda, foram incluídos critérios e planilhas de cálculos para a 
definição da grade horária dos trens na operação comercial. O critério adotado 
enfatiza o carregamento dos trens, taxas de ocupação e limites de lotação, 
contrapondo o equilíbrio econômico e financeiro ao nível de conforto ofertado aos 
usuários.  
 
Como premissas ao Plano Operacional foram consideradas: 
 

• Primeira versão do Traçado Geométrico;  
• Demanda nas áreas de influência do Eixo Metropolitano da RIT da Cidade de 

Curitiba;  
• Racionalização dos Investimentos;  
• Implantação de metrô com foco na relação “custo x receita” operacionais.  

 
Quanto às características da oferta dos serviços, considerou-se em relação à 
Operação Comercial das 06:00h às 24:00h. Em relação ao período diário de 
Operação Comercial: 
 

• Pico da manhã 06:00h – 09:00h  
• Vale da manhã 09:00h – 12:00h 
• Vale do meio dia 12:00h – 14:00h  
• Vale da tarde 14:00h – 17:00h 
• Pico da tarde 17:00h – 20:00h  
• Vale da noite 20:00h – 24:00h  

 
Em relação às alternativas de circulação de trens, previu-se:  
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- Um único carrossel entre CIC-SUL e Santa Cândida;  
- Dois carrosséis, entre CIC-SUL e Santa Cândida e entre Portão e Terminal 
Cabral.  
 
Previu-se a realização de operações especiais, utilizando partes do traçado, no 
caso do início da operação comercial antes da conclusão total do sistema (por 
exemplo: entre as estações de CIC-SUL e Eufrásio Correa, em situações de 
contingência, quando houver interrupção da linha em algum ponto, ou para 
manutenção preventiva e corretiva.  
 
A avaliação e análise dos dados e projetos existentes resultaram em dados para 
as demandas e fluxos de passageiros, os quais serão utilizadas para a definição 
dos planos operacionais do Metrô de Curitiba. Essas tabelas foram carregadas 
com dados revisados e fornecidos pelo IPPUC, a Estação Wilson Churchill passou 
a chamar-se CIC-SUL e foi incluída a Estação Alto da Glória.  
 
Foram efetuadas diversas análises, considerando as estimativas da Distribuição 
das Demandas por Horários nas Estações do Metrô de Curitiba, para o horizonte 
de 2009, considerando-se os dados apresentados no Edital de Licitação da CBTU, 
revisados através de estudo de demanda realizado pelo IPPUC e pela Urbanização 
de Curitiba S.A.- URBS, aos quais foram agregados dados mais recentes de 
demanda nas áreas de influência do Eixo Metropolitano da RIT da Cidade de 
Curitiba até agosto de 2009.  
 
Apesar de diferenças, provavelmente associadas à metodologia das projeções das 
demandas de 2007, os resultados confirmam a distribuição das demandas de 
passageiros ao longo do eixo norte-sul metropolitano da RIT da Cidade de 
Curitiba, mantendo a Estação Capão Raso (77.094 passageiros/dia), a Estação 
Portão (64.729 passageiros/dia) e o Terminal Cabral (31.814 passageiros/dia), 
como os pontos principais de procura neste eixo.  
 
Entretanto, para definir o fluxo de passageiros nas estações, é necessário estimar 
como esta demanda diária se distribuiria ao longo do dia, definindo assim as 
demandas por hora durante o período de operação comercial (das 06h00 às 
24h00). Novamente, foram analisados os dados mais recentes de demanda nas 
áreas de influência do Eixo Metropolitano da RIT da Cidade de Curitiba até agosto 
de 2009.  
 
O horário de maior movimento, ou de pico, foi definido como sendo das 07:00h 
às 08:00h (no sentido de direção sul – norte), com 13 % da demanda diária. 
Esta hora do dia que será levada em consideração para dimensionar a oferta de 
lugares nos horários de pico para a operação do Metrô de Curitiba.  
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A hora de maior movimento, no vale diurno, foi definida como sendo das 12:00h 
às 13:00h (no sentido de direção Sul – Norte), com uma participação de 6,43 % 
da demanda diária. Esta hora do dia também será considerada para dimensionar 
a oferta de lugares nos horários do vale diurno para a operação do Metrô de 
Curitiba.  
 
E, finalmente, a hora de maior movimento, nos horários do vale noturno, foi 
definida como sendo das 22:00h às 23:00h (no sentido de direção Norte-Sul), 
com uma participação de 2,93 % da demanda diária, a qual será usada como 
base para dimensionar a oferta de lugares nos horários do vale noturno para a 
operação do Metrô de Curitiba.  
 
Para 2014, considerou-se um índice de crescimento de 20 %, analisando as 
demandas nos horários das 18:00h às 19:00h, das 12:00h às 13:00h e das 
22:00h às 23:00h, as quais são respectivamente de 58.537, 34.022 e 19.012 
passageiros.   
 
Para determinar a oferta de lugares nos trens para cada faixa horária (pico, vale 
diurno e vale noturno), se considera o carregamento máximo do trem em cada 
uma das horas destas faixas.  
 
CARREGAMENTO DOS TRENS  
O carregamento nos trens foi calculado para cada uma das estações, desde o 
terminal de origem (CIC para a via 01 e SCD – Santa Cândida para a via 2) até o 
terminal de destino (SCD para a via 01 e CIC para a via 02). Cada trem inicia o 
percurso com os passageiros embarcados no terminal de origem e vai carregando 
à medida que passa pelas estações intermediárias, onde ocorrem embarques e 
desembarques, até atingir, em determinada estação, um carregamento máximo.  
 
No pico da manhã, a tendência é carregar no sentido bairro-centro, atingindo o 
carregamento máximo antes das estações centrais, onde haverá maior 
desembarque. No pico da tarde, a tendência se inverte, ou seja, é carregar no 
sentido centro-bairro, atingindo um máximo antes dos grandes terminais de 
integração, onde há mais desembarque.  
 
O carregamento máximo registrado, entre 07h00 e 08h00, na via 01 (entre CIC e 
SCD), na Estação Terminal Portão, foi de 20.825 passageiros (2009). Já na via 
02 (entre SCD e CIC), o carregamento máximo, entre 07:00h e 08:00h, 
registrado na Estação Água Verde, foi de 10.741 (2009). Observa-se que, entre 
07h00 e 08:00h, o carregamento na via 02 atingiu apenas 52 % do da via 01. 
Este resultado era esperado, já que as demandas diárias nas estações são 
significativamente maiores no trecho entre a região central e a Estação CIC-SUL.  
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O carregamento máximo registrado, entre 12:00h e 13:00h, na via 01 (entre CIC 
e SCD), na Estação Terminal Portão, foi de 10.300 passageiros (2009). Já na via 
02 (entre SCD e CIC), o carregamento máximo, entre 12h00 e 13h00, registrado 
na Estação Água Verde, e foi de 6.744 (2009). Observa-se que, entre 12:00h e 
13:00h, o carregamento na via 02 atingiu 65 % do da via 01. Este resultado 
indica que nos horários do vale as demandas também tendem ao equilíbrio.  
 
O carregamento máximo registrado, entre 22:00h e 23:00h, na via 01 (entre CIC 
e SCD), na Estação Terminal Portão, foi de 1.570 passageiros (2009). Já na via 
02 (entre SCD e CIC), o carregamento máximo, entre 22:00h e 23:00h, 
registrado na Estação Água Verde, e foi de 1.105 (2009). Estudos relacionados 
ao carregamento consideraram os dados de 2009 projetados para os horizontes 
de 2014, 2019, 2024, 2034 e 2044.  
 
INTERVALO ENTRE TRENS (HEAD-WAY)  
Foram efetuados cálculos dos intervalos entre trens em função das demandas 
estimadas e da simulação de marcha do material rodante, considerando o horário 
de maior movimento de passageiros entre os horários de pico (07:00h às 
08:00h), o horário de maior movimento no vale diurno (12:00h às 13:00h) e o 
horário de maior movimento no vale noturno (22:00h às 23:00h). Foram então 
definidas duas alternativas para capacidade de cada um dos trens (6 carros = 
1.740 passageiros ou 5 carros = 1.450 passageiros).  
 
Ambas alternativas possibilitam uma operação que atende à expectativa do 
projeto, nas três faixas horárias estudadas, desde que realizados alguns ajustes 
que interferem diretamente na relação entre receita e despesas operacionais.  
 
A expectativa para a operação inicial do Metrô de Curitiba, em 2014, é de um 
intervalo entre trens inferior a quatro minutos nos horários de pico e de pelo 
menos oito minutos nos horários dos vales.  
 
A alternativa que pode atender plenamente às expectativas do projeto, com 
impactos aceitáveis no resultado financeiro da operação, é a de operar o sistema 
com composições de cinco carros, adotando para a primeira etapa da operação, 
em 2014, um intervalo entre trens em todos os horários de pico de três minutos 
e em todos os horários do vale (diurno e noturno) de seis minutos.  
 
Nos horários fora do pico, a redução da taxa de ocupação dos trens pode levar a 
um melhor conforto nos horários dos vales, atraindo passageiros que usualmente 
embarcam nos horários de pico.  
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ESCOLHA DO TREM-TIPO  
Com base nos demonstrativos dos itens anteriores, a composição ideal para 
atender à demanda nos horários de maior movimento (picos da manhã e da 
tarde) deve ser formada por cinco carros, com capacidade para transportar 1.450 
passageiros, com taxa de ocupação máxima de 6 passageiros/m².  
 
Para 2014, considerou-se um intervalo entre trens (head-way) maior ou igual a 
três minutos no pico e seis minutos no vale. 
 
DIMENSIONAMENTO DA FROTA  
O dimensionamento da frota foi apresentado somente para a alternativa 
escolhida (trem tipo de cinco carros), considerando-se apenas os dados 
operacionais da hora de maior movimento (das 07h00 às 08h00). Desta forma, 
definiu-se para essa demanda trens de cinco carros.  
 
Tabela 4- Dimensionamento da Frota (trem tipo de 5 carros)  

DIMENSIONAMENTO DA FROTA (TREM TIPO DE 5 CARROS) 

Dados para os cálculos 2014 2019 2024 2034 2044 
Intervalo entre trens (head-way) 3,00 2,90 2,74 2,44 2,17 

Tempo de Percurso (ida e volta) 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 
Tempo de volta nos terminais (2 x 3’) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Tempo do Ciclo 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 

Frota Operacional de Trens 23,60 24,41 25,84 29,02 32,63 
Frota Operacional de Carros 118 122,05 129,20 145,10 163,15 

Frota Total de Trens 25 26 28 31 35 
Frota Total de Carros 125 130 140 155 175 

 
A frota total foi definida adicionando-se 5 % de reserva operacional com os 
devidos arredondamentos, levando a uma Frota Total de Trens, a cada 5 anos:  
 

• 25 (2014)  
• 26 (2019)  
• 28 (2024)  
• 31 (2034)  
• 35 (2044)  

 
QUADRO DE PESSOAL  
Previu-se, por estação, a quantidade de 4 funcionários diretos por turno (1 SSO, 
1 aux. de SSO e 2 funcionários de bilheterias) e 4 funcionários terceirizados (2 
para segurança e 2 para limpeza). Para as estações terminais e de grande porte, 
o quadro de pessoal poderá ser ampliado em até 50 %.  
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Para as salas técnicas, a área padrão é de pelo menos 330 m2, podendo variar 
em função do porte da estação e da necessidade de instalações dos sistemas de 
sinalização e de energia de tração (retificadoras).  
 
As estações com salas para abrigar subestações retificadoras deverão ter 30 % a 
mais na área padrão de 330 m2, enquanto nas estações com salas para abrigar 
equipamentos do domínio da sinalização de vias deverá haver 15 % a mais na 
área padrão.  
 
Haverá coincidência entre estações com subestação retificadora e domínio de 
sinalização, no Capão Raso, Portão e Eufrásio Correa.  
 
SALAS OPERACIONAIS E TÉCNICAS 
Para as salas operacionais, a área padrão é de, no mínimo, 360 m2, podendo 
variar em função do porte da estação. As salas técnicas estarão localizadas o 
mais próximo possível das plataformas, das vias e do saguão das estações, com 
o objetivo de reduzir a extensão das conexões, o que também minimiza os 
deslocamentos do pessoal da operação.  
 
As salas técnicas e operacionais devem formar, com as demais dependências das 
estações, um bloco o mais compacto possível, com objetivo de reduzir custos e a 
dimensão das obras civis.  
 
TIPOS DE ESTAÇÃO 
Quanto à configuração das plataformas, todas serão padronizadas com duas 
plataformas laterais, com dimensões a ser adequadas às demandas previstas. 
Quanto ao tamanho, as estações deverão ser implantadas conforme a 
movimentação de passageiros em cada uma delas, podendo ser adotadas 
estações de pequeno, médio e grande porte.  
 
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)  
O Centro de Controle Operacional deverá centralizar a gestão e o gerenciamento 
do Metrô de Curitiba, constituído inicialmente pela Linha Norte-Sul. No futuro, 
este centro de controle operacional poderá ser integrado a outras linhas que 
venham a ser implantadas como parte do sistema de transporte da Região 
Metropolitana de Curitiba.  
 
Como as especificações técnicas funcionais do CCO estão diretamente vinculadas 
ao Plano Operacional do sistema como um todo, elas são descritas a seguir.  
 
A cada posto de trabalho será associado um grupo de funcionários 
especializados, que, em regime de escala, deverão operar o CCO continuamente, 
24 horas por dia.  
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Todas as operações com tráfego de trens, alimentação de energia e sistemas 
auxiliares, fluxo de passageiros nas estações, abertura e fechamento de falhas do 
Material Rodante e das Instalações Fixas (Sistemas Elétricos e Via Permanente) e 
Segurança Operacional, serão centralizados no CCO a partir de postos de 
trabalho.  

a) Posto de Supervisão Geral - supervisiona o CCO, sendo ocupado por um 
supervisor somente no horário comercial e nos dias úteis;  

b) Posto de Controle de Tráfego - controla e comanda o tráfego de trens 
(subsistemas automáticos de operação, proteção e controle de tráfego, e 
dispositivos associados). Serão implementados dois postos, um para 
operar o trecho entre o Pátio e a Estação Bento Viana, e outro para o 
trecho entre a Estação Osvaldo Cruz e a Estação de Santa Cândida; cada 
um dos postos será ocupado por um controlador de tráfego, que trabalhará 
em regime de escala com jornada de trabalho de seis horas por dia, de 
modo que, para atendimento neste posto, serão necessários 11 
controladores de tráfego;  

c) Posto de Controle de Alimentação - controla e comanda o sistema elétrico, 
incluindo as subestações primárias, subestações retificadoras, subestações 
auxiliares e rede aérea de tração. Será implementado um único posto para 
o controle da alimentação de sistemas elétricos, ocupado por funcionário 
especializado, que trabalhará em regime de escala com jornada de 
trabalho de seis horas por dia, o que leva à necessidade de cinco 
controladores de alimentação de energia; 

d) Posto de Controle das Estações (fluxo de passageiros, arrecadação, 
sistemas auxiliares e telecomunicações) - controla e comanda 
equipamentos associados à movimentação de passageiros nas estações, 
atuando sobre os sistemas de bloqueios e arrecadação, escadas rolantes, 
elevadores, circuito fechado de TV, sonorização, painéis multimídia e 
cronometria. Será implementado um único posto ao controle das estações, 
para coordenar todas as SSOs, que será ocupado por um funcionário 
especializado, que trabalhará em regime de escala com jornada de 
trabalho de seis horas por dia; para o atendimento deste posto serão 
necessários cinco controladores de estações;  

e) Posto de Controle de Abertura Falhas - controla a abertura e fechamento 
de falhas do material rodante e das instalações fixas (sistemas elétricos e 
via permanente). Será implementado um único posto para o controle de 
falhas, ocupado por um funcionário especializado, que trabalhará em 
regime de escala com jornada de trabalho de seis horas por dia;  serão 
necessários cinco controladores de falhas;  

f)  Posto de Segurança Operacional - monitora as câmaras e alarmes de 
segurança instalados ao longo da linha, orientando os funcionários da área 
de segurança física e patrimonial. Esta prevista a implementação de um 
único posto de segurança operacional, a ser ocupado por um funcionário 
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especializado, que trabalhará em regime de escala com jornada de 
trabalho de seis horas por dia; para este posto serão necessários cinco 
agentes de segurança. 

 
POSTO DE COMANDO NAS ESTAÇÕES  
Nas estações serão implantados postos de comando locais, habilitados para 
assumir o comando no caso de interrupção nas linhas de comunicação que 
interligam o CCO às instalações fixas da linha.  

a) Posto de Comando Local (PCL) - instalados nas estações com 
intertravamentos do sistema de sinalização (CIC, CPR POR, AVD, EFC, TCB 
e SCD), controla e comanda o tráfego, quando a comunicação com o CCO 
for interrompida; esses postos serão ocupados temporariamente pelo 
supervisor SSO de cada uma das estações;  

b) Posto de Comando de Estação - controla e comanda os equipamentos que 
não interferem na circulação de trens (fluxo de passageiros e sistemas 
auxiliares), a partir da SSO de cada uma das estações. Esses postos serão 
ocupados pelo supervisor SSO de cada uma das estações.  

 
SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE  
As funções com interface homem-máquina no CCO serão realizadas através de 
recursos computacionais de hardware e software que, de forma integrada, 
deverão oferecer meios aos controladores para supervisionar, controlar e 
promover intervenções corretivas na operação.  
 
A interação entre o controlador e a operação será executada através das telas 
dos monitores nos postos de controle. Os procedimentos de controle poderão ser 
alterados para se adaptarem a condições operacionais peculiares, de forma pré-
programada ou durante a operação, utilizando um módulo de programação 
temporal.  
 
Os sistemas de telecomunicações estarão disponíveis no CCO e nas Salas de 
Supervisão Operacional - SSO’s nas estações. Esses sistemas de 
telecomunicações englobam:  

a) Sistema de Transmissão de Dados, Voz e Imagem (STDVI). 
b) Sistema de Rádio-Comunicação. 
c) Sistema de Sonorização. 
d) Sistema de Circuito Fechado de TV. 
e) Sistema de Cronometria. 
f)   Sistema de Gravação de Voz. 
g) Sistema de Telefonia. 
h) Sistema Multimídia. 
i)  Sistemas de Terceiros.  
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CONTROLE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS  
O subsistema de operação automática transmitirá automaticamente um sinal 
para abertura de portas. Quando o trem entra na plataforma, receberá o sinal e 
abrirá as portas, assim que parar (velocidade igual a zero). Findo o tempo 
determinado para abertura de portas, passa a transmitir para o trem o sinal de 
fechamento de portas.  
 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
As especificações técnicas e o dimensionamento dos sistemas de alimentação de 
energia para a Linha Norte-Sul do metrô Curitiba deverá observar padrões 
internacionais de qualidade, com foco determinado no alto desempenho 
operacional, na racionalização do consumo de energia e na segurança física do 
patrimônio e pessoas.  
 
Na configuração final, a Linha Norte-Sul poderá ser interligada com outras linhas 
através de integração física em seus cruzamentos, e definir um macro-sistema de 
transporte sobre trilhos para a Região Metropolitana de Curitiba.  
 
Esta malha metroviária deverá desempenhar o papel de estruturar os principais 
fluxos de passageiros urbanos na região, o que impõe a necessidade de se obter 
o mais alto grau de confiabilidade na sua operação comercial.  
 
CONCEPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
A concepção técnico-operacional da alimentação elétrica especificada para a 
Linha Norte-Sul prevê a utilização de linhas elétricas em média tensão para todos 
os sistemas elétricos (rede aérea de tração, sinalização, telecomunicações, 
sistemas auxiliares das estações, pátios de estacionamento, oficinas e centro de 
comando e controle), independentemente da rede básica em média tensão da 
concessionária de energia elétrica da região.  
 
Esta concepção contempla a implantação, em todas as estações (incluindo o 
pátio), de subestações auxiliares (com grupos motor-gerador, grupos inversores 
e bancos de baterias), e subestações retificadoras em 10 das 21 estações, com o 
objetivo de garantir redundância nos equipamentos vitais da operação e habilitar 
a Linha Norte-Sul Metrô Curitiba para o cumprimento de seus objetivos.  
 
SUBESTAÇÕES PRIMÁRIAS – 69 KV / 22 KV  
A localização, a concepção e o dimensionamento da subestação primária para a 
alimentação elétrica da Linha Norte-Sul do Metrô de Curitiba considerou a carga 
máxima que poderá ser absorvida pelas subestações retificadoras e auxiliares, 
simuladas no plano operacional para os horizontes de 2014, 2019, 2024, 2034 e 
2044.  
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2.8 ESTAÇÕES  
 
Conforme o Projeto de Estações desenvolvido pelo Consórcio Novomodal (2010), 
o material fornecido nos estudos anteriores desenvolvidos através do IPPUC, da 
URBS e pela CBTU define, com clareza, uma proposta de traçado em planta, com 
localização preliminar das estações, elementos de interligação multimodais com 
os sistemas de transporte sobre pneus, esboçando um traçado em perfil sujeito a 
um maior desenvolvimento após as necessárias complementações de 
informações obtidas através dos levantamentos topográficos, cadastrais e de 
interferências. 
 
Ou seja, o projeto desenvolvido visa atender às premissas de qualidade e de 
utilidade do sistema, envolvendo soluções que valorizem o sistema para os 
usuários (lotação proposta, nível de segurança e confiabilidade do serviço) e que 
garantam o atendimento às demandas definidas. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE PREMISSAS DE PROJETO 
A elaboração de projetos de estações metroviárias deve ser pautada pela 
definição do programa das estações e seu dimensionamento, com soluções que 
atendam aos requisitos de qualidade e de utilidade propostos para o sistema. 
 
Estão envolvidos no projeto não só as necessidades dos usuários relacionadas às 
áreas das plataformas, acessos e todos os equipamentos e instalações de 
suporte, mas, também, às necessidades das equipes operacionais, de 
manutenção, de controle e dos equipamentos requisitados. 
 
Assim, o tamanho das estações e os parâmetros físicos que serão adotados, 
como dimensões das plataformas, quantidade de acessos e linhas de bloqueios, 
dimensões da obra civil, tem conexão com os seguintes parâmetros: 
 

• Demanda a ser atendida, nos horários de pico, pico de pico e no entre-pico; 
• Tipo de operação adotada; 
• Quantidade e funções operacionais de cada estação; 
• Quantidade e funções operacionais do sistema que devem ser atendidas 

pelo conjunto da obra; 
• Tipo de equipamentos, requisitos básicos de atendimento (dimensões dos 

equipamentos, exigências específicas de operação e segurança); 
• Legislação vigente (normas do corpo de bombeiros, de usos e ocupação do 

solo, outras intervenientes). 
 
 Além dos aspectos mais relacionados com a demanda, outras informações 
básicas devem ser obtidas na fase inicial dos trabalhos: 
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• Tipo e capacidade do material rodante (número de composições, 
características da operação e exigências especificas); 

• Características da via permanente (rampas, altura da plataforma, entre 
outras); 

• Características do sistema de alimentação dos trens; 
• Características do sistema operacional. 

 
Logo, o projeto desenvolvido deve atender às necessidades operacionais e da 
demanda definida e seu desenvolvimento deve se pautar pelas seguintes 
considerações: 
 

• A área das estações deve ser projetada para abrigar as necessidades 
operacionais do sistema (demanda, equipamentos e serviços); 

• A área a ser desapropriada deve limitar-se ao mínimo necessário para a 
implantação das estações metroviárias; 

• Deve-se estudar soluções de implantação que evitem ou minimizem a 
travessia do sistema viário pelos usuários, em especial aqueles com 
mobilidade reduzida; 

• As estações devem ser preferencialmente locadas em trechos retos da via 
permanente; 

• Os projetos devem priorizar a ventilação e a iluminação naturais de todos os 
ambientes, sempre que possível; 

• As salas técnicas e operacionais devem situar-se próximas à superfície; 
• Sempre que possível, deve-se evitar duplicidade de linhas de bloqueios e 

hall de bilheterias. 
 
Além disso, o programa deve prever quais tipos de acessos serão propostos 
(rampas, escadas rolantes e/ou fixas, elevadores) e como será o acesso de 
veículos de manutenção e socorro às instalações. 
 
Na primeira etapa dos trabalhos, deverão ser estudadas soluções que permitam o 
atendimento às necessidades definidas e, em uma segunda etapa do trabalho, os 
equipamentos, sistemas e operação devem ser compatibilizados. 
 
Tratando-se, em princípio, de obra subterrânea de grande porte em área urbana, 
a localização das estações deverá considerar aspectos relativos à implantação 
das obras, como métodos construtivos das estruturas de acesso, áreas 
necessárias e passíveis de desapropriação, interferências com outras instalações 
urbanas, impacto no trânsito local, influência nas atividades econômicas locais 
durante o período de obras, influência do tráfego adicional provocado pelos 
equipamentos de obra, etc. 
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Os aspectos construtivos devem ainda ser considerados sob a ótica da 
intervenção em áreas de alta densidade de construção e dos eventuais danos 
provocados a estas construções durante a fase de obra. Edificações históricas 
apresentam, por vezes, uma construção incompatível com o grau de agressão 
introduzido por construções subterrâneas, exigindo tratamentos anteriores e 
cuidados que devem ser considerados nos prazos e custos envolvidos. 
 
Quanto ao aspecto técnico dos túneis, devem ser analisadas as alternativas de 
execução em túnel duplo ou singelo, considerando ainda que os aparelhos de 
mudança de vias (AMV) implicam em trechos de túnel duplo. Os aspectos de 
escavação, dificuldade e volumes, geralmente tendem à alternativa de túneis 
independentes.  
 
Esses aspectos levam ainda à decisão de tipologia das estações subterrâneas, 
considerando aspectos de acessibilidade e necessidade de equipamentos em 
alternativas de plataforma. A adoção de túneis de via dupla leva à decisão para 
estações em plataformas laterais e a adoção de túneis singelos costuma levar à 
adoção de plataforma central.  
 
A profundidade das estações é outro fator fundamental na escolha de uma ou 
outra alternativa, em função de equipamentos necessários, como escadas 
rolantes e elevadores, ponderando-se que plataformas centrais permitem 
estações de menor seção transversal e, em geral, há redução de equipamentos. 
Ainda, a topografia local poderá levar a estudos alternativos que considerem 
parte das linhas a serem estudadas em superfície ou elevadas.  
 
Interação Traçado-Obra Civil – sob o ponto de vista prático, sempre é desejável a 
utilização dos arruamentos existentes para a definição do traçado de túneis, 
minimizando os problemas de interferências com as utilidades públicas, 
normalmente mais rasas, além de não provocarem eventuais reforços de 
estruturas de edificações ou restrições de construções futuras em propriedades 
privadas. 
 
Interação Material Rodante-Obra Civil – a adoção de material rodante mais 
moderno e com características mais adaptadas a obras subterrâneas pode levar a 
seções menores de túnel e, conseqüentemente, menor volume de escavação de 
material a transportar, minimizando efeitos negativos sobre o ambiente. 
 
Outro aspecto fundamental diz respeito ao comprimento do trem. Experiências 
com obras similares revelam que, grandes plataformas, como as que são viáveis 
em obras de superfície, não são convenientes em obras subterrâneas, seja pelo 
custo de implantação, seja pela sua manutenção. Assim, a definição do material 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

51

rodante deve considerar tal condição, normalmente atendida com a diminuição 
de intervalo entre trens. 
 
Ainda, características de relevo da região podem levar à necessidade por rampas 
mais acentuadas, o que influencia na definição das características técnicas de 
motorização dos carros. 
 
Interferências - Métodos Construtivos - Traçado - um dos aspectos a ser tratado 
é a questão da relação da obra e da infra-estrutura a ser instalada, como os 
equipamentos urbanos existentes ou projetados, redes de energia, coleta de 
águas de chuva, redes de esgoto, redes de distribuição de água, redes de 
telefonia, gás encanado, entre outros. 
 
Meio Ambiente - Quanto a aspectos ligados ao meio ambiente, o ponto de maior 
destaque é o transporte e armazenamento do material escavado, sobretudo em 
termos de rota de transporte e seleção de áreas para bota-fora. Além disso, 
deve-se levar em conta que poderão ocorrer indesejáveis superposições com a 
implantação de outros empreendimentos de porte, sem contar efeitos diretos e 
indiretos das obras sobre áreas que exercem alguma função ambiental (áreas 
verdes ou arborizadas, por exemplo), entre outros aspectos. 
 
Por esses motivos, durante a etapa de construção, há demanda por desvios de 
tráfego e rotas para bota-foras, e para suprimento de materiais, o que deve ser 
estudado previamente e influenciar na escolha das alternativas de localização dos 
poços de ataque à obra e das áreas destinadas a canteiros de obra, em pontos 
onde inclusive haverá necessidade de desapropriação, ainda que alguns sejam 
temporários.    
 
Com relação à transmissão de ruídos e vibração provocados por linhas 
metroviárias, são aspectos que podem ser decisivos na escolha do traçado ou de 
método construtivo. Por um lado, a adoção de elevados deve ser tratada em área 
urbana de modo a não afetar o ambiente pelo aumento de ruídos, enquanto em 
obras subterrâneas o desafio é minimizar vibrações danosas ou causadoras de 
desconforto em construções próximas aos túneis. Por isso, a adoção da 
tecnologia necessária à atenuação ou eliminação desses efeitos deve condicionar 
as escolhas relacionadas a este projeto. 
 
Todas as ações relacionadas ao controle e monitoramento ambiental das diversas 
etapas do projeto, deverão ser consideradas conforme apontado nos estudos 
ambientais e demais componentes do processo de licenciamento ambiental, e em 
conseqüência, serem consideradas quando do detalhamento do Projeto 
Executivo, e especialmente da implementação propriamente dita. 
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Impermeabilizações - Sistemas de impermeabilização de estruturas enterradas 
dependem de diversos fatores locais e de demandas específicas de cada 
empreendimento, como a permeabilidade do meio em que está inserida, das 
pressões hidrostáticas, das características do revestimento e de suas variações.  
 
O critério econômico possui peso importante nessa escolha, já que o custo de 
impermeabilizações é diretamente proporcional ao rigor das especificações 
determinadas. No geral, a finalidade de utilização da estrutura determina o rigor 
dessas especificações, havendo demanda, para as estações e áreas de acesso ao 
usuário, a estanqueidade ou sistemas que isolem a presença de água. 
 
Para túneis, o sistema de impermeabilização normalmente não precisa ser tão 
rigoroso quanto nas estações, pois é possível apenas limitar infiltrações aplicando 
medidas próprias para esse desempenho, com um sistema eficiente de coleta de 
água, conduzindo-a para poços e um posterior bombeamento. 
 
Além da discussão e análise de aspectos operacionais e construtivos propostos 
para o sistema metroviário, o projetista de arquitetura deve considerar outros 
requisitos dos sistemas, procurando garantir sua operação, o que requer a 
definição de áreas e o atendimento de exigências específicas. A seguir, são 
destacados os sistemas que mais interferem no desenvolvimento dos projetos de 
arquitetura. 
 
Nos trechos de via entre estações, deverão ser previstos poços para o sistema de 
ventilação e exaustão. O arranjo e dimensionamento dos dutos cabem à equipe 
técnica de sistemas responsável pela ventilação. 
 
Deverá ser prevista uma ou mais saídas de emergência para que, em qualquer 
ponto da via, o usuário se encontre a menos de 381 metros de qualquer saída 
(estação ou saída de emergência). Ou seja, a distância máxima entre uma saída 
de emergência e uma estação é de 762 m. 
 
O programa deverá atender aos seguintes itens: 

• Acesso a ambas as vias; 
• Escada de emergência enclausurada com largura mínima de 1,2 m; 
• Pressurização da caixa de escadas para desníveis maiores que 12 m; 
• Antecâmara com portas cortafogo; 
• Local para maca; 
• Acesso para ambulância; 
• Centro de controle de motores; 
• Casa de máquinas e dutos para equipamentos de ventilação; 
• Iluminação e sinalização de emergência; 
• Saída com porta antipânico. 
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O sistema de ventilação, com e sem saida de emergência, é objeto do Anexo 6.  
 
PROJETO FUNCIONAL DE ESTAÇÕES TÍPICAS 
Apresenta-se a seguir alguns projetos funcionais de arquitetura de estações a fim 
de exemplificar o arranjo espacial do programa de necessidades, sua articulação 
frente à circulação de usuários, bem como o sistema de ventilação proposto para 
estações subterrâneas. No caso da cidade de Curitiba, os acessos e a localização 
das salas técnicas e operacionais devem ser projetados considerando a 
reurbanização da canaleta de ônibus urbano existente, transformando esta em 
um parque linear. 
 
A primeira proposta apresentada a seguir, constituída de duas alternativas, 
propõe desapropriações com a criação de empreendimentos associados e a 
ocupação parcial pelo programa das estações (acessos e salas técnicas). Os 
demais projetos mostram uma estação elevada e duas estações profundas. 
 
A seguir são apresentados os modelos de estações tipos, Profunda e Rasa. 
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Figura 18 - Modelo de Estação Rasa – Cut and Cover 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Figura 19 - Modelo de Estação Rasa – Cut and Cover  
 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
Figura 20 - Modelo de Estação Profunda adrão Túnel  

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 21 - Modelo de Estação Profunda Padrão 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 
 

Figura 22 - Modelo de Estação Padrão Túnel 
 

 
Fonte: IPPUC (2010) 
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3. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
Na legislação brasileira, o licenciamento ambiental é entendido como uma 
medida preventiva essencial para assegurar a qualidade de vida da população. 
Com efeito, é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que se 
apóia na Constituição Federal. 
 
No contexto deste estudo, são analisadas as diversas normas legais que definem 
o tema, inclusive em um panorama histórico, sem perder de vista a interface 
social, política, econômica e cultural. 
 
Por fim, considerar-se-á a aplicação da lei ao caso concreto, analisando os 
diversos aspectos da obra proposta, desde sua viabilidade, passando pela sua 
aprovação ou negativa de implementação, até o funcionamento, se for o caso, 
incluídas aí as medidas mitigadoras e compensatórias. 
 
3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A metodologia do trabalho jurídico apresenta especificidades em comparação 
com as demais áreas do conhecimento técnico e científico. Para a elaboração de 
qualquer parecer jurídico ou obra técnica jurídica, parte-se do tripé formador do 
Direito, cujos integrantes são: 
 
• A Legislação, representada pelas normas legais emanadas pelo Poder 

Legislativo e normas regulamentadoras oriundas do Poder Executivo, além de 
eventuais determinações do Poder Judiciário; 

• A Doutrina, formada pelas obras prolatadas pelos juristas e jurisconsultos, na 
forma de livros técnico-jurídicos, em artigos em revistas especializadas e em 
outros meios de comunicação, ou em pareceres jurídicos; 

• A Jurisprudência, que se constitui das decisões reiteradas advindas dos 
tribunais. 

 
Em princípio, este trabalho fará uso dos dois primeiros constituidores do Direito, 
a Legislação e a Doutrina. Se houver necessidade, em alguma etapa da 
elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, poder-se-á fazer uso da 
Jurisprudência específica aplicável. 
 
No processo, foram realizadas Reuniões Técnicas com os demais integrantes da 
Equipe, bem como visitas e reuniões com integrantes de Instituições Públicas 
municipais, estaduais e federais. 
 
As etapas do trabalho jurídico podem ser elencadas da seguinte forma: 
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• Reuniões técnicas preliminares, internas da Equipe Técnica e com Órgãos e 
Instituições participantes ou envolvidas no Projeto; 

• Pesquisa e levantamento da legislação pertinente, ou seja, a específica de 
licenciamento ambiental, aí incluído o estudo prévio de impactos ambientais e 
seu respectivo relatório, bem como das normas de temas correlatos que 
venham a influir de alguma forma sobre a obra em si, seja na fase de 
planejamento, seja na fase operacional; 

• Levantamento doutrinário, em bibliografia especializada, tanto na área 
jurídica especificamente, quanto em outras áreas de conhecimento que 
possam levar à melhor compreensão do tema sob análise; 

• Produção de relatório sobre os resultados preliminares das pesquisas; 
• Análise do material obtido, avaliando a legislação com entendimento 

doutrinário, explicitando, sempre que possível, divergências e a aplicabilidade 
de cada uma delas ao caso concreto; 

• Confrontar o trabalho técnico-jurídico com os relatórios das demais áreas de 
conhecimento, complementando as pesquisas, onde necessário, e 
aprofundando os temas considerados essenciais pela Equipe Técnica e pelo 
Contratante; 

• Produção de relatório técnico em segunda versão ampliada e complementada; 
• Participação em reuniões técnicas de avaliação e em audiências públicas; 
• Complementação e aprofundamento das pesquisas e eventual revisão de 

itens; 
• Produção do Relatório Técnico Jurídico final. 
 
3.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: FERRAMENTA DE QUALIDADE DE VIDA 
 
O licenciamento ambiental é uma importante ferramenta, que deve ser utilizada 
para garantir a qualidade de vida da população. 
 
A qualidade da vida é resultante de um ambiente não degradado, usando o 
entendimento em senso contrário às definições constantes do inciso II do Artigo 
3º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esta norma é uma referência 
obrigatória e aparecerá muitas vezes ao longo deste trabalho, porque institui e 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 
 
A compreensão do conceito de qualidade de vida se amplia com a análise das 
determinações constantes do Artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, 
que inclui o adjetivo "sadia", ou seja, constitui direito da cidadania dispor de vida 
com qualidade saudável. 
 
Para a sadia qualidade de vida, é condição essencial haver um ambiente 
ecologicamente equilibrado. Tratam-se, portanto, de conceitos fortemente 
conectados, onde não existe uma coisa sem a outra: a vida e sua manutenção 
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com qualidade saudável e o meio ambiente ecologicamente equilibrado são 
indissociáveis. 
 
Estes são direitos fundamentais do cidadão e da cidadã hoje presentes, e 
também das pessoas que ainda sequer nasceram: são direitos 
intergeneracionais, ou seja, aqueles e aquelas que ainda hão de vir já o possuem 
e devem poder contar, no mínimo, com os mesmos recursos disponíveis às 
gerações atuais. 
 
A lei define esse meio ambiente, que deve ser ecologicamente equilibrado e que 
constitui elemento essencial à sadia qualidade da vida, conforme consta da Lei nº 
6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: 
 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

 
A mesma Lei traz uma lista dos recursos que compõem o meio ambiente: 
 

Art. III - ... 
 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

 
Para fazer valer o direito intergeneracional a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, é fundamental saber aproveitar 
racionalmente, ou guardar, os recursos ambientais, evitando que se acabem, que 
se tornem limitados ou degradados. 
 
Com essa função, a Lei estabelece um elenco de instrumentos, como o 
licenciamento e a revisão de atividades (efetiva ou potencialmente) 
degradadoras, avaliação de impactos ambientais, entre outros, incisos IV e III do 
Artigo 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA). A qualidade ambiental é degradada quando as características 
do meio ambiente sofrem alteração adversa (inciso II do Artigo 3º da Lei da 
PNMA). 
 
Assim, exige-se o licenciamento ambiental para atividades e estabelecimentos 
utilizadores dos recursos ambientais, nos momentos de construção, instalação, 
ampliação e funcionamento (Artigo 10 da Lei da PNMA). Qualquer atividade, 
empreendimento, obra ou estabelecimento, que efetiva ou potencialmente possa 
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ameaçar a integridade do meio ambiente, inclusive pela utilização de recursos 
ambientais, é necessário se adotar procedimentos licenciatórios complexos, 
integrados por diversos atos encadeados, culminando na concessão ou na 
denegação da licença ambiental. 
 
O licenciamento administrativo é um processo complexo, ou seja, composto de 
diferentes atos seqüenciais, alguns dos quais são essenciais, sob pena de 
invalidar todo o processo. Por exemplo, se não ocorrer uma audiência pública 
regularmente solicitada, isto pode anular a licença concedida. 
 
As etapas básicas do licenciamento ambiental são: 
- licença prévia; 
- licença de instalação; 
- licença de operação; 
- renovação da licença. 
 
A avaliação dos impactos ambientais ocorre no decorrer do procedimento 
licenciatório, respeitando as normas específicas da Instituição licenciadora e do 
local e instância - se federal, estadual ou municipal. 
 
Ao instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), a Lei estabeleceu 
competências básicas quanto ao licenciamento ambiental, distribuindo-as entre 
diferentes instâncias, às quais denomina de órgão executor - o IBAMA, na 
instância federal, órgãos seccionais - os órgãos estaduais de meio ambiente - e 
órgãos locais - os municipais (Artigos 10 e 6º da PNMA). 
 
Vale mencionar que a Lei da PNMA (nº 6.938/1981) se fundamenta na 
Constituição Federal de 1988. Esta Lei sofreu completa revisão através da Equipe 
responsável pelo Programa Nossa Natureza, instituído pelo Decreto nº 96.944, de 
12 de outubro de 1988, cujo Relatório final foi publicado no Diário Oficial da 
União nº 69, de 12 de abril de 1989, nas páginas 5.523 a 5.527. A Lei nº 7.804, 
de 18 de julho de 1989, é outro fruto desse trabalho. 
 
Posteriormente, a Lei da PNMA sofreu outras alterações e seus instrumentos 
foram complementados por outras normas legais, além de regulamentações por 
meio de decretos e de resoluções. Nos planos estaduais e municipais, legislação 
complementar e suplementar foram editados. 
 
No bojo da Lei da PNMA, entre outras providências, destaca-se, pela sua 
importância, a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Além 
de criá-lo, a Lei dispõe sobre sua composição e competências básicas. O papel do 
CONAMA sofreu alterações ao longo do tempo, algumas delas confusas ou 
mesmo conflitantes, como foi o caso da alteração promovida pela Lei nº 
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7.804/89, que criou o Conselho Superior do Meio Ambiente, alteração essa 
posteriormente revogada pela Lei nº 8.028/90, que re-organizou a Presidência da 
República e Ministérios, mas que subordinou o CONAMA ao Conselho de Governo. 
 
De toda forma, para o presente estudo, o interesse maior é o de que, dentre as 
atribuições do CONAMA, insere-se a edição de Resoluções, que decorrem de seu 
poder normativo. Vale dizer que as resoluções do CONAMA têm, por Lei, força de 
norma cogente e obrigatória: 
 

Art. 8º Compete ao CONAMA: 
 
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo 
IBAMA; 
 
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos 
das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de 
projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, 
estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as 
informações indispensáveis para apreciação dos estudos de 
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou 
atividades de significativa degradação ambiental, especialmente 
nas áreas consideradas patrimônio nacional. 

 
Desde o início, o CONAMA editou resoluções relativas ao licenciamento 
ambiental, à publicação de editais para a devida publicidade às atividades 
licenciatórias, atuando em audiências públicas, instrumentos essenciais para 
permitir a participação da cidadania nas decisões quanto a empreendimentos, 
obras e atividades que possam causam degradações ambientais, aí incluídos os 
valores de ordem cultural. O CONAMA também editou resoluções que incidem em 
estudos prévios de licenciamento ambiental e respectivo relatório - conhecidos 
como EIA/RIMA, entre outros temas correlatos, como se pode perceber no item 
referente à legislação incidente, na área específica das Resoluções do CONAMA. 
 
Registre-se ainda que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras 
específicas quanto ao relacionamento entre as diferentes esferas de poder, o 
federal, o estadual e o municipal. Neste sentido, diferenciam-se as competências 
legislativas das de ordem administrativa, colocadas que foram em diferentes 
artigos da Carta Maior brasileira. Efetivamente, percebe-se, pelo uso do verbo no 
infinitivo no início de cada inciso, que o Artigo 23 trata da atividade 
administrativa do poder público. O caput do Artigo 23 ressalta as competências 
comuns no plano administrativo, dentre elas:  
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios: 
 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas; 
 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional. (sem negrito no original) 

 
Note-se ainda dois aspectos importantes: a competência administrativa 
ambiental é comum às três esferas de poder, a federal (a União, representada 
pela Presidência da República, Ministérios e Administração Indireta), a estadual 
(os Estados, representados pelas Governadorias, Secretarias de Estado e 
Administração Indireta) e os Municípios (Prefeituras, com as respectivas 
Secretarias Municipais e entidades da Administração Indireta), além do Distrito 
Federal, mas que é um caso à parte e está fora do escopo do presente trabalho. 
O mesmo não se dá no aspecto legislativo, como será visto a seguir. 
 
O segundo aspecto refere-se ao parágrafo único do Artigo 23, acima reproduzido, 
que trata das normas de cooperação que deveriam imperar entre os entes 
públicos das três esferas e que, lamentavelmente, apesar de decorridas mais de 
duas décadas da Constituição Federal, ainda não faz parte da realidade jurídica 
do país, à exceção de acordos e convênios firmados entre entes específicos. 
Aguarda-se a finalização do trâmite da lei complementar que deverá estabelecer 
as regras gerais para a cooperação intergovernamental e interinstitucional. O 
texto reproduzido acima inclui a alteração advinda de emenda constitucional, que 
acrescentou a parte final do parágrafo único. 
 
Diferentemente da competência administrativa, a competência legislativa, 
definida no Artigo 24 da Constituição Federal, cabe apenas à União - entenda-se 
o Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos 
Deputados - e os Estados, através das Assembléias Legislativas.. 
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
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VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 
 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (sem 
negritos no original). 

 
Perceba-se a preocupação do legislador constituinte quanto a uma certa "reserva 
de poderes", expressa nos quatro parágrafos do Artigo 24, reproduzidos acima, 
deixando para a União as normas gerais, que devem ser observadas pelos 
Estados e Municípios. Os Estados podem legislar de forma suplementar, quanto 
às ditas normas gerais, e possuem competência plena quando as normas gerais 
federais inexistirem. No entanto, em caso de edição posterior de lei federal sobre 
normas gerais, a normativa estadual pode perder eficácia, se lhe for contrária. 
Remanesce aos Estados, como visto, a competência legislativa concorrente e 
ainda a suplementar. 
 
Mas e os municípios, qual a sua competência, seja legislativa, seja 
administrativa? Debatem-se os teóricos entre o rigor da leitura federalista 
centralizadora, de um lado, e o exacerbado municipalismo, de outro. Como 
sempre, o caminho do meio é o melhor e o mais adequado, mormente em se 
tratando da coisa pública, incluindo-se aí a formulação e a implementação de 
políticas públicas, no caso em questão as ambientais. Mas o que diz a Carta 
Magna? Leia-se o teor do Artigo 30 da CF: 
 

Art. 30. Compete aos municípios: 
  
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; 
 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
(sem negritos no original). 

 
Da leitura atenta do Artigo transcrito acima, entende-se que o município conta 
com a competência legislativa plena para legislar sobre "assuntos de interesse 
local". Muita polêmica a Doutrina já publicou quanto aos limites desse "interesse 
local". Poder-se-ia dizer que, na medida em que o cidadão e a cidadã vivem no 
município, sendo o Estado e a União meras ficções jurídicas, absolutamente nada 
ocorreria que não fosse do mais legítimo "interesse local". É um ponto de vista 
interessante, mas não se pode deixar de considerar que o município se integra 
regionalmente, seja em Regiões Metropolitanas, sejam em Consórcios por Bacias 
Hidrográficas ou outras formas de associação para os mais diversos fins, como 
saúde, áreas protegidas, destinação final de resíduos sólidos, enfim, o rol é tão 
grande quantos sejam os temas a serem enfrentados para atender ao interesse 
público. 
 
O município também faz parte desse todo considerado "ficção jurídica" que é o 
Estado, e mais ainda é a célula mãe do Estado-União. Nestes aspectos, todos os 
interesses que transcenderem aos limites territoriais do município podem e 
devem ser enfrentados pelos entes que podem ser chamados de "maiores", ou 
seja, onde os "interesses locais" se somarem em espaços territoriais mais 
amplos. 
 
Até porque, em tese, o Estado e a União conseguiriam apreender das 
necessidades das populações (que moram e vivem nos municípios, repita-se) as 
linhas diretivas para a formulação e implementação das políticas públicas de 
caráter mais abrangente e otimizar a destinação de recursos materiais e 
humanos para o atendimento dessas necessidades. 
 
Ainda lendo-se o Artigo 30 da CF, há clara menção à competência legislativa 
suplementar ao Estado e à União, além da genérica competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local. 
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Quanto aos aspectos da competência administrativa, estão expressos nos incisos 
que se iniciam com o verbo no infinitivo, sem a mesma divisão em diferentes 
artigos que se viu anteriormente (Artigos 23 e 24 da CF). Há que fazer um 
exercício interpretativo em cada um dos incisos, para verificar onde a 
competência municipal é plena (a exemplo do inciso V, sobre transportes 
coletivos) e onde se exerce em comunhão. 
 
De toda a forma, o município, assim como o Estado, deverão sempre atentar 
para a pirâmide da hierarquia legal, ou seja, as normas legais federais não 
podem ser alteradas, suprimidas ou reduzidas pelos Estados nem pelos 
municípios, que, por sua vez, deverão atentar ainda para as normas estaduais. 
 
Depreenda-se da exposição quanto às competências, tanto administrativas 
quanto legislativas, que tanto o Estado do Paraná quanto o Município de Curitiba 
exercitaram-nas. 
 
Com efeito, a Constituição do Estado do Paraná de 1989 avança com relação à 
Constituição Federal na temática ambiental. O Estado do Paraná conta ainda com 
alentada legislação e regulamentos ambientais, que serão avaliados 
oportunamente. 
 
Da mesma forma, o Município de Curitiba destaca-se no cenário nacional pela 
excelência de sua normativa ambiental, que será também objeto de análise 
específica, mais adiante. 
 
Retornando à temática da legislação federal aplicável ao licenciamento ambiental 
do Metrô de Curitiba - Eixo Norte/Sul, um aspecto de extremada significação diz 
respeito à ampla confusão existente entre o que sejam medidas mitigadoras e 
sua diferenciação das medidas compensatórias. 
 
As medidas mitigadoras representam a redução, até o máximo possível, do dano 
ambiental que a obra ou empreendimento possa causar, em qualquer fase que 
seja de sua existência. 
 
Difere das medidas compensatórias, que tem suas bases, dentre outras, 
assentadas no princípio do usuário-pagador, ou seja, aquele que se utiliza de 
recursos naturais deve compensar à coletividade pela utilização, mesmo que ela 
tenha sido feita de forma a mitigar o dano. É preceito constitucional que o meio 
ambiente, incluídos os recursos naturais, é "bem de uso comum do povo" (CF, 
art. 225), e esse povo deve receber compensações, que são legalmente 
estipuladas, como se verá a seguir. 
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Dentre as medidas preventivas e mitigadoras, deve ser destacado o teor do 
Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988, que determina a inclusão de 
recursos destinados a prevenir e corrigir os prejuízos de natureza ambiental, 
cultural e social decorrentes da execução de projetos e obras executados total ou 
parcialmente com recursos federais. Tendo em vista a pequena divulgação de 
que foi objeto, este documento encontra-se reproduzido na íntegra, conforme 
consta do sítio da Presidência da República, em consulta formulada a 05 de 
janeiro de 2010, no Anexo 7. 
 
3.3 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS LEGALMENTE EXIGÍVEIS 

 
São três as bases legais de exigibilidade de medidas compensatórias, que são 
distintas entre si e que nem se compensam nem se excluem, nem tampouco se 
confundem com medidas preventivas ou mitigadoras: todas elas devem ser 
observadas e cumpridas, atendendo às disposições legais pertinentes. 

 
A primeira e mais antiga é a prevista na Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente e que conta com regulamentação no nível 
estadual, devendo ser incorporada no Termo de Referência do licenciamento 
elaborado pelo Órgão licenciador. No mais das vezes, aparece como proposta no 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 
 
A segunda está consignada na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), da 
seguinte forma: 
 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, 
o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção 
de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 
 
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos 
custos totais previstos para a implantação do empreendimento, 
sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento. 
 
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
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inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação. 
 
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se 
refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a 
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo. 

 
No plano federal, a matéria recebeu regulamentação, em primeiro, pelo Decreto 
nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Após questionamentos judiciais, foi editado o 
Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que alterou a redação originária e que 
conta com anexo que explicita a metodologia de cálculo do grau de impacto 
ambiental a ser calculado para cada obra, empreendimento ou atividade em 
procedimento licenciatório. A seguir, o teor modificado do Decreto: 
 

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que 
trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de 
impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em 
que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais 
negativos sobre o meio ambiente. 
 
§ 1º. O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no 
cálculo. 
 
§ 2º. O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado 
pelo empreendimento e das características do ambiente a ser 
impactado. 
 
§ 3º. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas 
exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 
mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes 
sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos 
às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros 
pessoais e reais. 
 
§ 4º. A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, 
naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de 
instalação por trecho. 
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Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado 
pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - 
VR, de acordo com a fórmula a seguir: 
 
CA = VR x GI, onde: 
 
CA = Valor da Compensação Ambiental; 
 
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação 
do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos 
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de 
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre 
o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais 
e reais; e  
 
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores 
de 0 a 0,5%. 
 
§ 1º. O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no 
Anexo deste Decreto. 
 
§ 2º. O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao 
cálculo do GI. 
 
§ 3º. As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser 
apresentadas pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da 
emissão da licença de instalação. 
 
§ 4º. Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre 
cada trecho do empreendimento, o VR será calculado com base 
nos investimentos que causam impactos ambientais, relativos ao 
trecho. 
 
Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação 
ambiental de acordo com as informações a que se refere o art. 31-
A. 
 
§ 1º. Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá 
recurso no prazo de dez dias, conforme regulamentação a ser 
definida pelo órgão licenciador. 
 
§ 2º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará 
à autoridade superior. 
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§ 3º. O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até 
trinta dias, salvo prorrogação por igual período expressamente 
motivada. 
 
§ 4º. Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA 
definirá sua destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e 
observado o § 2o do art. 36 da Lei no 9.985, de 2000. 
 
Art. 32. Será instituída câmara de compensação ambiental no 
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 
 
I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da 
compensação ambiental; 
II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os 
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo 
com estudos ambientais realizados e percentuais definidos; 
 
III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização 
fundiária das unidades de conservação; e  
 
IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos 
planos de manejo das unidades de conservação. 
 
Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de 
que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de 
conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à 
seguinte ordem de prioridade: 
 
I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
 
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
 
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 
gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo 
sua área de amortecimento; 
 
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova 
unidade de conservação; e 
 
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da 
unidade de conservação e área de amortecimento. 
 
Parágrafo único - Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de 
Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, 
quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os 
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recursos da compensação somente poderão ser aplicados para 
custear as seguintes atividades: 
 
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção 
da unidade; 
 
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da 
unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos 
permanentes; 
 
III - implantação de programas de educação ambiental; e 
 
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada. 
 
Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste 
Decreto e em operação sem as respectivas licenças ambientais 
deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação 
deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental 
competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora. 

 
No Estado do Paraná, a matéria encontrou regramento próprio, através de 
Resolução Conjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto 
Ambiental do Paraná (Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 001/2010), 
posteriormente adequada à normativa federal. 
 
Certamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba tem uma 
contribuição fundamental a ser considerada na definição da aplicação dos 
recursos decorrentes dessa medida compensatória. 
 
A terceira compensação encontra seu respaldo legal no Estatuto da Cidade, a 
norma definidora das diretrizes da Política Urbana, editada através da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001. Trata-se de uma compensação eminentemente 
urbana, devida para a elaboração ou revisão do Plano Diretor Municipal, como se 
depreende do Artigo 41, inciso V e §§ 1º e 2º. 
 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
... (omissis)... 
 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional 
ou nacional. 
 
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades 
enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e 
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financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos 
entre as medidas de compensação adotadas. 
 
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, 
deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, 
compatível com o plano diretor ou nele inserido. 

 
De forma a possibilitar a integração regional, para aplicação dessa medida 
compensatória, deve ser ouvida o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e a 
Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), instituições 
vinculadas à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), além das 
estruturas governamentais municipais pertinentes. Considerando-se que Curitiba 
já possui um Plano  Diretor, bem como um Plano de Mobilidade, deve-se verificar 
quais as demandas para atendimento específicas. 
 
3.4 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS: A NECESSÁRIA PARCERIA 
 
Tem sido dito que a legislação ambiental brasileira se configura como autêntico 
"cipoal jurídico", a atrapalhar aspectos institucionais. Ou seja, a excessiva 
legisferância, sem a imprescindível definição das competências específicas de 
cada órgão público, em cada um dos graus de "jurisdição" administrativa 
(federal, estadual e municipal), resultava na prática em desgastantes 
"trombadas" e disputas diversas na hora da tomada de decisões pelos seus 
dirigentes. Ou, pior ainda, cada órgão adotava decisão diferente do outro, 
tornando impossível a sua implementação ou o cumprimento por parte dos 
destinatários. 
 
Este quadro, embora ainda careça da definição oriunda da lei complementar 
prevista no Parágrafo Único do Artigo 23 da Constituição Federal, melhorou muito 
pela instituição de parcerias fomalizadas através de Conselhos, Câmaras 
Técnicas, Grupos de Trabalho e outras formas de parcerias entre os órgãos 
públicos detentores de diferentes competências legais, nas três esferas de poder 
(federal, estadual e municipal). 
 
No caso em tela, qual seja a análise das possibilidades da construção da Linha 
Azul do Metrô curitibano, é consenso geral que a competência originária pertence 
ao Município de Curitiba, através do órgão legalmente competente para tanto, 
que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), a quem o empreendedor 
deverá encaminhar o respectivo pedido de licença. 
 
Durante o procedimento licenciatório, a SMMA deverá considerar as 
competências específicas dos órgãos federais, em especial o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ambos vinculados ao 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA), no plano federal, com a cautela de chamar 
ao debate outros órgãos que eventualmente possam ter interesse no 
empreendimento, tais como os que respondem pelo patrimônio da União ou pelo 
patrimônio histórico e arqueológico, dentre outros, onde e se for o caso. 
 
Também podem ter participação nos procedimentos licenciatórios os órgãos 
estaduais, em especial o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), vinculado à 
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMA), além da 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e do Serviço Social 
Autônomo PARANACIDADE, instituições vinculadas à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), no mínimo. Se e onde for o caso, outros 
órgãos e departamentos estaduais podem vir a ser necessários ao processo. 
 
Na esfera municipal, é de bom senso que haja estreita cooperação entre o órgão 
ambiental e o órgão planejador urbano, no mínimo. Com certeza, outras 
instituições públicas municipais poderão ser ouvidas, de conformidade com suas 
respectivas competências. 
 
Como se percebe na análise da realidade concreta, o "cipoal", na verdade, tem 
troncos mais grossos dos quais se pode passar aos medianos e aos mais finos, 
retornando pelo mesmo caminho ou por caminhos alternativos. Nada que um 
bom mapeamento institucional não ajude a resolver. E esse mapeamento 
institucional demonstrará, no decorrer dos debates, quais as áreas da atuação do 
poder público que poderão ou deverão se manifestar e através de qual forma 
jurídica. Cabe ao órgão licenciador estar atento às competências legais 
institucionais e chamar os seus detentores conforme as necessidades. 
 
Considere-se, por fim, que a legislação ambiental emanada do Estado do Paraná 
e do Município de Curitiba tem respeitado o primado da normativa de origem 
federal. Com efeito, após a promulgação da Constituição Federal em 1988, o 
Legislativo constituinte paranaense aprovou a Constituição do Estado do Paraná, 
em outubro de 1989 e, conforme as circunstâncias o permitiram, a normativa 
infra-constitucional foi-se-lhe adequando. 
 
Registre-se que o Estado do Paraná conta com antiga e profícua normativa 
ambiental, a citar em especial um dos primeiros Códigos Florestais do País, 
datado de 1907, bem como foi dos pioneiros a lutar pela preservação dos 
recursos hídricos e combater o uso indiscriminado de agrotóxicos, isto ainda na 
década de setenta do século passado. 
 
Para o presente trabalho, deu-se ênfase especial às competências institucionais 
definidas pela norma legal e aos trâmites para o licenciamento ambiental 
estadual, além de toda uma série de normas e regulamentos específicos que 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

72 

podem vir a ter quaisquer influências sobre o empreendimento pretendido, como 
se pode perceber no item subseqüente. 
 
Entre as décadas de oitenta e noventa, a estrutura administrativa estadual foi 
alterada, criando-se novos mecanismos de gestão pública e alterando órgãos 
pré-existentes, inclusive nas áreas ambiental e metropolitana. 
 
De uma forma ou de outra, com maior ou menor eficácia, estimulada por órgãos 
colegiados, a gestão sistêmica ambiental registra a sua presença no âmbito 
estadual, com a participação, maior ou menor, repita-se, das prefeituras e da 
cidadania. 
 
Nos aspectos relativos ao licenciamento ambiental, o IAP, autarquia vinculada à 
SEMA, firma sua competência, ouvindo, por dever legal, as demais áreas 
públicas. Realiza audiências públicas, com prévia preparação das comunidades 
envolvidas, algumas das quais marcam época. 
 
Todavia, como nas marés, altos e baixos se sucedem. Atualmente, é flagrante a 
carência de recursos humanos no órgão ambiental estadual, que discute o 
repasse de parte de suas atribuições licenciatórias, pelo menos quanto à análise 
de estudos de impactos ambientais, para instituições de ensino superior. 
 
Seja qual for a situação atual do órgão licenciador ambiental estadual, o IAP 
poderá participar no procedimento de licenciamento do Metrô de Curitiba que, em 
princípio, será conduzido pelo órgão de licenciamento ambiental municipal 
(SMMA). 
 
Da mesma forma, as instituições vinculadas à SEDU também são parceiras 
relevantes, não somente pela simples presença de Curitiba na dita Região 
Metropolitana que leva seu nome. Pois uma obra desse porte poderá ter reflexos 
regionais. 
 
O órgão licenciador municipal terá em conta, além das normas de cunho geral 
editadas pelo Estado, quaisquer outras normas estaduais que eventualmente 
forem mais rigorosas que as municipais, o que, em princípio, é de ocorrência 
muito difícil. 
 
É de todo conveniente que as estruturas licenciatórias federal, estadual e 
municipal ajam em comum acordo e em perfeita consonância, preferencialmente 
até pela formação de grupo de trabalho, encabeçado pela SMMA, ainda que 
informal, para enfrentarem de comum acordo as questões decorrentes de obras, 
atividades ou empreendimentos que venham a afetar interesses de suas alçadas 
respectivas. 
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No âmbito municipal, percebe-se, pela listagem preliminar e não exaustiva 
constante do tópico seguinte, o grau de complexidade e de detalhamento a que 
tanto o legislador quanto o administrador público municipais levaram as 
normativas ambientais da Cidade de Curitiba. 
 
A competência licenciatória genérica, indubitavelmente, é da SMMA. No caso 
concreto, os procedimentos administrativos decorrerão, em princípio, de 
provocação oriunda do setor específico que detém a competência para o 
planejamento urbano e que vem coordenando a coleta de dados e os estudos 
técnicos correspondentes ao transporte urbano municipal, em específico, as 
demandas pela implementação do Metrô curitibano. 
 
Não cabe neste trecho do presente Relatório, que é de caráter eminentemente 
jurídico, o detalhamento técnico da verificação da aplicabilidade das diversas 
normas listadas, especificando-as, o que cada um dos técnicos integrantes da 
Equipe observou nas suas respectivas áreas de competência temática. 
 
Mas não é abundância repetir que as medidas compensatórias, consoante 
detalhado em tópico anterior, devem receber especial atenção, pois os órgãos 
licenciadores podem ter deixado passar algumas das normas legais federais que 
tratam expressamente da matéria. Volta-se a frisar que pelo menos duas das 
determinações legais quanto às compensações em obras e empreendimentos que 
causem significativo impacto ambiental devem ser estipuladas no licenciamento e 
seu cumprimento deve ser detalhado em cada uma das fases do 
empreendimento, se este vier a receber o aval necessário, e são elas: 1) a 
compensação através da criação ou implementação de unidades de conservação 
e respectivos Mosaicos de Biodiversidade; 2) a revisão, atualização ou 
complementação do Plano Diretor Municipal, independente de outras medidas 
compensatórias previstas na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e 
regulamentos posteriores e sem descurar das medidas mitigadoras, estas não 
devendo ser confundidas com aquelas. 
 
Para concluir o presente tópico, ressalte-se, novamente, a importância fulcral do 
trabalho através de parcerias e ações conjuntas, tanto no nível da administração 
municipal quanto da participação de outros órgãos e instituições estaduais e 
federais, além de entidades representativas da sociedade civil organizada e a 
própria cidadania que, no frigir dos ovos, é quem realmente sofre os impactos, 
positivos e negativos, de qualquer obra ou empreendimento de porte 
significativo. 
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3.5 LEGISLAÇÃO INCIDENTE 

 
Visando tornar mais didática essa análise, de forma a facilitar a consulta aos 
interessados, seguem abaixo as normas legais citadas no texto e pesquisadas 
para a sua elaboração, acrescidas de breves ementas. 
 
3.5.1 Normas Federais 

 
• Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro 

de 1988. Ver Artigo 225, § 1º, inciso IV, que trata do estudo prévio de 
impacto ambiental. Ver tb § 1º, III, que trata de áreas protegidas e § 4º, que 
trata do patrimônio natural nacional, além do § 3º, que trata das sanções 
penais e administrativas. Ver ainda o Artigo 25, § 3º, que trata das regiões 
metropolitanas. 

 
• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (sofreu alterações, em especial as da 

Lei nº 7.804/89). Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
princípios, objetivos, fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e dá outras providências. Ver 
Art. 3º (definições); 8º, inciso II; 9º, incisos III, IV e VI. Ver tb Artigo 10 e §§ 
sobre licenciamento; Artigo 14 sobre penalidades e Artigo 15 sobre crime 
ecológico. Comparar com a Lei de Crimes Ambientais. 

 
• Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei nº 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus princípios, 
objetivos, fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 
providências. Ver em especial os Artigos 1º, incisos II e III; Artigo 7º, incisos 
III e IV, §§ 1º e 3º. 

 
• Decreto nº 92.008, de 28 de novembro de 1985 - estabelece requisitos para 

os investimentos de empresas estatais em novos projetos, bem como na 
ampliação e modernização de empreendimentos existentes; deu origem à 
Portaria SEPLAN nº 141, de 06 de novembro de 1986, que exige parecer 
ambiental (art. 2º, § 3º) (checar se está em vigência). 

 
• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com alterações posteriores - dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. É chamada Lei de Crimes 
Ambientais. Ver especialmente o Artigo 69A, que trata de estudos, laudos e 
relatórios ambientais. 

 
• Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 - dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
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administrativo federal para apuração das infrações e regulamenta a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais. Revogou, 
dentre outros, o Decreto nº 3.179, que substituiu. Ver especialmente os 
Artigos 81 a 83, que tratam de informações ambientais e sua disponibilização 
obrigatória, de estudos, laudos e relatórios ambientais e de compensações 
ambientais, respectivamente. 

 
• Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988 - dispõe sobre a inclusão, no 

orçamento dos projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou 
corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da 
execução desses projetos e obras, no valor mínimo de 1% do mesmo 
orçamento. 

 
• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza - SNUC - e dá outras providências. Ver 
especialmente o Artigo 36 e §§, que trata da compensação em licenciamentos 
ambientais. 

 
• Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2000 - regulamenta o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, com alterações posteriores. 
Ver especialmente os Artigos 31 a 34, que disciplinam a compensação em 
licenciamentos ambientais. 

 
• Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Ver 
especialmente o Artigo 41, inciso V e § 1º, que insere a elaboração ou 
alteração do Plano Diretor Municipal como uma das medidas compensatórias 
em licenciamentos ambientais. 

 
• Lei Federal nº 8.723 de 28 de outubro de 1993, com a alteração da Lei nº. 

10.203, de 22 de fevereiro de 2001 - dispõe sobre a redução da emissão de 
poluentes por veículos automotores e dá outras providências 

 
• Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional. Conhecida como Lei do Tombamento. 
 
• Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961 - dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos. 
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3.5.2 Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
pertinentes a EIA/RIMA 

 
• Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986 - estabelece critérios básicos e 

diretrizes gerais para RIMA (alterada pelas Resoluções nº 011/86 e 005/87). 
 
• Resolução nº 06, de 24 de janeiro de 1986 - define os modelos de publicação 

para pedidos de licenciamento. 
 
• Resolução nº 18, de 06 de maio de 1986 - dispõe sobre a criação do 

Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – 
PROCONVE. 

 
• Resolução nº 09, de 03 de dezembro de 1987 - disciplina as audiências 

públicas para análise de EIA/RIMAs. 
 
• Resolução nº 10, de 03 de dezembro de 1987 - reparação de danos 

ambientais causados por obras de grande porte (exige Estação Ecológica, 
reservando 0,5% do valor total do empreendimento). 

 
• Resolução nº 05, de 15 de junho de 1988 - sujeita a licenciamento das obras 

de saneamento básico. 
 
• Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 1988 - regulamenta atividades em 

APAs. 
 
• Resolução nº 05, de 15 de junho de 1989 - dispõe sobre o Programa Nacional 

de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR). 
 

• Resolução nº 01, de 08 de março de 1990 - dispõe sobre critérios e padrões 
de emissão de ruídos das atividades industriais. 

 
• Resolução nº 02, de 08 de março de 1990 - dispõe sobre o Programa Nacional 

de Educação e Controle da Poluição Sonora - Programa SILÊNCIO. 
 
• Resolução nº 03, de 28 de junho de 1990 - dispõe sobre padrões de qualidade 

do ar, previstos no Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - 
PRONAR. 

  
• Resolução nº 09, de 6 de dezembro de 1990 – dispõe sobre o licenciamento 

ambiental para extração mineral das classes I a IX, exceto a II. 
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• Resolução nº 10, de 6 de dezembro de 1990 – dispõe sobre o licenciamento 
específico para minerais da Classe II. 

 
• Resolução nº 13, de 6 de dezembro de 1990 - licenciamento de atividades no 

entorno protetivo das Unidades de Conservação (que define como raio de 10 
km). 

 
• Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 - regulamenta disposições da 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente relativos ao licenciamento 
ambiental, estabelece definições, competências, procedimento, prazos e dá 
outras providências. 

 
• Resolução nº 369, de 28 de março de 2006 - que dispõe sobre a intervenção 

ou supressão de vegetação em área de preservação permanente, em casos 
excepcionais. 

 
• Resolução nº 306, de 05 de julho de 2002 - estabelece requisitos mínimos e o 

termo de referência para a realização de auditorias ambientais. 
 
•  Resolução nº 403, de 11 de novembro de 2008 - dispõe sobre a nova fase de 

exigência do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (PROCONVE) para veículos pesados novos (Fase P7) e dá outras 
providências. 

 
3.5.3 Normas Estaduais 

 
• Lei nº 6.513, de 18 de dezembro de 1973 - dispõe sobre a proteção de 

recursos hídricos contra agentes poluidores e dá outras providências. 
 
• Decreto nº 5.316, de 17 de abril de 1974 - regulamenta a Lei nº 6.513, de 18 

de dezembro de 1973, que dispõe sobre a proteção de recursos hídricos 
contra agentes poluidores e dá outras providências. 

 
• Lei nº 6.517, de 02 de janeiro de 1974 - institui a Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba - COMEC. 
 
• Lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 1979 - institui o Sistema Estadual de 

Proteção do Meio Ambiente. 
 
• Decreto nº 857, de 18 de julho de 1979 - regulamenta a Lei nº 7.109, de 17 

de janeiro de 1979, que institui o Sistema Estadual de Proteção do Meio 
Ambiente. 
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• Decreto nº 5.911, de 06 de novembro de 1989 - aprova o Plano Diretor de 
Manejo Florestal da Região Metropolitana de Curitiba. 

 
• Lei nº 10.066, de 27 de julho de 1992, com alterações posteriores - cria a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA e o Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP e estabelece suas competências e atribuições e dá outras 
providências. 

 
• Decreto nº 1.502, de 04 de agosto de 1992, com alterações posteriores - 

regulamenta a Lei nº 10.066, de 27 de julho de 1992. 
 
• Lei nº 10.233, de 28 de dezembro de 1992 - institui a taxa ambiental 

(alterada pela Lei nº 10.671/93). 
 
• Decreto nº 2.320, de 20 de maio de 1993 - determina que incumbe ao 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP a fiscalização pelo cumprimento das 
normas federais e estaduais de proteção ambiental, impondo as respectivas 
sanções administrativas. 

 
• Lei nº 13.806, de 01 de outubro de 2002 - dispõe sobre as atividades 

pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da 
qualidade do ar, conforme especifica e adota outras providências. 

 
• Decreto nº 4.888, de 31 de maio de 2005 - institui o Fórum Paranaense de 

Mudanças Climáticas Globais e dá outras providências correlatas. 
 
• Decreto nº 4.889, de 31 de maio de 2005 - estabelece procedimentos de 

controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de 
origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado do 
Paraná e dá providências correlatas. 
 

• Decreto nº 6.390, de 05 de abril de 2006 - declara as áreas de interesse de 
mananciais de abastecimento público da Região Metropolitana de Curitiba e dá 
outras providências. 

 
• Lei nº 15.211, de 17 de julho de 2006 - institui o Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE conforme especifica e dá outras providências. 
 
• Lei nº 1.211, de 16 de setembro de 1953, que dispõe sobre o patrimônio 

histórico, artístico e natural. 
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3.5.4 Resoluções e portarias paranaenses 
 
• Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008, que dispõe sobre o 

Licenciamento Ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem 
adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do 
Meio Ambiente, adota outras providências e revoga artigos 1º a 56 e 76 a 87 
da Resolução SEMA nº 031, de 24/08/1998 e a Resolução SEMA nº 018, de 
04/05/2004. 

 
• Resolução SEMA nº 18, de 04 de maio de 2004, que dispõe sobre os prazos 

de validade de cada tipo de licença ou autorização ambiental e autorização 
florestal. 

 
• Resolução SEMA nº 31, de 24 de agosto de 1998, que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e 
anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural. 

 
• Resolução SEMA nº 54, de 22 de dezembro de 2006, que define critérios para 

o controle da qualidade do ar no Estado do Paraná. 
 
• Portaria IAP nº 142, de 28 de agosto de 2009, que estabelece procedimentos 

internos relativos ao licenciamento ambiental. 
 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 001/2010, que altera a metodologia para a 
gradação de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da 
compensação referente a unidades de proteção integral em licenciamentos 
ambientais e os procedimentos para a sua aplicação. 

 
3.5.5 Normas Municipais  
 
• Lei nº 7.651, de 14 de maio de 1991 - dispõe sobre a obrigatoriedade do 

plantio de árvores nos passeios para expedição do certificado de conclusão da 
obra. 

 
• Lei nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991 - dispõe sobre a política de 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, entre outras.. 
 
• Lei nº 8.365, de 22 de dezembro de 1993 - dispõe sobre a construção, 

reconstrução e conservação de tapumes, passeios, estandes de vendas e 
vedação de terrenos. 

 
• Lei nº 8.583, de 02 de janeiro de 1995 - dispõe sobre ruídos e proteção do 

bem estar e do sossego público. 
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• Lei nº 9.000, de 27 de dezembro de 1996 - institui o Código de Saúde de 
Curitiba, dispõe sobre a proteção à saúde no âmbito do município e dá outras 
providências. 

 
• Decreto nº 838, de 18 de agosto de 1997 - institui o Relatório Ambiental 

Prévio no Município de Curitiba. 
 
• Decreto nº 1.120, de 24 de novembro de 1997 - regulamenta o transporte e a 

disposição de resíduos de construção civil e dá outras providências. O Decreto 
nº 1.068, de 18 de novembro de 2004, que institui o Regulamento do Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de 
Curitiba, alterou disposições do Decreto nº 1.120/97. 

 
• Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000 - dispõe sobre o zoneamento, uso e 

ocupação do solo no Município de Curitiba, revoga as leis nº 4.199/72, 
5.234/75, 5.263/75, 5.490/76, 6.204/81, 6.769/85, 7.068/87 e 7.622/91, e 
dá outras providências. 

 
• Lei nº 9.801, de 03 de janeiro de 2000 - dispõe sobre os instrumentos de 

Política Urbana no Município de Curitiba. 
 
• Lei nº 9.804, de 03 de janeiro de 2000 - cria o sistema de Unidades de 

Conservação do Município de Curitiba e estabelece vários critérios e 
procedimentos para implantação de novas Unidades de Conservação. 

 
• Lei nº 9.805, de 03 de janeiro de 2000 - cria o Setor Especial do Anel de 

Conservação Sanitário Ambiental e dá outras providências. A Lei nº 9.991, de 
29 de setembro de 2000, altera os incisos I, letra “d”, II, VIII e XIX, do art. 
2º, da Lei nº 9805, de 03 de janeiro de 2000. 

 
• Lei nº 9.806, de 03 de janeiro de 2000 - institui o Código Florestal do 

Município de Curitiba, e dá outras providências. A Lei nº 10.072, de 12 de 
dezembro de 2000, altera a redação do § 1º, do art. 22, incisos II, III e IX, do 
art. 43 e art.44, da Lei nº 9806, de 04 de janeiro de 2000. 

 
• Decreto nº 190, de 03 de abril de 2000 - dispõe sobre os critérios de uso e 

ocupação do Plano Massa nos Setores Especiais Estruturais. 
 
• Lei nº 10.625, de 19 de dezembro de 2002 - dispõe sobre ruídos urbanos, 

proteção do bem estar e do sossego público e dá outras providências. 
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• Lei nº 11.095, de 08 de julho de 2004 - dispõe sobre as normas que regulam 
a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, 
manutenção e conservação de obras no município e dá outras providências. 

 
• Decreto nº 989, de 28 de outubro de 2004 - disciplina a atividade de 

transporte e descarga de concreto e argamassa em obras de construção civil. 
 
• Decreto nº 1.068, de 18 de novembro de 2004 - institui o Regulamento do 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do 
Município de Curitiba e altera disposições do Decreto nº 1.120, de 24 de 
novembro de 1997. 

 
• Decreto nº 1.153, de 07 de dezembro de 2004 - regulamenta os Artigos 7º e 

9º, da Lei nº 7.833/91, institui o Sistema de Licenciamento Ambiental no 
Município de Curitiba e dá outras providências. 

 
• Decreto nº 1.190, de 14 de dezembro de 2004 - define, no Município de 

Curitiba, os parâmetros de referência para qualidade de solo e água 
subterrânea. 

 
• Decreto nº 852, de 16 de agosto de 2007 - dispõe sobre a obrigatoriedade da 

utilização de agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção 
civil classe A, em obras e serviços de pavimentação das vias públicas, 
contratadas pelo Município de Curitiba. 

 
• Decreto nº 1.186, de 22 de setembro de 2009 - institui o Fórum de Curitiba 

sobre Mudanças Climáticas, seus membros e o Plano de Ação para o 
município. O Decreto nº 1.323, de 20 de outubro de 2009, designa membros 
titular e suplente, por instituição, do Fórum Curitiba sobre Mudanças 
Climáticas. 

 
4. DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 
O Diagnóstico Ambiental é um levantamento que envolve a análise das condições 
ambientais atuais das áreas que podem ser afetadas pelo empreendimento. Por 
isso, tomando-se conhecimento das características do projeto e do local da sua 
implantação, são determinadas as Áreas de Influência, classificadas como: 
 
Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à porção territorial do projeto 
sujeita à interferência direta das atividades de implantação e operação do 
empreendimento sobre os diversos componentes; 
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Área de Influência Direta (AID): área sujeita a ser impactada diretamente a 
partir do planejamento, implantação, operação e desativação do 
empreendimento. Engloba a ADA e seu entorno imediato. 
 
Área de Influência Indireta (AII): corresponde à região geográfica real ou 
potencialmente afetada pelos impactos indiretos do planejamento, implantação, 
operação e desativação do empreendimento, cuja abrangência tem âmbito 
regional. 
 
4.1 MEIO FÍSICO 

 
As delimitações das áreas de influência definidas para o diagnóstico ambiental do 
meio físico do EIA-RIMA da Linha Azul – Santa Cândida do Sistema de Metrô de 
Curitiba basearam-se nas características físicas do meio ambiente. Também 
considerou as características do empreendimento, como localização, etapas de 
implantação e abrangência territorial dos impactos diretos e indiretos previsíveis 
nos diferentes aspectos do estudo ambiental.  
 
Área Diretamente Afetada (ADA) 
A ADA foi definida como a área de abrangência geográfica dos impactos diretos 
que o empreendimento poderá acarretar ao meio físico da área com a obra. Na 
ADA incidirão as alterações originadas diretamente pela instalação do 
empreendimento, nas fases de planejamento, implantação e operação, onde as 
condições ambientais atuais serão alteradas de forma expressiva.  
 
Entre as atividades que serão realizadas e afetarão diretamente o meio físico, 
destacam-se as atividades previstas para a fase de implantação do 
empreendimento, tais como movimentações de terra, fundações, contenções, 
rebaixamento de lençol freático, concretagem e atirantamento, entre outras. 
 
Assim, a delimitação considerou os seguintes aspectos: a abrangência do 
empreendimento, as características executivas para a implantação e as 
características operacionais do empreendimento, além das características do 
meio físico. Para a delimitação da abrangência da obra, considerou-se a diretriz 
do estudo, a localização e características dos dispositivos operacionais e 
estruturas de apoio, tais como estações, terminais de integração, poços de 
ventilação e pátio, conforme projeto funcional. 
 
Tendo em vista a restrição física das atividades de implantação, limitadas às 
características físicas do projeto em relação à diretriz adotada, a delimitação da 
ADA abrange toda a faixa do canteiro de obras, independentemente do processo 
executivo (elevado, Cut and Cover e túnel NATM) e das particularidades das 
estruturas projetadas. 
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Finalmente, a ADA definida neste estudo se restringe ao espaço físico definido em 
aproximadamente 50 m para cada lado da via atualmente existente (Figura 23).  
 
Área de Influência Direta (AID)  
A AID foi definida pela incidência de alterações nas condições ambientais, 
causadas diretamente pelo empreendimento, essencialmente na fase de 
operação, mas que poderão ser observados também nas fases de planejamento e 
implantação do empreendimento.  
 
Assim sendo, a AID acompanha o traçado da linha do metrô em uma faixa de 
500 m de cada lado da via atualmente existente. Inclui as áreas adjacentes aos 
equipamentos de apoio, canteiros de obra , bem como áreas de bloqueios de vias 
e passeios, circulação de veículos e equipamentos, concentração de operários, 
entre outros. Esta área também comportará rotas de transporte de material 
relacionado à obra, de canteiros de serviço e locais de disposição de materiais 
provenientes de escavações. 
 
Área de Influência Indireta (AII) 
A AII foi definida pelas áreas onde incidirão alterações originadas indiretamente 
pelo empreendimento, e ocorrem de forma difusa e menos previsível, 
considerando que os impactos não se restringem a sua própria área de 
implantação; no mínimo, se faz sentir na vizinhança. Segundo Sánchez (2006), 
muitos empreendimentos se utilizam da bacia hidrográfica como unidade de 
análise (AII) no que se refere a impactos ligados ao meio físico. 
 
Desta forma, a AII determinada compreende o espaço físico delimitado pelas 
sub-bacias do Rio Atuba, Rio Belém, Ribeirão dos Padilha, Alto Boqueirão, Rio 
Barigui e contribuição direta do Rio Iguaçu, abrangendo uma área de 58.927,37 
ha, inserida na bacia do Alto Iguaçu. Engloba quase que totalmente o Município 
de Curitiba, e parcela do Município de Colombo, a sudoeste, e parte Sul do 
Município de Almirante Tamandaré. 
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Figura 23 - Delimitação das Áreas de Influência do Meio Físico da Linha Azul do 
Sistema de Metrô de Curitiba 
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4.2 ATMOSFÉRICO  

 
A área de influência na atmosfera não consegue ser sistematicamente delimitada. 
A delimitação se baseia na escala dos fenômenos e na velocidade de propagação 
das massas de ar, porém, sem definições exatas de áreas em escala local, 
regional ou global.  
 
Na avaliação da influência atmosférica na ADA, destaca-se o fato que nesse eixo 
de transporte atualmente circulam ônibus que serão substituídos pelo metrô. Em 
uma escala maior ou regional, haverá influência indireta das mudanças em 
planejamento no transporte coletivo da RMC, expressa nos níveis das 
concentrações dos poluentes, além de outros efeitos indiretos. 
 
Salienta-se que a mudança de modal, proporcionará a possibilidade de troca do 
transporte individual pelo coletivo, reduzindo também emissões de veículos de 
passeio, de parte da população.  
 
4.3 ACÚSTICA  

 
As áreas de influência podem ser entendidas como compartimentos espaciais 
sujeitos a modificações transitórias ou permanentes de suas características 
ambientais. Neste trabalho, foram definidas três áreas de influência sujeitas às 
emissões sonoras do fluxo de veículos do eixo central do trinário norte sul: ADA, 
AID e AII. 
 
Área Diretamente Afetada (ADA) 
Para fins da imissão sonora do sistema em operação atual, a ADA corresponde à 
faixa de lotes marginais ao eixo central do sistema trinário, ocupados ou não, 
que distem cerca de 50 m do centro da via exclusiva de circulação de ônibus, 
como se observa pela marca d’agua branca na figura a seguir. 
 
Figura 24 - Exemplo das margens diretamente afetadas 
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Área de Influência Direta (AID) 
A AID corresponde à quadra (aproximadamente 100 m) marginal ao eixo central 
do sistema trinário. Esta área recebe também influência das emissões sonoras 
geradas nas vias laterais do trinário, conhecidas como vias rápidas.  
 
Caracteriza-se como de influência direta, uma vez que é a opção de desvio de 
tráfego natural para o fluxo da via central, em caso de obras civis que impeçam o 
fluxo de veículos. 
 
Figura 25 - Exemplo das margens de influência direta 

 
 
 
Área de Influência Indireta (AII) 
A AII corresponde às quadras marginais às vias laterais do sistema trinário. Esta 
área pode ter seu fluxo de veículos alterado por desvios de trafego decorrentes 
das interdições de pista, necessárias à execução das obras na via central. 
 

Figura 26 - Exemplo das margens de influência indireta 
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4.4 MEIO BIÓTICO 

 
Área Diretamente Afetada (ADA) 
Corresponde à área de intervenção das obras, ou seja, as vias onde está prevista 
a implantação do projeto. Neste estudo, a ADA abrange a área propriamente dita 
como potencialmente ocupada pelo empreendimento. 
 

Área de Influência Direta (AID) 
Corresponde à área de entorno imediato da ADA, em uma faixa total de 200 m, 
ou seja, 100 m para cada lado da via atualmente existente.  
 

Área de Influência Indireta (AII) 
A AII abrange uma faixa total de 800 m, ou seja, 400 m para cada lado a partir 
da AID. 
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Figura 27 - Delimitação das Áreas de Influência do Meio Biótico da Linha Azul do  
Sistema de Metrô de Curitiba 
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4.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

A identificação e delimitação das áreas de influência socioeconômica apresentam 
atributos diferenciados em relação aos demais meios analisados, como o físico-
territorial e o biológico. Em boa parte, essa diferença decorre da natureza dos 
dados econômicos, que geralmente abrangem unidades legalmente estabelecidas 
a priori e que levam em conta aspectos políticos e administrativos, como, por 
exemplo, estados, áreas metropolitanas, microrregiões homogêneas, municípios, 
distritos e bairros. 
 

Para este estudo, foram estabelecidas três áreas de influência, conforme descrito 
a seguir.  
 

Área Diretamente Afetada (ADA)  
A delimitação da área a ser diretamente afetada pelo empreendimento abrange 
os bairros de Curitiba a serem transpassados e/ou diretamente afetados pelo 
traçado projetado para o sistema metroviário, a Linha Azul. No contexto da ADA, 
ou seja, na configuração do traçado, considera-se também uma faixa territorial 
adjacente, em torno de 500 m em cada lado da linha metroviária prevista. 
 

Área de Influência Direta (AID)   
A AID equivale à unidade municipal para a qual está prevista a implantação do 
empreendimento. Assim, esta área corresponde à cidade de Curitiba, com 11 
administrações regionais e 75 bairros. 
 
Área de Influência Indireta (AII)  
Para a delimitação da AII, ou seja, regional, foram incluídos os 26 municípios que 
atualmente integram a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A adoção dessa 
espacialização levou em conta alguns aspectos básicos: 

• Os municípios integrantes da RMC fazem parte oficialmente da COMEC 
(Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba); 

• O sistema da Rede Integrada de Transporte (RIT) está integrado com 12 
municípios da Região Metropolitana de Curitiba: Almirante Tamandaré, 
Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande, 
Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Rio Branco do Sul, Itaperuçu e 
Piraquara. A integração é com linhas de ônibus convencionais, 
Metropolitanos, Expressos e Ligeirinhos; 

• As áreas, ocupações econômicas e sociais, em vários casos a própria 
urbanização, já se encontra conurbada entre Curitiba e municípios 
adjacentes.  
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Figura 28 - Delimitação das Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada do 
Meio Socioeconômico da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 
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Figura 29 -  Delimitação das Áreas de Influência do Meio Socioeconômico da 
Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 
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4.6 ARQUEOLOGIA 

 
O patrimônio arqueológico é composto pelos vestígios materiais de atividades ou 
usos passados de um local. Normalmente, são encontrados preservados na 
superfície ou subsuperficie de terrenos, mas podem sofrer danos decorrentes da 
implantação de empreendimentos. A natureza dos bens arqueológicos, 
componentes do patrimônio cultural da Nação, indica que os mesmos sejam 
avaliados, em estudos ambientais, como componente do meio socioeconômico. 
Este enquadramento é importante, na medida em que permite a correspondência 
das áreas atingidas com os contextos mais amplos definidores de relevâncias e 
potencialidades (científicas e patrimoniais). 
 
Por sua vez, quanto aos aspectos preventivos e de avaliação de risco 
arqueológico, as áreas de influência são normalmente correlacionadas àquelas 
definidas para o meio físico, por ser o solo/sedimento um dos seus componentes, 
ou seja, a principal matriz de sustentação dos sítios arqueológicos.  
 
Por esta inserção, a definição das áreas de influência do empreendimento seguiu 
os seguintes critérios de demarcação: 
 
Área Diretamente Afetada (ADA) 
Corresponde à área do terreno diretamente afetada pelas obras necessárias à 
implantação do empreendimento: 

• Áreas de instalação das estações e obras; 
• Faixa de 50 m para cada lado do eixo do metrô e off-set de até 100 m no 

entorno das áreas previstas para estações, terminais e demais 
intervenções; 

• Áreas destinadas às instalações, pátio de máquinas, canteiro de obras, 
acessos e limpezas, área de movimentação de máquinas e pessoal, áreas 
de empréstimo e bota foras, obras de arte, entre outras, incluindo ainda 
toda e qualquer área que envolva obras com revolvimento de 
solos/sedimentos constando ou não no projeto básico. 

 
Área de Influência Direta (AID) 
Do ponto de vista dos contextos definidores de significâncias e potencialidades, 
podem ser caracterizados segmentos das sub-bacias hidrográficas e divisores 
atravessados pelo eixo (importantes no contexto de ocupação pré-colonial e 
colonial antigo), mas também pelos limites atuais dos bairros atravessados pelo 
empreendimendo (Santa Cândida, Tingui, Boa Vista, Bacacheri, Cabral, Juvevê, 
Centro, Centro Cívico, São Francisco, Rebouças, Batel, Água Verde, Ahú, Vila 
Isabel, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, CIC e Tatuquara). Os 
limites associados aos bairros inserem-se em contextos históricos de ocupação 
da cidade, abarcando ainda aspectos de gestão pública de bens culturais.  
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No aspecto de avaliação de impactos, a AID corresponde ao entorno do 
empreendimento em uma faixa de cerca de até 150 m para cada lado da via 
atualmente existente, onde possam existir recursos de interesse patrimonial ou 
aspectos potenciais para a ocorrência, preservação e fruição desses bens.  
 
Área de Influência Indireta (AII) 
Do ponto de vista de impactos ou riscos, a AII compreende uma faixa de 500 m 
para cada lado do eixo, onde a pressão imobiliária é maior e capaz de produzir 
interferências sobre terrenos potenciais, sobre bens de interesse patrimonial e, 
até, nos direcionamentos públicos de uso e fruição desses bens (educação, 
turismo, lazer, etc). 
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Figura 30 - Delimitação das Áreas de Influência da Arqueologia da Linha Azul do 

Sistema de Metrô de Curitiba 
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Quadro 17 -  Resumo das áreas de influência para cada meio avaliado 

 ADA AID AII 

Físico 
Aproximadamente 50 m para cada lado 

da via atualmente existente. 
Faixa de 500 m a partir de cada lado 

da via atualmente existente. 

Sub-bacias do Rio Atuba, Rio Belém, 
Ribeirão dos Padilha, Alto Boqueirão, 
Rio Barigui e contribuição direta do 

Rio Iguaçu, abrangendo uma área de 
58.927,37 ha, na bacia do Alto 

Iguaçu. 

Atmosférico 
Região das proximidades das vias onde 
circulam atualmente os ônibus a serem 

substituídos pelo metrô. 

 
não se aplica 

 
não se aplica 

Físico 

Acústica 

Faixa de lotes marginais ao eixo central 
do sistema trinário, ocupados ou não, 

que distem cerca de 50 m do centro da 
via exclusiva de circulação de ônibus. 

Corresponde à quadra 
(aproximadamente 100 m) marginal 
ao eixo central do sistema trinário. 

Corresponde às quadras marginais às 
vias laterais do sistema trinário. 

Biótico 
Fauna 
Flora 

As vias onde está prevista a 
implantação do empreendimento  

Faixa total de 200 m, ou seja, 100 m 
para cada lado da via atualmente 

existente. 

Faixa total de 800 m, ou seja, 400 m 
para cada lado do traçado a partir da 

AID. 

Socioeconômico 
Bairros de Curitiba previstos a serem 

transpassados e/ou diretamente 
afetados pelo traçado projetado. 

Cidade de Curitiba. Região Metropolitana de Curitiba. 

Arqueologia 
 

Faixa de 50 m para cada lado do eixo 
do metrô e off-set de até 100 m no 
entorno das áreas previstas para 

estações, terminais e demais 
intervenções. Inclui áreas de instalação 
das estações, do pátio de máquinas, do 
canteiro de obras, acessos e limpezas, 
área de movimentação de máquinas e 
pessoal, áreas de empréstimo e bota-

foras. 

Corresponde ao entorno do 
empreendimento, em faixa de 

aproximadamente 150 m para cada 
lado da via atualmente existente. 

Faixa de 500 m, para cada lado do 
eixo. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
5.1 MEIO FÍSICO  

 
5.1.1 Materiais e Métodos 

 
Para o levantamento dos dados utilizados na elaboração do presente relatório, 
foram desenvolvidas atividades de escritório e de campo, nas quais foram 
empregados técnicas, materiais e métodos descritos a seguir. 
 
5.1.1.1 Levantamento de dados bibliográficos existentes 
 
A primeira etapa no desenvolvimento de um diagnóstico ambiental, e 
consequente avaliação de impactos, definição de medidas mitigadoras e 
indicação de programas de monitoramento, é o levantamento de dados 
bibliográficos, essenciais para a fundamentação teórica do trabalho e para 
embasar e orientar os trabalhos de campo.  
 
O levantamento bibliográfico permite reunir e condensar informações 
consideradas relevantes, possibilitando identificar o grau de conhecimento das 
áreas que serão trabalhadas, analisar e organizar os dados publicados, 
identificando dados que devem ser revisados e/ou recolhidos em campo.  
 
Esta etapa também compreende a interpretação de imagens de satélite e mapas 
topográficos, procurando identificar, caracterizar e interpretar os indícios 
relacionados ao meio físico (rede hidrográfica, divisores de águas, padrões 
estruturais e geomorfológicos, contextos geológicos, entre outros). Além disso, 
são realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases 
cartográficas, nas imagens de satélite e nos mapas disponíveis (geológico, 
geomorfológico, etc.), delimitando assim as áreas de influência relacionadas a 
Implantação da Linha Azul – Santa Cândida do Sistema de Metrô de Curitiba, 
além de otimizar o planejamento e a execução dos trabalhos de campo.  
 
No decorrer destas atividades, foram utilizadas as seguintes bases: 

• Ortofotos do Município Curitiba, Escala 1:2.500, 2008, IPPUC; 
• Mapa Geológico do Estado do Paraná, Folha Curitiba SG.22-X-D, Escala 

1:250.000, 2006, Minerais do Paraná – MINEROPAR; 
• Carta Geológica Folha Curitiba – SG.22-X-D-I, Escala 1:100.000, 1999, 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM;  
• Mapa Geomorfológico do Estado do Paraná, Folha Curitiba SG.22-X-D, 

Escala 1:250.000, 2007, Minerais do Paraná – MINEROPAR; 
• Mapa de Solos do Estado do Paraná, Folha MI-514, Escala 1:250.000, 

2007, EMBRAPA. 
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Todo o material pesquisado e produzido nesta etapa foi utilizado na fase pré-
campo e na fase pós-campo, auxiliando nas interpretações e discussões dos 
resultados apresentados neste relatório. 
 
5.1.1.2 Levantamento de Campo 
 

Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de agosto e novembro 
de 2009, por profissionais especializados em estudos ambientais. O 
reconhecimento do meio físico se baseou em levantamentos efetuados 
previamente, contando com o apoio de mapas e imagens para auxiliar no 
reconhecimento da área, identificação e localização dos acidentes geográficos, 
quebras de relevo, elementos estruturais, entre outras informações obtidas em 
escritório.  
 

O reconhecimento geológico, geomorfológico, pedológico e hidrográfico do 
traçado da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba basearam-se em consulta 
a cartas temáticas específicas, seguido de inspeção em campo. 
 
Devido às edificações e à extensa pavimentação nas áreas centrais da cidade de 
Curitiba, há generalizada descaracterização dos afloramentos e da morfologia do 
terreno, o que dificultou a definição de indícios do meio físico (contatos 
geológicos, nascentes d’água, etc.). 
 
Realizou-se um levantamento fotográfico, com uma câmera digital automática, 
para ilustrar e organizar as observações de campo, ou acidentes geográficos de 
relevância envolvidos no trabalho.   
 
Após o levantamento de campo, todas as informações obtidas foram agrupadas 
neste relatório, concretizando o diagnóstico ambiental da área. 
 
5.1.2 Resultados - Contexto Regional 

 
O contexto regional apresentado a seguir abrange inteiramente a AII proposta 
para contemplar todos os componentes do meio físico, caracterizados no 
presente diagnóstico ambiental da Linha Azul – Santa Cândida do Sistema de 
Metrô de Curitiba. 

 

5.1.2.1 Caracterização Geológica  
 
A região de Curitiba e municípios vizinhos, que compreendem a zona definida 
pela AII, inserem-se em um arranjo de unidades geológicas dispostas em formas 
complexas, por vezes descontínuas, que resultam de sucessivos episódios de 
metamorfismo, intrusões magmáticas, deformações, erosão e deposição de 
sedimentos. 
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Este contexto geológico localiza-se na margem sudeste da Plataforma Continental 
Sul-americana, englobando unidades geológicas da Província Mantiqueira, 
sistema orogênico situado no sul e sudeste do Brasil (ALMEIDA et al., 1977). Esta 
província desenvolveu-se durante a Orogenia Neoproterozóica Brasiliano - Pan 
Africana, que resultou na amalgamação do Paleocontinente Gondwana Ocidental 
(HEILBRON et al. In: ALMEIDA, 2004). 
 
Inserida na Província Mantiqueira, a área de estudo localiza-se no segmento 
central da província (HEILBRON et al. In: ALMEIDA, 2004), no segmento sul do 
Cinturão/Faixa Ribeira (CORDANI e BRITO NEVES, 1982), ou no segmento sul-
sudeste brasileiro da Faixa de Dobramentos Ribeira (HASUI et al., 1975).  
 
No Paraná, este segmento orogênico é constituído por um cinturão de 
cisalhamento transcorrente, onde predomina conjunto de rochas supracrustais 
pertencentes, em sua maioria, ao Complexo Gnáissico-Migmatítico (Arqueano), 
ao Complexo Pré-Setuva (Paleo e MesoProterozóico), ao Grupo Setuva (Paleo e 
MesoProterozóico), ao Grupo Açungui (Neoproterozóico), bem como por uma 
série de intrusões granitóides (Proterozóico-Eopaleozóico).  
 
O colapso tectônico deste segmento orogênico, e de todos outros orógenos da 
Província Mantiqueira, ocorreram durante o Cambriano ao Ordoviciano (510 – 
480 Ma), conforme Heilbron et al., In: Almeida (2004). 
 
Durante o Mesozóico (Juro-Cretáceo), as unidades descritas anteriormente foram 
afetadas por inúmeros diques, intrusões de rochas de composição básica a 
intermediária, orientados preferencialmente segundo NW (lineações da tectônica 
rígida), reflexo de intensa atividade vulcânica ocorrida na região.  
 
Finalmente, no decorrer do Cenozóico, todas essas rochas do embasamento 
geológico da região de Curitiba sustentaram o desenvolvimento da Bacia 
Sedimentar de Curitiba. Esta entidade geológica se formou durante processos 
regionais de rifteamento (abertura do Oceano Atlântico) e consequente evolução 
da Serra do Mar, que influenciaram diretamente na gênese da bacia e de todas 
as bacias correlatas do sudeste brasileiro, como Bacia de Taubaté, Bacia de 
Rezende, entre outras (SALAMUNI et al, 1999).  
 
Durante o Quaternário Superior, no Holoceno, foram ainda depositados sobre 
essas coberturas cenozóicas e, por vezes, diretamente sobre o embasamento, 
junto às planícies de inundação e nos baixos terraços, depósitos colúvio-
aluvionares originados a partir das próprias argilas e arcósios da Bacia 
Sedimentar de Curitiba.  
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A partir desta contextualização regional, pode-se assumir que as unidades 
geológicas compreendidas pela AII deste estudo registram uma evolução 
geológica de mais de dois bilhões de anos, sendo constituídas litologicamente 
por: gnaisses e migmatitos variados que compõem o Complexo Gnáissico-
Migmatítico (Embasamento Cristalino), metassedimentos do Grupo Açungui 
(Formação Capiru), sedimentos que preenchem a calha da Bacia Sedimentar de 
Curitiba (Formação Guabirotuba), e, finalmente, depósitos de planície de 
inundações e os baixos terraços da planície atual do Rio Iguaçu e afluentes 
(Figura 31). 
 

Interpretações geológicas e estudos obtidos a partir das unidades geológicas 
predominantes na AII da implantação da Linha Azul – Santa Cândida do Sistema 
de Metrô de Curitiba, permitiram organizar a seguinte coluna estratigráfica para a 
área de estudo (Tabela 5). 
  
Tabela 5- Coluna Estratigráfica da AII 
Era geológica Período geológico Unidade geológica 

Quaternário 
Aluviões 
Coluviões  

Cenozóico 
Terciário Formação Guabirotuba 

Mesozóico Juro-cretáceo Intrusões básicas 

Neoproterozóico - Grupo açungui - formação capiru 

Paleoproterozóico 
arqueano 

- Complexo gnáissico-migmatítico 

 
Complexo Gnáissico-Migmatítico 
O Complexo Gnáissico-Migmatítico trata-se de um terreno antigo, com idades 
que remetem ao Arqueno–Paleoproterozóico, intensamente retrabalhado no 
Neoproterozóico, com geração de migmatitos e intensa aloctonia dos terrenos 
(SILVA, 1999).  
 
Este Complexo Gnáissico-Migmatítico compreende corpos interdigitados, cujos 
contatos geralmente são marcados por zonas de cisalhamento de alto ângulo 
(NE-SW e E-W) (SALAMUNI et al., 1999). Evidenciam rochas metamórficas de 
alto grau, compostas por grande variedade litológica, indicada pela ocorrência de 
gnaisses, migmatitos, e, subordinadamente, xistos, quartzitos, ultrabasito, 
metabasito e anfibolito (MINEROPAR, 2006). 
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Figura 31 - Contexto Geológico Regional com destaque para a Área de Influência Indireta (AII) do Sistema de Metrô de 
Curitiba 
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Grupo Açungui – Formação Capiru 
Os metassedimentos do Grupo Açungui correspondem às sequências de 
metacalcários, filitos, metassiltitos e quartzitos indiferenciados, atribuídas ao 
Neoproterozóico. Essas rochas, que sofreram metamorfismo menos intenso que 
os gnaisses e migmatitos, estão em contato tectônico com aquelas mais antigas 
do embasamento, ora por falhas de cavalgamento, ora por falhas direcionais que 
aproveitaram zonas de fraqueza pré-existentes (SALAMUNI et al., 1999). 
 

A ocorrência do Grupo Açungui na AII está condicionada às rochas 
metacarbonáticas, filitos e metassiltitos da Formação Capiru. Esta formação 
apresenta-se disposta segundo a direção NE-SW, com generalizados 
dobramentos, em decorrência da estruturação tectônica da região (FIORI, 1992; 
1994). As extensas unidades (lentes) de composição carbonática, presentes 
nessa formação, originaram o aquífero Karst, um dos mais importantes na 
região.  
 
Instrusões Básicas 
Todas as unidades descritas anteriormente foram afetadas, durante o Mesozóico 
(Juro-Cretáceo), por um grande enxame de diques, de composição básica à 
intermediária, orientados preferencialmente segundo lineações da tectônica 
rígida, resultado de intensa atividade vulcânica ocorrida na região. Esses diques 
se concentram em uma faixa de aproximadamente 70 km de largura, entre os 
estados de São Paulo e Paraná, e foram descritos pela primeira vez por Marini et 
al. (1967). 
 
Em geral, esses diques apresentam direção geral N45 – 60 W, com mergulho 
variando entre vertical e subvertical. Na região de Curitiba e municípios vizinhos, 
os diques apresentam espessuras médias em torno de 10 a 40 m e estão 
intrudidos em granitos alcalinos da Serra do Mar; em xistos, gnaisses e 
migmatitos do Embasamento e em unidades proterozóicas localizadas a norte-
nordeste da Bacia de Curitiba (SALAMUNI, 1998). No entanto, grande parte 
destas ocorrências na AII, encontra-se recoberta por sedimentos aluvionares e 
pela Formação Guabirotuba, da Bacia de Curitiba. 
 
Os diques frequentemente ocupam falhas, reativadas por esforços tracionais 
perpendiculares à direção costeira (ALMEIDA, 1986). Tais diques apresentam, na 
região sudeste do Brasil, idades em torno de 161 e 193 Ma (GUEDES et al., 2005 
apud SALLUN e SALLUN, 2007) até 125-120 Ma (RENNE et al., 1992 apud 
SALLUN e SALLUN, 2007). 
 
Formação Guabirotuba – Bacia de Curitiba 
A Bacia Sedimentar de Curitiba compreende toda a porção centro-sul do primeiro 
planalto de Curitiba, abrangendo o município e parte dos circunvizinhos. Esta 
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bacia é formada por uma calha estrutural no embasamento, que forma uma 
depressão alongada, cuja direção aproximada é NE-SW. Uma das características 
mais notáveis desta bacia é a pequena profundidade da calha, de 
aproximadamente 80 m. Esta feição reflete aparentemente uma atividade 
tectônica menos intensa do que nas demais bacias correlatas do sudeste 
brasileiro (SALAMUNI et al., 1999). 
 
As diferentes variedades de litotipos presentes na Bacia de Curitiba são produtos 
de diversos ciclos climáticos e erosivos que atuaram na região, durante sua 
evolução geológica, formada por sedimentos do Terciário inferior – Mioceno e 
Plioceno - ao superior (Formação Guabirotuba) e Quaternário (Formação 
Tinguis).  
 
A Formação Guabirotuba cobre uma área de cerca de 3.000 km², representando 
a principal unidade sedimentar da Bacia de Curitiba. Assenta-se 
discordantemente sobre o embasamento e não apresenta espessuras constantes, 
revelando uma espessura média de 50 m. Esta formação é composta por 
depósitos argilíticos, pouco consolidados, areias arcosianas, depósitos rudáceos 
com matriz areno-argilosa, lentes de areias quartzosas e depósitos carbonáticos 
restritos (calcretes e caliches). Predominam depósitos argilíticos e siltíticos, que 
geralmente, são maciços, de coloração cinza a cinza esverdeada, com 
intercalação de areias arcosianas (SALAMUNI et al, 1999). 

 
A Formação Tinguis, de idade pleistocênica-holocênica, ocorre sobreposta à 
Formação Guabirotuba, e é composta por sedimentos retrabalhados da mesma, 
porém, com pouco transporte. Estruturalmente, os sedimentos da Formação 
Guabirotuba são afetados por bandas e/ou zonas de cisalhamento rúpteis, com 
direções variadas, mas com tendências de orientação de planos para NE-SW e 
NW-SE (SALAMUNI et al, 1999).  
 
Depósitos Colúvio-Aluvionares 
Os depósitos coluvionares representam o retrabalhamento e transporte por 
gravidade de solos residuais e costumam ter linhas de seixos. Esses depósitos 
podem apresentar-se laterizados ou hidromorfizados, enriquecidos com matéria 
orgânica quando em condições de superfície plana, ou com pouca declividade e 
proximidade do lençol freático.    
 
Os depósitos aluvionares, por sua vez, correspondem aos sedimentos 
inconsolidados e depositados sobre as rochas das unidades geológicas mais 
antigas, compostos de frações granulométricas variando desde areia até argilas, 
via de regra com elevados teores de matéria orgânica. Localizam-se nas porções 
de topografia plana, associada a planícies de inundação dos principais cursos 
d’água. 
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5.1.2.2 Caracterização Hidrogeológica  
 
A ocorrência de água subterrânea na área de estudo está diretamente 
relacionada às formações geológicas. Desta forma, as principais unidades 
aquíferas na região, que compreende a AII, são: Aquífero do Embasamento 
Cristalino, Aquífero do Karst, Aquífero Guabirotuba e Aquífero Aluvionar. 
 
Aquífero Cristalino 
O embasamento cristalino representa o aquífero mais expressivo da AII, sendo o 
mais explotado, embora a unidade associada a esse aquífero não aflore de forma 
contínua na área de influência do projeto.  
 
O Aquífero Cristalino compreende as unidades geológicas do Embasamento 
Cristalino, desde rochas ígneas e metamórficas do Pré-Cambriano (Arqueano ao 
Proterozóico), a migmatitos, gnaisses e granitóides do Cambriano, nas quais o 
armazenamento de água subterrânea está condicionado ao maior ou menor 
desenvolvimento das fraturas, ou sistemas de fraturas, que afetaram essas 
rochas. Esse aquífero aflora nos municípios de Curitiba, Araucária, Almirante 
Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Piraquara, Quatro 
Barras e São José dos Pinhais (Figura 32), com área aproximada de 7.540 km2  e 
potencial hidrogeológico de 5,6 L/s/km2 (SUDERHSA, 2009). 
 
Trata-se de um aquífero com porosidade do tipo fissural, em que a infiltração e a 
percolação das águas ocorrem através de estruturas geológicas notadamente 
rúpteis, como fraturas, diáclases e falhas. Segundo levantamentos de campo e 
estudos fotogeológicos realizados pela SUDERHSA, os sistemas de fraturas 
dominantes na Região Metropolitana de Curitiba estão dispostos nas direções 
preferenciais N30º-50ºW, N40º-60ºE e N-S, tanto de origem tectônica como 
atectônica, configurando uma trama estrutural importante para o 
armazenamento e circulação de água subterrânea (SUDERHSA, 2009).  
 
O Aquífero Cristalino fraturado/fissural encontra-se capeado por um manto de 
intemperismo de espessura variável, em geral entre 5 e 20 m, o que lhe confere, 
localmente, características confinantes ou semiconfinantes, favorecendo por 
outro lado condições para uma recarga contínua do sistema através da drenagem 
vertical descendente. Apesar dessas condições, o Aquífero Cristalino não oferece 
condições de armazenamento de volumes consideráveis de água subterrânea, 
muito embora, em situações especiais, com zonas de fraturas desenvolvidas e 
abertas, haja poços com vazões excepcionais da ordem de 100 m3/h 
(SUDERHSA, 2009). 
 
Esse aquífero é considerado heterogêneo, isto é, do tipo meio 
fraturado/fissurado, variando muito sua capacidade de produção através de 
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exploração por poços profundos, que apresentam entradas de água 
preferencialmente entre 60 e 150 m. Destacam-se também as zonas de contato 
entre os sedimentos e a rocha inalterada, que podem fornecer quantidades 
razoáveis de água. 
 
Quanto à aptidão potencial das águas do Aquífero Cristalino, segundo dados 
disponíveis, existem centenas de poços neste aquífero sendo usados no 
abastecimento de condomínios, hospitais, indústrias, hotéis, clubes, postos de 
combustíveis, entre outros (ROSA FILHO et al., 2002; SUDERHSA, 2007). 
 
As águas extraídas desses poços, com raras exceções, são de ótima qualidade 
para consumo humano. Esses poços no aquífero Cristalino são fundamentais ao 
complemento no abastecimento público, especialmente no período da estiagem 
de julho e agosto, quando seu aproveitamento atinge parcela expressiva da 
população (SUDERHSA, 2007). No entanto, deve-se observar que o uso deste 
aquífero para abastecimento individual, notadamente em áreas urbanas, pode 
comprometer a qualidade das águas captadas, caso os poços não sigam critérios 
técnicos adequados de construção e proteção sanitária. Esta demanda se aplica 
às demais unidades aquíferas na AII do Sistema de Metrô de Curitiba. 
 
Embora este aquífero apresente baixa vulnerabilidade, devido ao confinamento, 
ele sofre, em longo prazo, os efeitos da poluição superficial. Em casos de 
potencialização e condução dos efeitos poluidores por obras com escavações e 
execução de fundações profundas, o aquífero poderá ser irremediavelmente 
contaminado.  
 
Aquífero Karst 
Com ocorrência restrita na porção norte-noroeste da AII do Sistema de Metrô de 
Curitiba, este aquífero não será afetado pelo empreendimento. No entanto, como 
parte de sua ocorrência insere-se na AII, optou-se por descrevê-lo no contexto 
regional. 
 
O Aquífero Karst apresenta, do ponto de vista hidráulico, caráter livre ou 
confinado, dependendo do seu posicionamento em relação às sequências 
impermeáveis. Este aquífero é formado por rochas metacarbonáticas Pré-
Cambrianas (mármores dolomíticos e calcíticos), com rochas encaixantes 
representadas principalmente por quartzitos e filitos. As rochas metacarbonáticas 
ocorrem em faixas contínuas de extensão lateral quilométrica, de alongamento 
de direção NE, representadas principalmente por litotipos específicos do Grupo 
Açungui (Figura 32). 
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Figura 32 - Unidade Aquífera Pré-Cambriana ou do Embasamento Cristalino de 
ocorrência no Estado do Paraná 

 
 
 
Trata-se de um aquífero com porosidade do tipo cárstico-fissural, com 
componentes fissurais (fraturas, diáclases, falhas) e, nas porções carbonáticas, 
com porosidade cárstica, pela dissolução dos carbonatos.  
 
Desta forma, a litologia neste tipo de aquífero é um fator determinante para a 
diferenciação do seu comportamento hídrico. O armazenamento e o fluxo da 
água do Aquífero Karst são decorrentes da dissolução da massa carbonática ao 
longo dos seus planos de fraturamento. Ao contrário dos demais aquíferos, neste 
há a peculiaridade de variação no volume de armazenamento ao longo do tempo, 
devido ao consumo da massa carbonática nos processos de dissolução. Outro 
fator importante, em termos da capacidade hídrica do aqüífero, resulta de 
fraturamentos das rochas carbonáticas, resultantes de fenômenos tectônicos na 
região (SUDERHSA, 2009). 
 
A área aproximada do aquífero é de 5.740 km2, com potencial hidrogeológico de 
8,9 L/s/km2. De acordo com o Banco de Dados Hidrogeológicos da SUDERHSA, 
existem cerca de 115 poços perfurados na área de ocorrência do aquífero Karst, 
com vazão média superior a 70 m3/hora e profundidade média de 55 m 
(SUDERHSA, 2009). 
 
Na área de ocorrência do Aquífero Karst, naturalmente há restrições para 
assentamentos urbanos e rurais e à própria exploração do aquífero, em função 
da vulnerabilidade ambiental (contaminação por defensivos agrícolas na região, 
esgotos, etc.) e geotécnica das rochas carbonáticas (solapamentos do terreno, 
geração artificial de dolinas, etc.). No entanto, no que se refere à aptidão 
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potencial das águas do aquífero, devido as suas características geoquímicas, são 
de ótima qualidade para consumo humano e usos na irrigação. A região de 
ocorrência das rochas carbonatadas com estruturas carstificadas armazena 
grandes quantidades de água, com possibilidade de captação através de poços 
tubulares e de fontes naturais para o abastecimento das cidades localizadas ao 
norte de Curitiba, bem como parte da RMC, desde que os volumes extraídos 
estejam em equilíbrio com a recarga natural do aquífero (SUDERHSA, 2007). 
 
Figura 33 - Unidade Aquífera Karst de ocorrência no Estado do Paraná 

 
 

 
Aquífero Guabirotuba  
O Aquífero Guabirotuba é representado por lentes de areias arcosianas que 
ocorrem intercaladas por sedimentos pelíticos (argilitos e siltitos) da bacia de 
Curitiba (Formação Guabirotuba), de idade Pleistocênica. Essas lentes 
apresentam espessuras variadas e ocorrem em maior concentração na base da 
formação, sobre o Embasamento Cristalino.  
 
Segundo levantamentos de campo e estudos fotogeológicos realizados pela 
SUDERHSA, a área de abrangência da Formação Guabirotuba é de 900 km2, a 
maior parte na cidade de Curitiba, estendendo-se também aos demais municípios 
da Região Metropolitana de Curitiba (Figura 34). As espessuras máximas são da 
ordem de 60 a 80 m na porção central da Bacia de Curitiba. Onde é mais notável 
a ocorrência de areias arcoseanas é na região nordeste da cidade de Curitiba, nas 
proximidades do Parque de Exposição Castelo Branco, no Município de Pinhais 
(SUDERHSA, 2009).  
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O Aquífero Guabirotuba é do tipo primário, com armazenamento e fluxo da água 
associados à porosidade natural das lentes de areias arcoseanas, do tipo 
intergranular, em que a água subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou poros) 
entre os grãos. Do ponto de vista hidráulico, pode apresentar caráter livre, 
semiconfinado a confinado. A produtividade média por poço é de 2 l/s ou 7,2 
m3/h (SUDERHSA, 2009). 
 
A partir do lençol freático livre, inicia-se o processo de recarga dos aquíferos 
subjacentes da Formação Guabirotuba e Embasamento Cristalino. 
 
Pela metodologia de Foster (op. cit.), o Aquífero Guabirotuba apresenta 
vulnerabilidade média a baixa. Embora este aquífero apresente baixa 
vulnerabilidade por confinamento, ele também sofre, em longo prazo, os efeitos 
da poluição superficial. Em casos de potencialização e condução dos efeitos 
poluidores por obras com escavações e execução de fundações profundas, o 
aquífero pode se tornar irremediavelmente contaminado. O grau de 
vulnerabilidade do aquífero quanto à contaminação orgânica é baixo, em razão 
de estar, na maior parte, capeado por cobertura argilosa, o que permite a ação 
dos processos de depuração dos eventuais efluentes lançados na superfície do 
terreno.  
 
No que se refere à aptidão potencial das águas do Aquífero Guabirotuba, são 
adequadas ao consumo humano e raramente apresentam restrições para fins 
industriais e, via de regra, não há necessidade de tratamento para abastecimento 
doméstico. Nos casos em que os teores de ferro e manganês estão acima do 
permitido, essas águas podem ser tratadas e então consumidas (SUDERHSA, 
2007). 
  
De modo geral, as camadas aquíferas do Guabirotuba representam apenas lentes 
esparsas no pacote de rochas pelíticas. Trata-se, portanto, de um aquífero não 
contínuo, mas, uma vez existindo camadas espessas e saturadas em água, ele é 
capaz de produzir vazões para indústrias que necessitam de pouca água, assim 
como chácaras e na irrigação de hortaliças. 
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Figura 34 - Unidade Aquífera Guabirotuba de ocorrência no Estado do Paraná 

 
 
 Aquífero Aluvionar 
 
O Aquífero Aluvionar, com ocorrência nas áreas de fundo de vale, é do tipo livre, 
com nível d’água aflorante ou subaflorante. Neste aquífero, o nível de água 
possui profundidade média de 0,9 m, podendo variar sazonalmente de acordo 
com os períodos de seca e chuva. 
 
As formas de recarga estão relacionadas diretamente às chuvas, que saturam o 
leito aluvionar, e à contribuição lateral das águas de escoamento superficial que 
desaguam na bacia de captação. 
 
A espessura da camada arenosa do Aquífero Aluvionar, com feições de aquífero, 
é homogênea na região próxima ao deságue no Rio Iguaçu, diminuindo em 
direção às nascentes. 
 
Embora pouco aproveitado para consumo humano, o Aquífero Aluvionar livre na 
área urbana de Curitiba é de grande importância para manter a qualidade das 
águas subterrâneas, pois é a fonte de recarga dos aquíferos subjacentes.  
 
Pelo fato desses pacotes estarem recobrindo o Embasamento Cristalino e/ou a 
Formação Guabirotuba, pode-se associar o aluvião como alimentador dos 
aquíferos subjacentes formados pelas lentes de arcósio existentes na Formação 
Guabirotuba e do aquífero fraturado constituído pelas rochas migmatíticas do 
Embasamento. 
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De acordo com a metodologia preconizada por Foster (1987), que considera 
fatores de grau de confinamento, profundidade do lençol, permeabilidade e 
contexto geológico, o aquífero livre das áreas aluvionares apresenta 
vulnerabilidade extrema. 
 
Do ponto de vista da aptidão potencial deste Aquífero Aluvionar, as águas 
armazenadas nesses sedimentos não são recomendáveis como fonte de 
abastecimento, devido às frequentes cheias do Rio Iguaçu. Quando isto acontece, 
o rio transborda e as águas armazenadas nas cavas misturam-se às águas 
oriundas do lençol freático dos aluviões, tornando-se imprópria para consumo 
humano. Por outro lado, a captação das águas deste aquífero em períodos de 
estiagem é extremamente importante nas imediações de Curitiba (SUDERHSA, 
2007).  
 
A seguir são apresentadas as principais características das Unidades Aquíferas 
presentes na AII. 
 
Tabela 6- Características das Unidades Aquíferas presentes na AII do Sistema 

de Metrô de Curitiba 

Geologia Aquífero 
Tipo de 

Porosidade 

Ligação 
Direta à 
Rede De 

Drenagem 

Acesso 
ao 

Recurso 
Hídrico 

(M) 

Indicativos de 
Vazão de 

Explotação 
Por Poço 
(M3/H) 

Potencial 
Hidrogeoló

gico 
(L/S.KM²) 

Terrenos 
recentes, 
principalmente 
aluvionares  

Aluvião Intergranular Sim 5 20 3,53 (1) 

Formação 
Guabirotuba  

Guabirot
uba 

Intergranular 
 

Eventualm
ente 

Até 80 5-8 3,53 (1) 
15 (4) 

Rochas 
metacarbonáticas 
do Grupo Açungui 

Karst Carstico-
fissural 

Nas zonas 
de 
descarga/ 
recarga 

10-150 100-160 9,09 (1) 
8,29 (2) 
8,9 (3) 
9 a 12 (5) 

Migmatitos, 
gnaisses e 
granitóides  

Cristalino Fissural Eventualm
ente/Não 

60-200 Até 12 3,53 (1) 
 5,60 (2,3) 

* Potencial hidrogeológico: (1) JICA (1995); (2) SUDERHSA (1998); (3) SUDERHSA (2006); (4) Areias 
arcoseanas da bacia do Rio Iraí - PERH-PR (2007) apud SUDERHSA, 2007. Fonte: SUDERHSA (2007) 
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5.1.2.3 Caracterização Geomorfológica 
 
Segundo estudos recentes (MINEROPAR, 2007), o contexto geomorfológico da 
região de Curitiba e municípios vizinhos, que correspondem à zona definida como 
AII, insere-se na unidade morfoestrutural definida como Cinturão Orogênico do 
Atlântico (Figura 35). 
 
O Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil, 
desenvolvendo-se desde o Uruguai até o norte da Bahia. Sua gênese vincula-se a 
vários ciclos geotectônicos, acompanhados de sedimentação, metamorfismo 
regional, falhamentos, dobramentos e extensas intrusões (MINEROPAR, 2007). 
 
No Paraná, este cinturão é constituído por duas unidades morfoesculturais: 
Primeiro Planalto Paranaense e Serra do Mar, sendo que somente a primeira 
ocorre na AII do Sistema de Metrô de Curitiba. 
 
O Primeiro Planalto Paranaense é uma unidade morfoescultural 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 e 950 m, formando uma paisagem suavemente ondulada com 
planícies e várzeas intercaladas constituídas por sedimentos colúvio-aluvionares 
recentes e paludais ao longo dos principais cursos d’água (MINEROPAR, 2007). 
 
Segundo a divisão clássica do relevo paranaense (Maack, 1981), o Primeiro 
Planalto limita-se entre a Serra do Mar e a escarpa formada pelos sedimentos 
paleozóicos da Bacia do Paraná, denominada de Escarpa Devoniana. Este 
planalto encontra-se ainda subdividido pelos morrotes remanescentes do 
embasamento, arrasado pela erosão, pela planície da Bacia de Curitiba e pelos 
sedimentos fluviais recentes. 
 
Canali e Muratori (1981) destacam ainda que o Primeiro Planalto Paranaense é 
caracterizado por uma ampla superfície esculpida pela erosão, revelando uma 
nítida distinção entre as porções setentrional (Bacia do Rio Ribeira) e meridional 
(Bacia do Rio Iguaçu), onde se insere a AII. Esta distinção é proveniente, 
principalmente, da variação litológica de cada uma dessas porções.  
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Figura 35 - Contexto Geomorfológico Regional com destaque para a AII do Metrô de Curitiba 
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De acordo com MINEROPAR (2007), o Primeiro Planalto Paranaense apresenta dez 
subunidades morfoesculturais, merecendo destaque para duas de ocorrência na AII 
do Sistema de Metrô de Curitiba: Planalto de Curitiba e Planalto do Alto Iguaçu. 
Além disso, ocorre ainda na AII a subunidade morfoescultural das Planícies Fluviais 
(Tabela 7).  
 

Tabela 7- Unidades de Ocorrência na AII da Linha Azul do Sistema de Metrô de 
Curitiba 

UNIDADE 
MORFOESTRUTURAL 

UNIDADE 
MORFOESCULTURAL 

SUBUNIDADES 
MORFOESCULTURAIS 

Serra do Mar …… 

Blocos Soerguidos do Primeiro 
Planalto 

Planalto do Complexo 
Gnáissico-Migmatítico 

Planalto Dissecado de 
Adrianópolis 

Planalto de Curitiba 

Planalto do Alto Iguaçu 

Planalto Dissecado de Tunas do 
Paraná 

Planalto Dissecado de Rio 
Branco do Sul 

Planalto Dissecado do Alto 
Ribeira 

Planalto do Alto Jaguariaíva 

Cinturão Orogênico do 
Atlântico Primeiro Planalto 

Paranaense 

Planalto de Castro 

Segundo Planalto 
Paranaense Bacia Sedimentar de 

Curitiba 
Terceiro Planalto Paranaense 

…… 

Planícies Litorâneas e Flúvio-
Marinhas 

Bacias Sedimentares 
Cenozóicas e Depressões 
Tectônicas 

Planícies 

Planícies Fluviais 

Fonte: Adaptado de MINEROPAR (2007) 

 

A subunidade Planalto de Curitiba, apresenta como formas predominantes os topos 
alongados e aplainados, com vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral 
da morfologia da subunidade varia entre N-S e NW-SE, modelada em rochas do 
Complexo Gnáissico Migmatítico.  
 

A atual morfologia da superfície do Planalto de Curitiba apresenta evidências de 
processos de dissecação, revelando vales rebaixados de poucas dezenas de 
metros. Apresenta topografia ondulada, com amplas colinas com topos suavizados, 
encostas assimétricas, vales abertos e de fundo plano, produzindo uma sucessão 
de patamares com altitudes variando entre 960 e 870 m e declividades não 
superiores a 6 % (CANALI e MURATORI, 1981). Segundo trabalhos 
morfotectônicos realizados por Salamuni (1999), a Bacia Sedimentar de Curitiba 
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mostra-se relativamente plana em relação a outras entidades geológicas, como o 
maciço da Serra do Mar, os metassedimentos do Grupo Açungui ou os 
metamorfitos do Embasamento Cristalino. 
 

Esta subunidade morfoescultural Planalto de Curitiba apresenta dissecação média e 
ocupa uma área de 2.664,09 km², sendo suas classes predominantes de 
declividade: < 6 % (área de 1.634,42 km²) e de 6-30 % (área de 1.004,32 km²). 
Em relação ao relevo, apresenta gradiente de 680 m, com altitude variando entre 
560 e 1.240 m (MINEROPAR, 2007).  
 

A subunidade Planalto do Alto Iguaçu apresenta como formas predominantes os 
topos alongados e aplainados, com 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.  
 

Esta subunidade morfoescultural apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 
1.138,18 km², sendo a classe predominante de declividade inferior a 6 % em uma 
área de 967,65 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 120 m, 
com altitude variando de 880 a 1.00 m (MINEROPAR, 2007).  
 

Finalmente, há a subunidade Planícies Fluviais, que ocorre em áreas restritas 
associadas aos depósitos a montante de níveis de base locais e regionais. Essas 
planícies fluviais são de largura variada, com depósitos sedimentares pouco 
entalhados e frequentes terrenos alagadiços, geneticamente geradas por deposição 
de origem fluvial, onde predominam os processos agradacionais. Esta subunidade 
apresenta dissecação baixa, sendo a classe predominante de declividade inferior a 
6 % (ocupando mais de 90 % da ocorrência), modeladas em sedimentos 
inconsolidados do período Quaternário (MINEROPAR, 2007).  
 

A principal drenagem na área de estudo é o Rio Iguaçu. As drenagens deste rio e 
seus formadores estão dissecando a bacia sedimentar e, ao mesmo tempo, 
depositando sedimentos no vale de inundação principal.  
 

5.1.2.4 Hipsometria 
 
A partir da superfície topográfica da AII do Sistema de Metrô de Curitiba, o mapa 
hipsométrico mostra claramente uma amplitude de relevo baixa, com altitudes 
variando de 875 m, na porção sul da área, a 1.165 m na porção norte da AII. De 
modo geral, a região estudada é caracterizada por um relevo associado a colinas e 
planícies. A Figura 36 representa a hipsometria da área de estudo. 
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Figura 36 - Mapa Hipsométrico da AII da Linha Azul do Sistema de Metrô de 
Curitiba 
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5.1.2.5 Caracterização Hidrográfica  
 
A AII da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba abrange duas grandes bacias 
hidrográficas brasileiras: Bacia do Atlântico Sudeste e Bacia do Paraná (IBGE, 2009). 
Esta divisão também é marcada no Primeiro Planalto Paranaense, onde as drenagens 
estão reunidas em duas principais bacias de desaguamento: a bacia hidrográfica do Rio 
Iguaçu, onde se insere a área de estudo, e a bacia hidrográfica do Rio Ribeira. 
 
O Rio Iguaçu, um dos principais rios de grande porte do Estado do Paraná, apresenta 
um direcionamento geral Leste-Oeste, suas nascentes localizam-se no Planalto de 
Curitiba, nas vertentes ocidentais da Serra do Mar (Iraí Pequeno Piraquara, Miringuava, 
etc.) e no divisor de águas com a Bacia do Ribeira (Atuba, Barigui, Passaúna, Verde, 
etc.). Após 1.200 km, drenando toda a porção meridional do Estado, deságua no Rio 
Paraná e representa a divisa entre Paraná e Santa Catarina. O Rio Iguaçu drena uma 
área total de 72.637,5 km². 
 
O padrão geral de drenagem do Rio Iguaçu é dendrítico, embora os coletores principais 
do rio mantenham um padrão de drenagem subparalelo. Este padrão caracteriza a 
ocorrência de sedimentos horizontalizados, com mergulho regional mediano e presença 
de morfoestruturas que subparalelizam formas superficiais. 
 
Levando em conta que as características hidrográficas foram decisivas na delimitação da 
AII do Sistema de Metrô de Curitiba, conclui-se que a região de estudo está inserida 
regionalmente na bacia do Alto Rio Iguaçu, compreendendo a porção leste da bacia do 
Rio Iguaçu. Nesta bacia, cada um dos tributários maiores constitui a drenagem principal 
das 23 sub-bacias, que formam a bacia hidrográfica do Alto Rio Iguaçu na região de 
Curitiba e municípios vizinhos.  
 
As drenagens formadoras do Rio Iguaçu, na porção da bacia do Alto Iguaçu, apresentam 
padrões de drenagem diferenciados entre as vertentes esquerda e direita das sub-
bacias a que pertencem, caracterizando uma drenagem assimétrica, indicativa de 
influência tectônica na região (SALAMUNI et al, 1999).  
 
Na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, as declividades são pouco acentuadas (0 e 10 %), 
o que possibilitou o avanço da urbanização sobre a área.  
 
A AII foi delimitada de acordo com as sub-bacias do Alto Rio Iguaçu, que compreendem 
a área do empreendimento, sendo elas: sub-bacia do Rio Atuba, sub-bacia do Rio 
Belém, sub-bacia do Alto Boqueirão, sub-bacia do Ribeirão dos Padilhas, sub-bacia do 
Rio Barigui e área de contribuição direta do Alto Iguaçu (Figuras 37 e 38). 
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Figura 37 - Contexto Hidrográfico Regional com destaque para a AII da Linha Azul do Metrô de Curitiba 
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Figura 38 - Contexto Hidrográfico do Alto Iguaçu com destaque para a AII da Linha Azul do Metrô de Curitiba 
 

 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no 
Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

118 

Essas sub-bacias são de grande importância ao Município de Curitiba, uma vez que 
perfazem quatro das seis principais sub-bacias hidrográficas do município, sendo 
todas com características muito similares de drenagem (Tabela 8).  
 
Tabela 8- Dados acerca das áreas de drenagens das bacias na AII da Linha Azul do 
Sistema de Metrô de Curitiba 

Bacia 
Área de Drenagem Total 

(km2) 
Área no Município  
de Curitiba (km2) 

Rio Atuba 126 63,71 

Rio Belém 87,77 87,77 

Ribeirão dos Padilhas 33,8 33,8 

Rio Alto Boqueirão 4,78  4,78  

Rio Barigui 265 140,8 

 

A bacia hidrográfica do Rio Atuba possui 128,6 km2 de área de drenagem e situa-se 
na porção leste do Município de Curitiba. Sua área de drenagem engloba, além de 
Curitiba, outros municípios da região metropolitana, como Pinhais, Colombo e 
Almirante Tamandaré. O Rio Atuba é o principal curso d’água e um dos formadores 
da Bacia do Rio Iguaçu, com nascentes no Município de Colombo e Almirante 
Tamandaré.  
 
No Município de Curitiba, ocorre na região norte, no Bairro Santa Cândida, extensão 
de aproximadamente 23 km. Seu principal contribuinte no município é a sub-bacia do 
Rio Bacacheri, com área aproximada de 30 km2. O Rio Atuba se insere parcialmente 
no Parque Natural Municipal Atuba (uma unidade de conservação) e em outras áreas 
de preservação permanente.  
 
Na bacia do Rio Atuba há intensa ocupação urbana, com forte urbanização na sua 
porção central. Quanto à infraestrutura de atendimento, 99 % dos domicílios são 
atendidos por abastecimento de água e 83 % são atendidos por rede de esgoto, mas 
parte do bairro Santa Cândida e do Atuba não possui rede de esgoto. A sub-bacia do 
Rio Atuba conta com a estação de tratamento de esgoto do Atuba Sul (IPPUC, 2009). 
 
A Bacia do Rio Belém apresenta seu principal curso d’água, o Rio Belém, com seu 
percurso inteiramente em área urbana, sendo sua nascente e foz no do Município de 
Curitiba. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 90 km2 de área drenada e com 
extensão de 17,13 km. 
 
O Rio Belém já sofreu vários processos antrópicos que alteraram sua fisiografia e 
hidrodinâmica. Na década de 30, sua extensão foi retificada e canalizada no centro da 
cidade, devido à intensa urbanização na área. Por este motivo, é considerado o rio 
mais poluído da cidade, de acordo com medições da qualidade da água realizadas 
pelo Instituto Ambiental do Paraná. Atualmente, há projetos para a revitalização do 
rio (IPPUC, 2009).  
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A bacia do Ribeirão dos Padilhas localiza-se inteiramente no Município de Curitiba, 
abrangendo uma área de 33,8 km2, considerada a segunda menor bacia hidrográfica 
de Curitiba. Seu principal curso d’água, o Ribeirão dos Padilhas, também é um rio 
urbano, atravessando os bairros do Sitio Cercado e do Alto Boqueirão. Este ribeirão 
possui 10,2 km de extensão, nasce no bairro Capão Raso, próximo ao divisor de 
águas com a sub-bacia do Rio Barigui, e deságua no Rio Iguaçu, próximo ao Contorno 
Sul.  
 
Entre as sub-bacias hidrográficas existentes no Município de Curitiba, a do Ribeirão 
dos Padilhas é a que tem a menor incidência em áreas verdes e bosques, além de 
haver a Estação de Tratamento de Esgoto Padilha Sul. 
 
A bacia hidrográfica do Rio Barigui drena cerca de 265 km2, sendo que seu principal 
curso possui uma extensão de 60 km no Município de Curitiba. Sua nascente localiza-
se no Município de Almirante Tamandaré e seu percurso atravessa 18 bairros de 
Curitiba, até o encontro com o Rio Iguaçu, no extremo sul da cidade, sendo 
considerada a maior bacia do município. 
 
A bacia do Rio Barigui encontra-se bastante poluída, com esgotos a céu aberto que 
provém de moradias irregulares e lixo jogado em seu percurso. 
 
Para a bacia do Alto Boqueirão, há poucos dados disponíveis. Com uma área de 
apenas 4,78 km2, muitas vezes esta sub-bacia ocorre inserida na área de 
contribuição direta do Rio Iguaçu, não sendo descritas especificamente nos trabalhos. 
No entanto, no diagnóstico local (AID e ADA), esta bacia não fará parte das áreas de 
influência, o que não prejudica o estudo. 
 
Qualidade das águas superficiais na AII 
Em 2005 e 2007 foi realizado o projeto “Bacias Críticas: Bases Técnicas para a 
definição de Metas Progressivas para seu Enquadramento e a Integração com os 
demais Instrumentos de Gestão”, pela Universidade Federal do Paraná, em parceria 
com a Universidade de São Paulo – USP, através dos respectivos departamentos de 
Engenharia Hidráulica e Saneamento (SUDERHSA, 2007). Neste projeto, foram 
realizadas exaustivas simulações de qualidade da água da bacia do Alto Iguaçu, 
através de modelos matemáticos calibrados para diferentes cenários de vazões de 
referência.  
 
Os resultados dessas simulações demostraram que, atualmente, as descargas de 
matéria orgânica por fontes pontuais e difusas, ao longo de toda a bacia do Alto 
Iguaçu, acarreta a poluição dos corpos hídricos em níveis muito acima dos limites 
críticos aceitáveis pela legislação, conforme enquadramento estabelecido pela 
Portaria SUREHMA nº 20/1992. 
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Este projeto também forneceu o diagnóstico de qualidade da água dos principais 
afluentes do Rio Iguaçu, conforme tabela a seguir. Os valores de concentração de 
DBO obtidos referem-se aos valores máximo, mínimo e médio do perfil de 
concentração de DBO ao longo de cada afluente estudado. Os valores limites de DBO 
são iguais ou inferiores a 5 mg/l, pelo enquadramento (atual) da Portaria da 
SUREHMA nº 20/92. 
 
Tabela 9- Resumo da situação atual de qualidade da água destes afluentes, em 
termos de DBO, para o ano de 2005 e vazão de referência de 95% de permanência, 
com destaque para as sub-bacias da AII 

Concentração DBO (mg/L) 
Margens Rio 

Média Mínima Máxima 

Palmital 49 5 86 
Atuba 81 9 171 
Belém 226 10 270 
Padilha 131 10 208 
Barigui 63 6 109 
Passaúna 34 5 72 
Verde 21 4 47 

Direita  

Cambuí 76 12 116 
Iraizinho 34 5 69 
Piraquara 3 0 6 
Canal Paralelo 44 2 120 
Itaqui 18 3 42 
Pequeno 10 1 66 
Ressaca 158 13 272 
Maurício 11 5 28 
Mascates 75 2 167 
Pianduva 5 3 11 
Faxinal 6 5 8 
Cotia 6 4 7 
Despique 5 4 7 
Divisa 122 9 201 
Miringuava 9 2 34 
Miringuava-Mirim 5 4 8 
Isabel Alves 17 5 30 

Esquerda 

Das Onças 8 5 12 

       Fonte: Adaptada de SUDERHSA (2007) 

 

De forma geral, os resultados das simulações mostraram que os afluentes da 
margem direita da bacia do Alto Iguaçu possuem condições de qualidade da água 
muito inferior aos da margem esquerda. Este fato é reflexo do efeito de avanço da 
ocupação urbana na região de Curitiba. A maioria dos afluentes da margem esquerda 
do Rio Iguaçu encontra-se mais preservada, o que se expressa na qualidade da água, 
pois não sofrem tão intensamente com a dinâmica de uso e ocupação do solo 
(SUDERHSA, 2007).  
 
Entre as principais causas da deterioração da qualidade da água nas sub-bacias do 
Alto Iguaçu, destacam-se os efluentes domésticos e industriais. Além disso, o sistema 
de esgotamento sanitário apresenta-se bastante insatisfatório, pois apenas 57,6 % 
da população urbana da RMC possui sistema de coleta de esgoto e, destes, 87,2 % 
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tem o esgoto tratado, com eficiência média de 70 % (SANEPAR, 2006, apud 
SUDERHSA, 2007). 
 
No que se refere à questão dos efluentes industriais, com base no Cadastro de 
Usuários dos Recursos Hídricos da Região Metropolitana de Curitiba, efetuado pela 
SUDERHSA em 2000, verificou-se que menos de 9% do universo total representa 
mais de 90 % dos lançamentos realizados fora da rede pública, sendo que 79 % 
desses estabelecimentos não atende aos padrões de lançamento de cargas definidos 
pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP (SUDERHSA, 2000 apud SUDERHSA, 2007). 
Entretanto, destaca-se que a carga orgânica de origem industrial equivale a apenas 
10 % do total da carga lançada nos corpos hídricos em relação a todas as fontes de 
poluição existentes na bacia, como doméstica, industrial e difusa. 
 
Situação de enchentes na AII 
A expansão urbana nas últimas décadas na Região Metropolitana de Curitiba e a 
consequente impermeabilização do solo, também trouxeram o agravamento das 
inundações na bacia do Alto Iguaçu.  
 
A urbanização nas bacias no Município de Curitiba e municípios vizinhos altera 
drasticamente a cobertura do solo original, quando a cobertura florestal natural ou 
agrícola costuma ser substituída por outro tipo de cobertura substancialmente 
diferente da original, seja por áreas construídas, seja por áreas pavimentadas, o que 
afeta a parcela de chuva que escoa superficialmente. Nessas áreas, ocorre um 
aumento gradativo da impermeabilização da bacia hidrográfica, reduzindo sua 
capacidade natural de absorção das águas de chuva, reduzindo o tempo de trânsito 
das águas, gerando maiores volumes de escoamento superficial e maiores picos de 
vazão, em relação às condições anteriores (SUDERHSA, 2007). 
 
Segundo o Relatório Diagnóstico do Plano da Bacia do Alto Iguaçu e afluentes do Alto 
Ribeira (SUDERHSA, 2007), o desenvolvimento urbano e a implantação de obras de 
drenagem, como bueiros e canalizações pluviais, são as principais modificações das 
características hidráulicas do escoamento em cheias naturais. Essas alterações 
envolvem, principalmente, as ampliações de seções e revestimentos de leito, o que 
ocasiona em uma menor resistência ao escoamento e, consequentemente, maiores 
velocidades de fluxo, reduzindo o tempo de concentração da bacia e transferindo 
para jusante um impacto cumulativamente maior. 
 
Segundo o Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na RMC 
(CH2MHILL–SUDERHSA/2002 apud SUDERHSA, 2007), nas sub-bacias de ocorrência 
na AII, consideradas mais urbanizadas, como a sub-bacia do Rio Belém e sub-bacia 
do Rio Atuba, localizadas na margem direita do Rio Iguaçu, drenando parte do 
Município de Curitiba, as principais causas das enchentes nesta região estão 
associadas às seguintes condições:  
- aumento nas vazões máximas em enchentes devido à urbanização das bacias; 
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- baixa capacidade da seção menor do Rio Iguaçu;  
- planície de inundação do Rio Iguaçu, que sob condições naturais um rio extravasa 
durante as médias e grandes enchentes, está ocupada pela população; 
- obstruções criadas pelo desenvolvimento urbano, como pontes e aterros que geram 
impactos localizados. 
 
5.1.2.6 Caracterização Pedológica  
 
A região de Curitiba e municípios vizinhos, que compreendem a zona definida pela 
AII, abrange um arranjo de unidades pedológicas resultado da interação da 
heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições 
climáticas. 
 
Genericamente, ocorrem quatro tipos de solos na AII (Classe 1º Nível Categórico). A 
partir da interpretação do mapa de solos do Paraná, em escala 1:250.000 (BHERING, 
2007), foram identificados os seguintes solos na AII: Argissolos, Cambissolos, 
Latossolos e Organossolos, descritos a seguir conforme EMBRAPA (1999). 
 
Os Argissolos são constituídos por material mineral, com a presença de argilas de 
baixa atividade e de horizonte B textural, imediatamente abaixo de qualquer tipo de 
horizonte superficial. A transição entre os horizontes A e B textural é usualmente 
clara, seja abrupta ou gradual. Parte desses solos apresenta evidente incremento no 
teor de argila. Esses solos apresentam profundidade variável, cores avermelhadas ou 
amareladas, mais raramente brunadas ou acinzentadas. No horizonte A, a textura 
varia de arenosa a argilosa e, no horizonte B, de média a muito argilosa, sempre com 
aumento de argila do primeiro para o segundo. 
 
Os Cambissolos são constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente 
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Esta classe de solos comporta 
desde solos rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho 
escuro. O horizonte B incipiente tem textura franco-arenosa ou mais argilosa.  
 
Os Latossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte superficial. São solos 
em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 
enérgicas transformações no material constitutivo (salvo minerais pouco alteráveis). 
Apresentam cores pálidas, normalmente são muito profundos e com sequência de 
horizontes A, B, C com pouca diferenciação de horizontes e transições usualmente 
difusas ou graduais. São típicos de regiões equatoriais de relevo plano e suavemente 
ondulado. 
 
Os Organossolos são pouco evoluídos, constituídos por material orgânico proveniente 
de acumulações de restos vegetais em grau variável de decomposição, em ambientes 
bem drenados. Apesar da relevância dos constituintes orgânicos, esses solos 
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apresentam materiais minerais em proporções variáveis, sempre com elevado teor de 
carbono orgânico. Estes solos ocorrem, normalmente, em áreas baixas de várzeas e 
apresentam coloração preta, cinza escura ou marrom. São considerados muito 
corrosivos, característica esta associada à umidade elevada. Esta característica indica 
que materiais neles enterrados sofrem danificação muito rápida, portanto, deve-se 
tomar um cuidado especial com os materiais de obras destinadas ao armazenamento 
e à circulação de substâncias poluidoras, como tanques de combustível e gasodutos. 
 
5.1.3 Contexto Local 

 
Da mesma forma que o contexto regional, o contexto local, apresentado a seguir, 
abrange inteiramente a AID e a ADA, propostas para contemplar todos os 
componentes do meio físico caracterizados neste diagnóstico ambiental da Linha Azul 
– Santa Cândida do Sistema de Metrô de Curitiba. 
 
No entanto, é importante destacar que esta área de influência de abrangência local 
compreende áreas urbanas, totalmente impermeabilizadas por pavimentação e 
calçamento da cidade, o que frequentemente modifica e impossibilita a caracterização 
in loco de particularidades do Meio Físico. 
 

5.1.3.1 Caracterização Geológica Local  
 
A caracterização geológica da AID e da ADA se remete ao contexto geológico do 
Município de Curitiba. Este contexto geológico é composto por distintas unidades 
litoestratigráficas que são representadas, em parte, pelo Embasamento Cristalino, 
constituído por gnaisses e migmatitos, enquanto a maior parte é constituída por 
sedimentos que preenchem a calha da Bacia Sedimentar de Curitiba (Formação 
Guabirotuba), formados sob condições de clima variando de semi-árido a úmido 
durante o Pleistoceno, depositados em discordância sobre o embasamento. Além 
disso, sobre essas duas unidades, foram acumulados depósitos de planície de 
inundações e os baixos terraços da planície atual do Rio Iguaçu. 
 
Apesar da maior parte dos afloramentos desta região estar descaracterizada, devido 
à pavimentação e ao calçamento na área central de Curitiba, são identificáveis três 
unidades geológicas ao longo do buffer e do eixo do Sistema do Metrô de Curitiba: 
Embasamento Cristalino, Formação Guabirotuba e aluviões (Figura 39). 
 
A coluna estratigráfica, apresentada a seguir, corresponde ao contexto geológico local 
(AID e ADA) definido para o EIA/RIMA referente à Implantação da Linha Azul – Santa 
Cândida do Sistema de Metrô de Curitiba. 
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Tabela 10- Coluna estratigráfica da geologia local, compreendendo a AID e a ADA 
da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 

Era Geológica Período Geológico Unidade Geológica 

Quaternário 
Aluviões 
Coluviões Cenozóico 

Terciário Formação Guabirotuba 

Paleo-proterozóico- 
Arqueano 

 
-- Embasamento cristalino 

 

Complexo Gnáissico-Migmatítico (Embasamento Cristalino)  
Na área de estudo, as rochas do Embasamento Cristalino apresentam pequenas 
ocorrências na AID e na ADA da Linha Azul do Metrô de Curitiba, correspondendo a 
2,7% da AID. Quando ocorre, predominam migmatitos e gnaisses com pequenas 
intercalações de quartzitos e meta-máficas, podendo ocorrer localmente veios de 
quartzo e zonas de alteração hidrotermal. Essas rochas geralmente apresentam 
bandamento centimétrico à métrico, alternando de bandas claras de composição 
granodiorítica a granítica com bandas cinza escura a rósea. 
 
O Complexo Gnaíssico–Migmatítico caracteriza-se por relevo de colinas arredondadas 
e vertentes convexas, quando constituem unidades morfológicas isoladas, ou as 
meias encostas das feições que possuem ocorrência da Formação Guabirotuba nas 
porções mais elevadas. Nas partes mais baixas, como em planície de inundação de 
rios, o embasamento pode ser alcançado a menos de 10 m, não necessariamente 
ocorrendo como via de regra. 

 
Os solos residuais são resultado do intemperismo das rochas migmatíticas e 
gnaíssicas, com textura variando em profundidade e lateralmente, devido à própria 
heterogeneidade da rocha matriz. Esses solos residuais são constituídos por argilas 
siltosas até siltes arenosos, coloração variada, amarela, cinza esverdeada escuro, por 
vezes com minerais micáceos. Quando próximos a superfície do terreno, os solos 
residuais são mais porosos e, com aumento da profundidade, podem guardar a 
estrutura da rocha original.  
 
Estando o Embasamento Cristalino recoberto pelos sedimentos da Formação 
Guabirotuba ou dos depósitos aluvionares, sua principal influência na obra refere-se 
ao posicionamento do topo rochoso. 
 
Referente ao potencial mineral, as rochas gnássicas-migmatíticas do Embasamento 
Cristalino e a ocorrência de rochas frescas aflorantes e próximas da superfície, indica 
potencial para exploração de brita, mas o que seria inviável devido à malha urbana 
da cidade de Curitiba (THEODOROVICZ, 1999). 
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Formação Guabirotuba 
A Formação Guabirotuba é a unidade geológica mais expressiva nas AID e ADA do 
estudo em questão. É representada ao longo da AID e ADA pela ocorrência de 
argilitos e seus produtos de alteração. Esta formação geológica corresponde a 88,5 % 
da AID definida para o Sistema de Metrô de Curitiba.  

 
A Formação Guabirotuba apresenta, como principal conteúdo litológico, os argilitos e 
subordinadamente ocorrem areias arcosianas, sob a forma de corpos tabulares e/ou 
lenticulares, com acunhamento lateral inseridas na massa argilosa, e mais 
esporadicamente, margas que se apresentam tanto sob a forma lenticular como em 
concreções e impregnações nos argilitos. 
 
Os argilitos, quando sãos, apresentam cor cinza e são conhecidos localmente como 
“Sabão de Caboclo”, passando a amarelo, vermelho e cores variegadas em função do 
intemperismo. Gerados sob condições climáticas semiáridas, que favorecem a 
formação de argilo minerais, as argilas ocorrentes na região de Curitiba são 
potencialmente expansivas, com predomínio de montemorilonita nas argilas cinza e 
de caolinita nas argilas vermelhas. 
 
As areias arcosianas são imaturas e constituídas por quartzo e feldspatos, com 
grânulos subangulares a subarredondados. Na base do pacote sedimentar, pode 
haver depósitos rudaceos, formados por seixo de quartzo subangulosos.   
 
O pacote de sedimentos da Formação Guabirotuba apresenta espessura média de 30 
m, podendo chegar a 80 m na parte central da bacia. A Formação Guabirotuba 
encontra-se, via de regra, recoberta por solos coluviais e residuais, formados a partir 
de sua própria argila e arcósio.  
 
A morfologia gerada é predominantemente constituída por colinas arredondadas de 
topo aplainado, com cota máxima a 940 m. 
 
Com relação ao potencial mineral dos sedimentos da Formação Guabirotuba, não há 
indícios diretos e indiretos de ocorrência minerais metálicas, sendo seu potencial 
metalogenético praticamente nulo. No que se refere ao potencial de minerais não 
metálicos, há apenas algum potencial para exploração de argilas vermelhas, 
relacionadas a solos residuais, areias e ocasionalmente turfas (THEODOROVICZ, 
1999). 
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Figura 39 - Contexto Geológico Local com destaque para Área de AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 
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Depósitos Coluvionares 
Os solos coluvionares representam o retrabalhamento e transporte por gravidade 
de solos residuais e, via de regra, há linhas de seixos. Podem apresentar-se 
laterizados ou hidromorfizados, enriquecidos com matéria orgânica em condições 
de superfície plana ou com pouca declividade e nas proximidades do lençol freático.    
 
Depósitos Aluvionares 
Os aluviões localizam-se nas porções de topografia plana associada às planícies de 
inundação recentes dos principais cursos d’água. Correspondem a sedimentos 
inconsolidados, depositados sobre rochas de unidades geológicas mais antigas 
(Embasamento Cristalino e Formação Guabirotuba), compostos de frações 
granulométricas variando desde areia até argilas, raramente ocorrendo cascalhos. 
Em geral, há teor elevado de matéria orgânica. 
 
As principais ocorrências de depósitos aluvionares na AID e na ADA referem-se às 
planícies de inundação dos rios Atuba e Belém, além de pequenos depósitos 
relacionados às cabeceiras de pequenos córregos, afluentes do Rio Barigui. 
Especificamente, na AID os depósitos aluvionares correspondem a 8,8 % da área. 
 
Os depósitos aluvionares são constituídos por sedimentos inconsolidados, argilas 
com teores variados de matéria orgânica e espessura de até 5 m, sobrepostos a 
níveis arenosos delgados. Geralmente, são áreas mal drenadas e nível d’água 
pouco profundo, variando em média de 0,75 a 3,50 m de profundidade, assentados 
sobre o topo rochoso alterado do embasamento cristalino e sobre sedimentos 
alterados da Formação Guabirotuba. 
 
Deve-se ainda considerar a possibilidade de serem detectados pequenos depósitos 
referentes a drenagens terciárias, que atualmente não se observa devido à ação 
antrópica.  
 
Cumpre ainda salientar que não é incomum na Região Metropolitana de Curitiba a 
ocorrência de camadas de argilas hidromorfizadas, com matéria orgânica, em 
posições de altos topográficos. A presença de depósitos coluvionares também não é 
descartada, pelas características morfológicas ao longo do eixo do metrô. 
 
Referente ao potencial mineral, os depósitos aluvionares de várzeas dos rios são 
áreas de altíssimo potencial para exploração de areia, cascalho, turfa e argilas, para 
diversos tipos de aplicações (THEODOROVICZ, 1999). 
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Caracterização Geotécnica  
A implantação do traçado sugerido para o Sistema de Metrô de Curitiba ocorrerá, 
basicamente, sobre quatro unidades geológicas existentes no Município de Curitiba: 
Embasamento Cristalino, Formação Guabirotuba, Depósitos Coluvionares e 
Depósitos Aluvionares.  
 
Para tanto, foram individualizadas as unidades com comportamento geotécnico e 
natureza geológica similares, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 11- Organização das unidades com comportamento geotécnico e natureza 
geológica similares 

FORMAÇÃO UNIDADES REPRESENTADAS 

Depósitos Aluvionares  
 

Sedimentos Argilosos 
Sedimentos Arenosos  

Depósitos Coluvionares Coluvios 

Formação Guabirotuba 
Solos residuais 
Argilito 

Embasamento Cristalino 
Solos residuais 
Gnaisses e migmatitos indiferenciados 

 
Embasamento Cristalino 
O Embasamento Cristalino constitui o substrato rochoso sobre o qual está 
assentada a Formação Guabirotuba e, por vezes, depósitos aluvionares. 
 
Os solos residuais do embasamento são gerados por intemperismo de rochas 
migmatíticas e gnaíssicas, com texturas que variam tanto em profundidade como 
lateralmente, devido à própria heterogeneidade da rocha matriz. Esses solos 
residuais são constituídos por argilas siltosas até siltes arenosos, coloração 
variando entre amarela, cinza esverdeada escuro, por vezes com minerais 
micáceos. Quando próximos à superfície do terreno, são mais porosos, mas com o 
aumento da profundidade podem guardar a estrutura da rocha original.  
 
Estando o Embasamento Cristalino recoberto por estas unidades, sua principal 
influência na obra refere-se ao posicionamento do topo rochoso. 
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Formação Guabirotuba 
A Formação Guabirotuba é a unidade que aflora na maior parte do traçado do 
metrô de Curitiba, sendo considerada a mais expressiva ao longo da Linha Azul – 
Santa Cândida, representada pela ocorrência de argilitos e seu produtos de 
alteração. 
 
O argilito propriamente dito possui coloração cinza esverdeado a esbranquiçado, 
granulação muito fina, com grãos de areia esparsos em sua massa, textura 
predominantemente maciça e é conhecido localmente como “Sabão de Caboclo”. 
Este argilito possui como constituinte principal a argila do tipo Montminillonita, 
mineral instável e expansivo, o que lhe confere uma acentuada tendência de 
desagregação e, pela sua granulometria, uma alta transportabilidade. 
 
Devido à sua característica expansiva, quando inundado e/ou desconfinado, o 
argilito perde rapidamente sua resistência, possuindo, portanto, um 
comportamento ruim como subleito e para aterro. Em cortes realizados neste 
material geológico, quando não protegidos, é extremamente comum a ocorrência 
de ravinamentos.  
 
Os sedimentos (argilas) cinza esverdeados da Formação Guabirotuba possuem 
elevados valores de resistência, baixa compressibilidade, pressões de pré-
adensamento extremamente elevados e baixa permeabilidade. Devido a esta última 
característica, é comum a ocorrência de lençol freático suspenso nas camadas 
superficiais (solo de alteração, colúvio). 
 
As espessuras dos horizontes de alteração são da ordem de 1,5 a 10 m enquanto 
que o pacote sedimentar, incluindo o argilito, varia de 3 (na Vila Hauer) a 76 m (no 
Pinheirinho) de espessura. Os horizontes superiores desta formação, 
correspondentes aos solos originários do argilito, possuem colorações que variam 
do amarelo ao vermelho, reflexo de diferentes graus de intemperismo. Nesses 
horizontes superiores, há maior maturação pedogenética, com predomínio de 
caolinita. Devido ao maior imtemperismo sofrido, principalmente pelas argilas 
vermelhas, são menos expansivas que o argilito, portanto, possuem boas 
características de compactação e suporte, com valores baixo a médio de resistência 
a penetração. 
 
O lençol freático apresenta profundidades médias de 3,5 m na Formação 
Guabirotuba. Esta situação não deve, entretanto, ser tomada como regra geral, 
pela possibilidade de ocorrência de níveis lenticulares arcoseanos que poderão 
gerar lençóis suspensos. 
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Vários autores têm estudado o argilito da Formação Guabirotuba e seus produtos 
de alteração. Na Tabela 12 é apresentado um resumo dos resultados obtidos em 
estudos existentes. 
 
Tabela 12- Resumo dos resultados obtidos em diversos estudos sobre as 
características geotécnicas do argilito da Formação Guabirotuba e seus produtos de 
alteração 

Característica Costa 
Nunes 

Costa 
Nunes 

Massad 
et al 

Tavares Celso 
Prates 

Nascimento 
et al 

 
 
Classificação visual 

argila 
siltosa  
c/ areia fina 
 cinza clara 

argila 
siltosa  
c/ areia fina
vermelha 

argila siltosa 
 c/ areia fina 
 cinza clara 

argila siltosa 
marrom/cinza  
c/ pontos 

argila siltosa cinza  
Diversas 

Local de origem Araucária Araucária Araucária Portão Diversos Diversos 

h nat % - - 20 a 40 18 a 40 - 12 a 40 

%  # 200 - - 70 a 95 - - - 

% de argila 51 a 68 31 a 51 > 50% 50 70 – 80 - 

% de silte 17 a 22 16 a 24 - - 8 – 23 - 

LL % 63 a 68 53 a 58 50 a 90 61 a 87 - 36 a 110 

IP % 40 a 47 20 a 27 25 a 50 38 a 42 49 – 55 13 a 74 

γ nat ( kg/m3 ) - - - 1,870 1,8 – 1,96 - 

N (SPT) - - 10 a 60 5 a 60 16 – 20 4 a 35 

h ót (PN)  % - - 25 a 30 - - 24 a 34 

γ máx (PN) kg / m3 - - 1400 a 1600 - - 1320 a 1530 

Coesão - - 0,5 t/ m2 70 a 400 Kpa 180 a 350 KPa 3 a 160 Kpa 

φ (°) efetivo - - 28 - - 10 a 38 

φ (°) residual - - 11 - - - 

Pressão de inchamento 
(kg/cm2) 

1,1 a 3,4 0,2 a 0,7 - - - - 

Expansibilidade LNEC 
(%) 

36 a 50 14 a 26 - - - - 

Pressão de pré 
consolidação (Kpa) 

- - - 300 a 1000 800 a 1500 - 

Coeficiente de 
consolidação (cm2/s) 

- - - 10 a 20 x 10-4 - - 

Coeficiente de Poisson 
drenado 

- - - 0,18 a 0,25 - - 

índice de compressão - - - 0,16 a 0,28 0,16 a 0,486 - 

índice de expansão - - - 0,027 a 0,035 - - 

O . C. R. - - - 3,7 a 8,2 - - 

Coeficiente de 
adensamento 1o 

- - - 0,015 a 0,025 - - 

Coeficiente de 
adensamento 2o 

- - - 0.018 a 0,035 - - 

 
Depósitos Coluvionares 
Os depósitos coluvionares com até 10 m de espessura são constituídos por argila 
de coloração avermelhada, localmente acinzentada, apresentando valores baixos de 
resistência à penetração. 
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Devido a suas características de maturação pedogenética, possuem bom 
comportamento depois de compactados, compondo subleitos com boa capacidade 
de suporte. 
 
Depósitos Aluvionares 
Ao longo do traçado da Linha Azul – Santa Cândida do Sistema de Metrô de Curitiba 
é observada localmente a ocorrência de sedimentos aluvionares referente à planície 
de inundação dos rios Atuba, Belém e afluentes, além de pequenos depósitos 
relacionados às cabeceiras de pequenos córregos, afluentes do Rio Barigui.  
 
Esses depósitos aluvionares são constituídos por sedimentos inconsolidados, argilas 
com teores variados de matéria orgânica e espessura de até 5 m, sobrepostos a 
níveis arenosos delgados.  
 
As camadas argilosas possuem consistência muito mole, portanto, baixa capacidade 
de suporte e alta compressíbilidade. No entanto, tanto os solos argilosos como os 
arenosos apresentam estabilidade precária para escavações de valas.  
 
Geralmente, são áreas mal drenadas e com nível d’água pouco profundo, variando 
em média de 0,75 a 3,5 m de profundidade, ora assentados sobre o topo rochoso 
alterado do embasamento cristalino, nas proximidades do Rio Atuba e afluentes, 
ora assentados sobre a Formação Guabirotuba, nas proximidades dos rios Belém, 
Barigui, Padilha e afluentes. 
 
Deve-se ainda considerar a possibilidade de serem detectados pequenos depósitos 
referentes a drenagens terciárias que, devido à ação antrópica, atualmente não se 
observam no modelo topográfico. 
 

Caracterização Hidrogeológica  
A caracterização hidrogeológica local abrange totalmente a AID e a ADA do 
empreendimento, que, por sua vez, compreendem apenas três sistemas de 
aquíferos de ocorrência local: o aquífero fissural ou fraturado, representado pelo 
Aquífero do Embasamento Cristalino, e os aquíferos porosos, representados pelo 
Aquífero Guabirotuba e pelo Aquífero Aluvionar. Esses aquíferos são representados, 
respectivamente, pelas rochas do embasamento, pelas lentes arcoseanas da 
Formação Guabirotuba e pelos sedimentos aluvionares recentes.  
 
Aquífero Embasamento Cristalino 
Entre os sistemas aquíferos de ocorrência na AID e ADA do Sistema de Metrô de 
Curitiba, merece especial destaque o Aquífero do Embasamento, pois é o mais 
explotado no Município de Curitiba, embora sua unidade geológica não aflore 
continuamente na AID do empreendimento. Este aquífero possibilita a circulação 
das águas através das descontinuidades estruturais da rocha.  
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Segundo Rosa Filho et al. (1998), as águas presentes nos migmatitos e gnaisses do 
embasamento são apropriadas para consumo humano, sendo classificadas como 
bicarbonatadas cálcio-magnesianas, com teores de sólidos totais dissolvidos entre 
100 mg/L e 150 mg/L, pH entre 6,5 e 7 e dureza inferior a 100 mg/L de CaCO3. 
 
Aquífero Guabirotuba  
O Aquífero Guabirotuba, cujos sedimentos ocorrem sobrepostos ao embasamento, 
é considerado como aquitardo, com pouquíssima expressão quanto ao volume de 
vazão, mesmo nas lentes areno-siltosas ali encontradas (SALAMUNI, 1998). Ainda 
segundo este autor, tendo em vista a caracterização dos sedimentos da Bacia de 
Curitiba, seria mais conveniente não utilizar a denominação de aquífero para a 
Formação Guabirotuba, já que a mesma é composta predominantemente por 
argilas. 
 
Desta forma, o Aquífero Guabirotuba é representado apenas pelas lentes de areias 
arcosianas que ocorrem intercaladas aos sedimentos pelíticos da Formação 
Guabirotuba, o que dificulta a delimitação da sua área de ocorrência.   
 
Para Rosa Filho et al. (1998), no Aquífero Guabirotuba a concentração média de 
sólidos totais dissolvidos é da ordem de 150 mg/L, dureza de 30 a 230 m/L de 
CaCO3 e pH varia entre 6,8 a 8,1.  
 
Aquífero Aluvionar 
Nos aquíferos aluvionares, as camadas de areias e cascalhos que preenchem a 
calha do Rio Iguaçu e afluentes são os sedimentos que mais merecem destaque, 
sendo favoráveis no armazenamento de águas subterrâneas.  
 
Os estudos realizados especificamente na cidade de Curitiba (SALAMUNI, 1998), 
com relação às vazões dos aquíferos, apontam que algumas regiões apresentam 
poços de alta vazão sobre o embasamento. Essas ocorrências pontuais foram 
verificadas próximas a alinhamentos estruturais, na porção norte do município 
(região do bairro de Santa Cândida), região sul e sudeste (bairro da Cidade 
Industrial) e região oeste (bairro Seminário, próximo ao Rio Barigui), sendo as duas 
últimas regiões localizadas fora da AID.  
 
Segundo o banco de dados da SUDERHSA (2009), existem cerca de 110 poços 
tubulares com outorga de exploração de água subterrânea, na AID do Sistema de 
Metrô de Curitiba, atendendo desde áreas comerciais, áreas residenciais, áreas 
industriais e à administração pública. Pela interpretação dos dados complementares 
de cada um dos poços, conclui-se que a grande maioria encontra-se explorando 
água do Aquífero do Embasamento Cristalino. 
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Fontes Potencialmente Poluidoras 
No eixo de implantação da Linha do Metrô de Curitiba, as águas superficiais e 
subterrâneas podem sofrer alterações nas suas características naturais, devido a 
grande carga de poluentes lançados ao solo por infiltração de fossas nas áreas sem 
rede de esgoto, derramamentos de hidrocarbonetos por postos de combustíveis, 
garagens, lava jatos e oficinas mecânicas, ácidos, tintas e metais por desmanches, 
ferros velhos, metalmecânica, galvanizações, gráficas, têxteis, marmorarias e, em 
menor escala, por adubos e pesticidas utilizados em áreas verdes. 
 
Essas cargas poluentes apresentam caráter cumulativo, por serem persistentes no 
meio, com longo período de meia vida. No entanto, apenas os estabelecimentos de 
comercialização de hidrocarbonetos possuem controle sistemático, com cadastro 
atualizado, justamente por representarem risco potencial maior. Desta forma, 
foram verificados no Programa de Controle de Postos de Combustíveis da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, ao longo do traçado em estudo, os postos de 
combustíveis em implantação, em atividade e as áreas onde já foram desenvolvidas 
atividades de armazenamento de combustíveis, indicando locais com passivo 
ambiental por contaminação de hidrocarbonetos. 
 
Os dados foram levantados no cadastro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Curitiba (Set./2009). Ao todo a AID abrangerá 82 postos de combustíveis, sendo 
que 34 apresentam indícios de contaminação, 36 não apresentam indícios de 
contaminação e para 12 não há informação (Tabela 13). 
 
A partir da identificação das diversas fontes poluidoras dos aquíferos de uma 
determinada região, deve-se também levar em conta o grau de vulnerabilidade de 
cada aquífero. Segundo SUDERHSA (2007), não existe um mapa de vulnerabilidade 
natural para as diversas unidades aquíferas presentes na AID, no entanto, os 
aquíferos sedimentares (Guabirotuba e Aluvionares) são tipicamente mais 
vulneráveis que o aquífero do embasamento. Para o último, as partes mais 
vulneráveis são aquelas com maior incidência de anisotropias, como fraturas, falhas 
e outras estruturas, além dos mantos de alteração intempérica.  
 
Além disso, em todos os aquíferos, as porções mais próximas à superfície (rasas) e 
livres costumam ser mais vulneráveis, devido à maior possibilidade de acesso de 
poluentes ou contaminantes lixiviantes e à presença de áreas de recarga. Outro 
aspecto importante é a proteção sanitária de poços que, caso não seja adequada, 
pode fazer do poço um veículo de contaminação dos aquíferos (SUDERHSA, 2007). 
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Tabela 13- Localização e situação ambiental dos postos de combustíveis 
localizados na AID do Sistema de Metrô de Curitiba 

Localização  
Área do lote 

Posto 
 

Coordenada 
_X 

 
Coordenada 

 _Y 

 
Situação Ambiental 

885,00 673577,54988 7185318,21512 Sem indício de contaminação 

1.004,00 674199,08577 7186716,64149 Sem informações 

1.041,00 674150,14048 7186662,58869 Sem indício de contaminação 

135,00 674520,30170 7186324,23751 Sem informações 

528,00 674524,16443 7186277,36777 Com indício de contaminação 

190,00 674536,46938 7186270,48202 Com indício de contaminação 

4.561,00 674015,16646 7185888,29339 Sem indício de contaminação 

888,00 674755,04010 7186044,12967 Sem indício de contaminação 

525,00 674866,35773 7185865,92940 Com indício de contaminação 

1.039,00 674625,31242 7185644,05221 Sem indício de contaminação 

1.134,00 674515,21755 7185701,50055 Sem informações 

1.968,00 674199,56250 7185470,56066 Sem informações 

235,00 673741,44099 7187048,68194 Com indício de contaminação 

1.205,00 673984,36913 7187277,62326 Sem indício de contaminação 

1.488,00 674621,24578 7187596,38448 Sem indício de contaminação 

615,00 674699,91059 7187104,78061 Com indício de contaminação 

980,00 674008,85177 7185321,46554 Sem indício de contaminação 

571,00 673753,62417 7185093,66432 Sem indício de contaminação 

578,00 673538,47986 7185139,48043 Com indício de contaminação 

520,00 673665,42525 7184800,78329 Com indício de contaminação 

2.225,00 674494,52014 7185304,88961 Com indício de contaminação 

917,00 674717,66582 7185420,94017 Com indício de contaminação 

873,00 674798,19246 7185253,91464 Com indício de contaminação 

5.077,00 674950,36500 7185624,43000 Com indício de contaminação 

581,00 671764,38498 7184415,51420 Sem indício de contaminação 

1384,00 671892,75269 7184373,42797 Com indício de contaminação 

1.577,00 672781,73062 7184703,86045 Com indício de contaminação 

592,00 672238,77565 7184236,48064 Sem informações 

441,00 672674,49293 7184405,92891 Sem indício de contaminação 

2.230,00 672147,18620 7183981,25037 Sem indício de contaminação 

1.399,00 672158,65416 7183007,93121 Sem indício de contaminação 

1460,00 671912,44781 7182453,40976 Sem indício de contaminação 

975,00 672454,99323 7185111,05905 Com indício de contaminação 

1.064,00 672521,65284 7184790,65536 Sem indício de contaminação 

456,00 672915,82108 7184938,24293 Com indício de contaminação 

1.080,00 676168,49649 7189290,76574 Sem informações 

1.864,00 675943,24313 7188937,29353 Com indício de contaminação 

1.820,00 675814,52421 7188646,73472 Com indício de contaminação 

1.767,00 675499,99141 7188842,34471 Com indício de contaminação 

18.053,00 675563,82670 7188532,41276 Com indício de contaminação 

1.942,00 671436,82065 7181107,70642 Sem indício de contaminação 

998,00 671690,85053 7180962,52796 Com indício de contaminação 
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Localização  
Área do lote 

Posto 
 

Coordenada 
_X 

 
Coordenada 

 _Y 

 
Situação Ambiental 

309,00 671304,85876 7181382,29648 Sem informações 

1.975,85 671504,05160 7182002,05575 Com indício de contaminação 

1.020,00 671679,67064 7182315,60116 Com indício de contaminação 

1.939,00 671834,48851 7182617,25540 Sem indício de contaminação 

484,00 671544,09289 7182932,33757 Sem informações 

2.125,00 676868,91714 7190236,44802 Com indício de contaminação 

547,00 676699,42000 7190091,70000 Com indício de contaminação 

378,00 676265,35747 7190056,44579 Sem indício de contaminação 

1.600,00 676375,27040 7189865,80093 Sem indício de contaminação 

918,00 677697,06842 7191345,70747 Com indício de contaminação 

2.514,00 677283,70359 7190750,37704 Sem informações 

1.085,00 677053,23495 7190303,07119 Sem indício de contaminação 

1.330,00 677303,80080 7190365,90172 Sem informações 

2.672,80 671779,88590 7180514,03761 Sem indício de contaminação 

2.180,00 671902,70108 7179703,28635 Sem indício de contaminação 

17.892,00 671595,26564 7180016,67057 Sem informações 

29.643,00 671674,73858 7179343,50138 Com indício de contaminação 

2.980,00 671411,77841 7179508,97330 Com indício de contaminação 

2.098,30 671406,72121 7180557,59654 Sem indício de contaminação 

955,00 671073,55456 7178977,75877 Sem indício de contaminação 

1.855,00 678401,01464 7191984,72000 Sem indício de contaminação 

1.428,00 679108,23000 7192314,19500 Sem indício de contaminação 

1.056,00 678381,18892 7191140,42146 Sem indício de contaminação 

2.292,00 671571,99639 7178861,62421 Com indício de contaminação 

1.006,00 671796,69942 7178412,56421 Sem indício de contaminação 

3.120,00 671255,98879 7178393,75752 Sem indício de contaminação 

1.887,00 671277,50394 7177469,15266 Com indício de contaminação 

2.368,00 671187,81023 7177266,91781 Com indício de contaminação 

44.680,00 671750,66568 7177844,49390 Com indício de contaminação 

49.590,00 671984,35719 7176830,44500 Com indício de contaminação 

5.426,00 671675,90234 7175887,00710 Com indício de contaminação 

665,00 671330,74182 7175857,53545 Sem indício de contaminação 

22.904,00 671335,84872 7175749,36680 Sem indício de contaminação 

17.688,00 671088,82057 7175311,97400 Sem indício de contaminação 

21.848,00 671417,34570 7175998,14188 Com indício de contaminação 

12.800,00 670870,61956 7175414,70766 Sem indício de contaminação 

1.932,00 671361,45687 7176732,78667 Sem indício de contaminação 

2800,00 671199,61403 7176425,93774 Sem indício de contaminação 

76.569,00 669924,57894 7173680,87962 Sem informações 

531,00 672223,63789 7183889,09665 Sem indício de contaminação 

     Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba 
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Qualidade das águas subterrâneas 
Com relação à qualidade das águas subterrâneas, é importante destacar que ainda 
não existem instrumentos legais de enquadramento de corpos d’ água subterrâneos 
em padrões de qualidade, com base em classes de usos preponderantes, como 
existe para águas superficiais, embora haja discussões em andamento no âmbito 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) (SUDERHSA, 2007).  
 
Desta forma, a avaliação da qualidade da água para consumo humano nesses 
aquíferos de ocorrência na AID foi baseada nos estudos de PERH-PR (2007) apud 
SUDERHSA (2007). Nestes estudos foram realizadas comparações dos teores de 
alguns parâmetros químicos obtidos dos laudos analíticos, utilizando-se como Valor 
Máximo Permitido (VMP), os estabelecidos na Portaria nº 518 de 2004, do 
Ministério da Saúde. Esta avaliação da qualidade da água dos aqüíferos englobou 
amostras coletadas em poços públicos e privados, utilizados, em sua maior parte, 
para abastecimento humano. 
 
Vale ressaltar que este tipo de análise, que se restringe aos parâmetros avaliados, 
não indica necessariamente que o aproveitamento dessas águas é próprio para 
consumo humano, pois apenas indicam sua qualidade. No entanto, em muitos 
casos, um tratamento simplificado dessas águas pode deixá-las aptas para o 
abastecimento público (SUDERHSA, 2007). 
 
Os dados de qualidade das águas subterrâneas, obtidos a partir de PERH-PR (2007) 
apud SUDERHSA (2007), são apresentados a seguir para os aquíferos Cristalino e 
Guabirotuba. Não existem dados sobre Aquífero Aluvionar. 
 
Tabela 14- Resumo estatístico dos parâmetros químicos das águas do Aquífero do 
Embasamento Cristalino (PPM) 

Parâmetro Máximo Mínimo Média Mediana VMP 

Alcalinidade total 206,23 5,94 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 45 
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 

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

 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

137

Tabela 15- Resumo estatístico dos parâmetros químicos das águas do 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 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 45 
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 

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

 

Os resultados desses estudos para os aquíferos do Embasamento Cristalino e 
Guabirotuba indicam que, em ambos, há algumas amostras com conteúdos de íon 
fluoreto, íon nitrato e o ferro total acima do limite de potabilidade. A presença de 
nitrato na água subterrânea não é natural e está associada à infiltração de 
efluentes domésticos.  
 
Os demais parâmetros atendem aos padrões de potabilidade, não apresentando 
concentrações acima dos valores máximos permissíveis, quando especificado.. 
  
Para a SUDHERSA (2007), é possível a utilização desse recurso para fins de 
abastecimento público, principalmente condomínios, hotéis e hospitais, porém, com 
controle sanitário rigoroso. Por serem áreas urbanizadas, com canalização de rios e 
rede de coleta de esgotos ineficiente, é provável haver infiltração de efluentes, 
causando a degradação do recurso hídrico subterrâneo. 
 
Caracterização Geomorfológica  
No contexto da caracterização geomorfológica local, a AID e a ADA do 
empreendimento inserem-se integralmente na unidade morfoescultural do Primeiro 
Planalto Paranaense, abrangendo as unidades geomorfológicas: Planalto de Curitiba 
e Planalto do Alto Iguaçu (MINEROPAR, 2007). 
 
De forma geral, a morfologia local é caracterizada por colinas alongadas, paralelas 
aos grandes vales de rios na Formação Guabirotuba, e por colinas arredondadas 
onde o embasamento é aflorante. O alto Rio Iguaçu e seus formadores dissecam a 
bacia, formando depósitos fluviais recentes com planícies de larguras variadas, 
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constituindo o domínio geomorfológico das planícies de inundação, atualmente 
sujeitas a todo tipo de ação antrópica (SALAMUNI et al., 2004). 
 
Segundo Salamuni et al. (2004), a Região Metropolitana de Curitiba pode ser 
enquadrada em cinco domínios morfológicos principais com características 
distintas: Sistema de planícies ou terrenos aluvionares, Sistemas de Colina 
(unidades de topo alongados), Sistema de Colinas (unidade de topo plano), 
Sistema de Montanha (porção leste de Curitiba) e Sistema de Morros (porção norte 
de Curitiba). No entanto, no contexto da morfogênese local, as áreas AID e ADA do 
Sistema do Metrô de Curitiba abrangem apenas dois destes domínios: o Sistema de 
Planícies, ou terrenos aluvionares, e o Sistema de Colinas. 
 
O Sistema de Planícies, ou terrenos aluvionares, abrange áreas planas de várzea ou 
inundáveis, com depósitos sedimentares pouco entalhados e frequentes terrenos 
alagadiços. O Sistema de Colinas, por sua vez, abrange um relevo colinoso de 
vertentes suaves, convexas em geral, com entalhamento e dissecação pouco 
profunda, devido à rede de drenagem local de densidade média (SALAMUNI et al., 
2004). 
 
Para as AID e ADA do Sistema de Metrô de Curitiba, esses dois domínios 
morfológicos foram compartimentados em três segmentos principais, com 
características distintas: Sistema de Planícies ou Terrenos Aluvionares, Sistema de 
Colinas I e Sistema de Colinas II, conforme Figura 40. 
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Figura 40 - Compartimentos morfológicos definidos para a AID e ADA do Sistema 
de Metrô de Curitiba 
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Sistema de planícies ou terrenos aluvionares  
O segmento que compreende o Sistema de Planícies na AID e ADA do Sistema de 
Metrô de Curitiba ocorre, principalmente, ao longo das planícies de inundação do 
Rio Belém quando este cruza com a linha do Sistema de Metrô (porção central da 
AID e ADA), no centro da cidade de Curitiba, compreendendo parte dos bairros 
Centro, Centro Cívico, São Francisco e Rebouças (Figura 41).  
 
Este segmento abrange áreas de ocorrência de aluviões dos rios de segunda e 
terceira ordem da bacia do Rio Belém e suas planícies de inundação, com intervalo 
de declividade de 0 a 6 % e altitude variando de 915 a 888 m.  
 
Figura 41 - Compartimento morfológico Sistema de Planícies ou Terrenos 
Aluvionares da AID e ADA do Sistema de Metrô de Curitiba 

 

 
 

Figura 42 - Figura ilustrativa do segmento Sistema de planícies ou terrenos 
aluvionares 
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Um segmento principal do Metrô de Curitiba está previsto para o Sistema de 
Planícies na AID e ADA, sistema que também ocorre, em escalas menores, em 
pequenos segmentos inseridos nos sistemas de Colinas I e II, associado às outras 
redes de drenagem fluvial da área.  
 
Sistema de Colinas I   
O segmento que compreende o Sistema de Colinas I na AID e ADA do Metrô de 
Curitiba ocorre na porção norte do traçado, ao longo dos primeiros 1,7 km, nos 
bairros Santa Cândida e Tingui (Figura 43).  
 
Este trecho abrange colinas de formas arredondadas, tipo “meia laranja”, com 
vertentes suaves e geralmente convexas. O intervalo de declividade é de 6 % a 12 
% e altitude varia de 955 a 903 m. Apresenta entalhamento médio e dissecação 
lenta em desenvolvimento, devido à rede de drenagem de densidade média. 
 
Figura 43 - Compartimento morfológico Sistema de Colinas I da AID e ADA do 
Sistema de Metrô de Curitiba 

 
 

Figura 44 - Foto ilustrativa do segmento Sistema de Colinas I  
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O Sistema de Colinas II ocorre em dois segmentos na AID e ADA do Sistema de 
Metrô de Curitiba, o primeiro entre o Sistema de Colinas I e o Sistema de Planícies, 
o segundo entre a porção centro-sul do traçado do metrô. O primeiro segmento, de 
cerca de 5 km, abrange os bairros Boa Vista, Bacacheri, Cabral, Ahu, Juvevê, Alto 
da Glória e Centro Cívico (Figura 45), enquanto o segundo segmento, de cerca de 
12,6 km, é nos bairros Batel, Água Verde, Vila Izabel, Portão, Novo Mundo, Capão 
Raso, Pinheirinho e CIC (Figura 47). 
 
Esses dois segmentos abrangem colinas de topos alongados e aplainados, 
comumente nas direções N-S e NE-SW, com vertentes muito suaves, convexas e 
longas. O intervalo de declividade é de 0 a 6 % e altitude varia entre 946 e 903 m. 
Apresenta entalhamento baixo, dissecação pouco profunda e rede de drenagem de 
densidade média. 
 
Figura 45 - Compartimento morfológico Sistema de Colinas II da AID e ADA do 
Sistema de Metrô de Curitiba 

 
 

Figura 46 - Foto ilustrativa do segmento Sistema de Colinas II 
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Figura 47 - Compartimento morfológico Sistema de Colinas II da AID e ADA do 
Sistema de Metrô de Curitiba 

 
 

Figura 48 - Foto ilustrativa do segmento Sistema de Colinas II 

 
 
 
Na Tabela 16 são apresentadas as principais informações acerca dos três 
compartimentos morfológicos definidos na AID e ADA do Sistema de Metrô de 
Curitiba. 
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Tabela 16- Resumo dos compartimentos morfológicos existentes na AID e ADA do 
Sistema de Metrô de Curitiba 
 

 
Compartimento 

Morfológico 
 

Morfologia 
Dominante 

Altitude 
(m.s.n.m.) 

Declividade 
(classe 

predominante) 

 
Características 
Morfológicas 

 

  Min. Max.   

Sistema de planícies 
ou terrenos 
aluvionares 

Dissecação baixa 

888 915 0 – 6% 

Terrenos baixos e 
mais ou menos 
planos, junto a 

margens dos rios, 
sujeitos a 

inundações. 

Sistema de Colinas I  Dissecação média, 
colinas 
arredondadas, 
vertentes convexas 
e vales em V. 

903 955 6 – 12% 
Terrenos de relevo 

ondulado, com 
vertentes convexas. 

Sistema de Colinas II Dissecação  baixa, 
colinas de topo 
alongado e 
aplainado, 
vertentes convexas 
e vales em V 
abertos. 

903 946 0 – 6% 

Terrenos de relevo 
levemente 

ondulado, com 
vertentes muito 

suaves, convexas e 
longas. 

 

 
Hipsometria 
A partir da interpretação da superfície topográfica da AID e ADA do Sistema de 
Metrô de Curitiba, com mapa hipsométrico, conclui-se que as altitudes variam de 
955 m a 888 m.  
 
De modo geral, o relevo na AID e ADA do Sistema de Metrô de Curitiba é de baixa 
amplitude, associado a colinas e planícies. A Figura 49 representa a hipsometria na 
área de estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

145

Figura 49 - Mapa Hipsométrico da AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô 
de Curitiba 
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Caracterização Hidrográfica Local 
No contexto da caracterização hidrográfica local, a AID e a ADA do 
empreendimento inserem-se integralmente na bacia do Alto Iguaçu, onde estão as 
cabeceiras dos cursos d’água, afetando diretamente as sub-bacias do Rio Atuba, 
Rio Belém, Ribeirão dos Padilhas e Rio Barigui, todos afluentes da margem direita 
do Rio Iguaçu. 
 
Segundo a hidrografia da AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, 
os cursos d’ água diretamente afetados pelo empreendimento são: Rio Bacacheri 
Mirim e Rio Bacacheri (Bacia do Atuba), Rio Belém e Rio Ivo (Bacia do Rio Belém), 
Rio da Vila Formosa e Rio Passo do França (Bacia do Rio Barigui), Ribeirão dos 
Padilhas e Rio Pinheirinho (Bacia do Ribeirão dos Padilhas).  
 
Essas bacias existentes nas AID e ADA do Sistema de Metrô de Curitiba já estão 
urbanizadas. São providas de rede de drenagem de águas pluviais e o curso dos 
corpos de água canalizados (alguns a céu aberto e outros com seção 
completamente fechada/canalizada). Este sistema faz com que grande parte da 
água das precipitações escoe pelas sarjetas, guias e galerias, minimizando a 
infiltração de água no solo antes de alcançar os cursos d’água naturais.  
 
Os padrões de drenagem desses cursos d’ água na AID e na ADA variam, em geral, 
de subdendrítico a subretangular, reflexo do controle estrutural. A densidade de 
drenagem é mais alta em áreas dominadas por associações faciológicas argilosas 
da Formação Guabirotuba, ocorrendo o inverso nas áreas dominadas por aluviões, 
em função do caráter mais psamítico das últimas. 
 
Como as sub-bacias de ocorrência na AID e na ADA do empreendimento 
encontram-se inseridas no Município de Curitiba, especificamente, na zona urbana 
da cidade, é de se esperar que os impactos diretos e indiretos sobre a 
disponibilidade (quantitativa e qualitativa) dos recursos hídricos sejam diretamente 
influenciados pela densidade populacional local. 
 
Quanto maior a densidade populacional, maior também a demanda para 
abastecimento, mais resíduos e efluentes são gerados, maior o impacto sobre a 
cobertura natural existente e maior a impermeabilização do solo, reduzindo a 
recarga local dos aquíferos subterrâneos e aumentando a intensidade das cheias 
(SUDERHSA, 2007). A partir de um dado limite, esse processo pode comprometer a 
qualidade ambiental de uma área.  
 
Assim, na tabela abaixo, são apresentados os dados referentes à população e a 
densidade populacional de cada uma das sub-bacias de ocorrência na AID e ADA da 
Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba. 
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Tabela 17- Estimativa da população e densidade populacional nas sub-bacias da 
AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 

Sub-Bacia 
População Total Estimada 

(CENSO 2000) 
Densidade Populacional 
Estimada (CENSO 2000)  

Atuba 463.440 25,90 hab/ha 
Belém 449.190 50,17 hab/ha 

Barigui 686.017 36,80 hab/ha 

Ribeirão dos Padilhas 129.274 40,68 hab/ha 

      Fonte: SUDERHSA (2007) 

 
 

Qualidade das Águas  
Segundo SUDERHSA (2007), as sub-bacias de ocorrência na AID e ADA da Linha 
Azul do Sistema de Metrô de Curitiba estão com alto comprometimento da 
qualidade de suas águas, devido às drenagens em áreas densamente urbanizadas.  
 
A partir da análise dos dados históricos do Índice de Qualidade das Águas (IQA), 
obtidos através das estações existentes nas sub-bacias (Atuba, Belém, Ribeirão dos 
Padilhas, Barigui e Iguaçu), observa-se que estão em péssimas condições de 
qualidade, com exceção do Rio Iguaçu, que se encontra com qualidade ruim a 
razoável (SUDERHSA, 2009). 
 
Abaixo são relacionadas as estações onde foram obtidos os dados de IQA de cada 
sub-bacia da AID e no Anexo 8 seguem os dados completos de cada estação.  
 
Tabela 18- Bacia do Rio Atuba 

Bacia do Rio Atuba 

Código Estação Rio Posição no curso do rio 

65000015 AI–55: Jus. Cor. Monjolo* Atuba montante 

65000021 AI-62: Parque Bacacheri*  Bacacheri montante 

65007045 AI-08: Terminal Afonso Camargo Atuba médio/jusante 

* Dados obtidos apenas para o período de 1993 a 1994. (Fonte: Banco de dados da SUDERHSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

148 

Figura 50 - IQA - Rio Atuba (montante) 

RIO ATUBA - AI55 - JUS. CÓRREGO MONJOLO
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Fonte: SUDERHSA 
 

Figura 51 - IQA - Rio Bacacheri (montante) 

RIO BACACHERI - AI62 - PARQUE BACACHERI
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Fonte: SUDERHSA 
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Figura 52 - IQA - Rio Atuba (médio/jusante) 

RIO ATUBA - AI08 - TERMINAL AFONSO CAMARGO
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Fonte: SUDERHSA 

 
Tabela 19- Bacia do Rio Belém 

Bacia do Rio Belém 

Código Estação Rio Posição no curso do rio 

65000014 AI-56: Mont. Parque São Lourenço*  Belém montante 

65011400 AI-19: Prado Velho Belém médio 

65011500 AI-15: Rodolfo Bernardelli Belém jusante 

* Dados obtidos apenas para o período de 1993 a 1994 (Fonte: Banco de dados da SUDERHSA) 

 

Figura 53 - IQA - Rio Belém (montante) 

RIO BELÉM - AI56 - MONT. PARQUE SÃO  LOURENÇO
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Figura 54 - IQA - Rio Belém (médio) 

RIO BELéM - AI19 - PRADO VELHO UCP
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Fonte: SUDERHSA 

 
 

Figura 55 - IQA - Rio Belém (jusante) 

RIO BELéM - AI15 - RODOLFO BERNARDELLI
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Fonte: SUDERHSA 

 

Tabela 20- Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

Código Estação Rio Posição no curso do rio 

-- AI-09: Jardim Paranaense * Padilha Jusante 

* Não existem dados para esta estação (Fonte: Banco de dados da SUDERHSA) 
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Tabela 21- Bacia do Rio Barigui 

Bacia do Rio Barigui 

Código Estação Rio Posição no curso do rio 

65000019 AI-61: Rua João Bettega* Barigui médio 

65019700 AI-10: Ponte da Cachimba Barigui jusante 

* Dados obtidos apenas para o período de 1993 a 1994 (Fonte: Banco de dados da SUDERHSA) 

 

Figura 56 - IQA - Rio Barigui (médio) 

RIO BARIGUI - AI61 - RUA JOÃO BETTEGA
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Fonte: SUDERHSA 

 

Figura 57 - IQA - Rio Barigui (jusante) 

RIO BARIGüI - AI10 - PONTE DA CAXIMBA
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Fonte: SUDERHSA 
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Tabela 22- Bacia do Rio Iguaçu 

Bacia do Rio Iguaçu 

Código Estação Rio Posição no curso do rio 

65009000 AI-04: Ponte BR-277 Iguaçu 
Entre as sub-bacias Atuba e 
Belém 

65013005 AI-20: ETE SANEPAR Iguaçu 
Entre as sub-bacias Belém e 
Ribeirão dos Padilhas 

65017006 AI-24: Umbarazinho Iguaçu 
Entre as sub-bacias Padilhas e 
Barigui 

 

Figura 58 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Atuba e Belém) 

RIO IGUAçU - AI04 - PONTE BR 277
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Fonte: SUDERHSA 
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Figura 59 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Belém e Ribeirão dos Padilhas) 

RIO IGUAçU - AI20 - ETE - SANEPAR
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Fonte: SUDERHSA 

Figura 60 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Padilhas e Barigui) 

RIO IGUAçU - AI24 - PONTE DO UMBARAZINHO
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Fonte: SUDERHSA 
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Áreas Sujeitas a Assoreamentos e Inundações 
Na Linha Azul do Sistema do Metrô de Curitiba, as áreas com possibilidade de 
ocorrer inundações restringem-se aos fundos de vale, onde há aluviões, mais 
precisamente no trecho norte, onde o traçado cruza drenagens do Rio Atuba, e no 
trecho central, onde cruza vertentes do Rio Belém. No entanto, este risco de 
inundação é minimizado graças à canalização da maioria das drenagens existentes 
nos fundos de vale. 
 
Os processos de assoreamento, na AID e na ADA, da Linha Azul do Sistema de 
Metrô de Curitiba, são de pequena magnitude, pois a maior parte da área urbana 
encontra-se recoberta por construções e vegetação, com áreas pequenas onde o 
solo está exposto. 
 
Caracterização Pedológica Local 
No contexto da caracterização pedológica local, a AID e a ADA compreendem os 
solos geneticamente relacionados ao substrato rochoso, ao posicionamento no 
relevo e as condições climáticas. 
 
No entanto, é importante destacar que as AID e ADA encontram-se quase que 
totalmente impermeabilizadas por pavimentação urbana. Tal fato, comum em áreas 
urbanas, acarreta a modificação das condições superficiais, tanto de relevo como de 
solo, resultando na ocultação e alteração das condições do terreno. Por este 
motivo, foi inviável efetuar uma delimitação precisa de solos na AID e ADA . 
 
Segundo o mapa de solos do Estado do Paraná (Bhering, 2007), ocorrem na AID e 
ADA basicamente cinco variedades de solos (Classes do 2º Nível Categórico). Estas 
serão apresentadas e caracterizadas abaixo.  
 
Os Argilossolos Vermelho-Amarelos apresentam horizonte B textural com argilas de 
atividade baixa, imediatamente abaixo do horizonte A. Apresentam baixa saturação 
por bases, na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (EMBRAPA, 1999).  
 
Na área de estudo, a ocorrência deste solo é dada pela variedade Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico (Classe do 3º Nível Categórico) (BHERING, 2007), 
resultante da associação de “Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico fase 
relevo ondulado” com “Latossolo Vermelho Distrófico típico fase relevo suave 
ondulado”, ambos de textura argilosa. 
 
Outro tipo de solo é os Cambissolos Húmicos, com horizonte A húmico e  horizonte 
B incipiente, imediatamente abaixo do horizonte A, com espessura inferior a 40 cm. 
Na área de estudo, ocorre a variedade Cambissolos Húmicos Alumínico (Classe do 
3º Nível Categórico) (BHERING, 2007). Esta variedade caracteriza-se pelo alto 
conteúdo de alumínio extraível na maior parte do horizonte B. Os Cambissolos 
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Húmico Alumínico são típicos de textura argilosa, relevo suave a ondulado, com 
substrato de origem de sedimentos pleistocênicos (Bacia Sedimentar de Curitiba). 
 
Os Latossolos Brunos e Vermelhos apresentam horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da 
superfície do solo. Na área de estudo, ocorrem as variedades Latossolos Brunos 
Distrófico e Latossolos Vermelho Distrófico (Classe do 3º Nível Categórico) 
(Bhering, 2007). O Latossolo Bruno Distrófico caracteriza-se pela textura argilosa a 
proeminente álico, típico de relevo suavemente ondulado a ondulado. O Latossolo 
Vermelho Distrófico apresenta textura média a moderado álico, típico de relevo 
suavemente ondulado. Ainda conforme Bhering (2007), os Organossolos Háplicos 
são constituídos em grande parte por material orgânico, com horizonte O ou H 
hístico e alto teor de matéria orgânica (maior que 20% da massa), podendo 
apresentar níveis turfosos. Na área de estudo, a ocorrência deste solo é dada pela 
variedade Organossolo Háplico Sáprico (Classe do 3º Nível Categórico). 
 
O Organossolo Háplico Sáprico é típico de fase de campo subtropical de várzea, em 
relevo plano (BHERING, 2007). São solos saturados em água, muito moles e de 
baixa capacidade de suporte, ou seja, se compactam e reduzem muito de volume 
quando submetidos à carga, característica esta negativa para executar qualquer 
tipo de obra da construção civil, pois as construções ficarão sujeitas a sofrer 
trincamentos e abatimentos. Também associado à característica de serem mal 
drenados e saturados em água, há possibilidade de alagamentos.  
 
Vulnerabilidade Geoambiental Local 
A partir de mapeamento da vulnerabilidade geoambiental realizado para o Estado 
do Paraná (SANTOS et al., 2007), possibilitou-se uma caracterização geral da 
vulnerabilidade da AID e da ADA do Sistema de Metrô de Curitiba, cruzando 
informações locais de geologia, geomorfologia e solos. 
  
O estudo da vulnerabilidade geoambiental é essencial para garantir a eficiência no 
planejamento e na gestão ambiental do território para um aproveitamento humano 
das áreas. Os dados apresentados a seguir sobre vulnerabilidade ambiental servem 
como orientação geral para o planejamento ambiental da obra, identificando e 
delimitando áreas funcionais pelas suas potencialidades e vulnerabilidades. 
 
A AID e a ADA do Sistema de Metrô de Curitiba estão quase que totalmente 
impermeabilizadas por pavimentação das ruas, o que leva ao abrandamento ou até 
à suspensão dos processos de evolução da paisagem, consequentemente 
diminuindo a vulnerabilidade ambiental. Apesar disso, a seguir serão abordados a 
classificação da vulnerabilidade e os principais processos geoambientais 
identificados na área de estudo, como forma de caracterizar os condicionantes 
físicos para a fase de execução da obra. 
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De forma geral, a AID e a ADA do Sistema de Metrô de Curitiba podem ser 
caracterizadas como uma área de vulnerabilidade baixa a erosão laminar e linear, 
devido às condicionantes geológicas e pedológicas associadas ao relevo de baixa 
declividade. Em áreas de maior declividade, há maior possibilidade de movimentos 
de massa, mesmo assim pouco significativa, como na porção norte do traçado, mas 
o que demanda cuidados específicos nos cortes e aterros, que devem receber 
proteção vegetal (SANTOS et al., 2007).  
 
Nas áreas de ocorrência da Formação Guabirotuba, em condições naturais (quando 
há cobertura vegetal), os solos maduros apresentam baixa susceptibilidade à 
erosão. Porém, sem cobertura vegetal, há o capeamento de solos residuais 
maduros e/ou coluvionares, expondo as argilas cinza e mosqueadas às intempéries, 
as quais se tornam vulneráveis à erosão laminar e ravinamento, passando a 
apresentar, devido a sua característica expansiva (retração e expansão muito 
grande pela perda e absorção de água), maior suceptibilidade à erosão, colapsos 
por compactação e instabilização em taludes (Santos et al., 2007). O fenômeno do 
empastilhamento potencializa os processos erosivos, fazendo com que essas argilas 
sejam facilmente transportadas pelas águas superficiais. 
 
Os solos das áreas de planícies e terrenos aluvionares apresentam áreas sujeitas à 
inundação periódica, baixa capacidade de suporte com possibilidades de recalques 
em fundações e edificações, e contaminação do lençol freático. 
 
As áreas com maior potencial para desencadear fenômenos de erosão são as que 
apresentam declividades maiores que 20 %, em sedimentos da Formação 
Guabirotuba. No entanto, o problema das erosões pode ser contornado, quando as 
estruturas urbanas são implantadas respeitando (dentro do possível) a cobertura 
vegetal e com pavimentação das ruas. 
 
A seguir será apresentada uma tabela síntese da Vulnerabilidade Geoambiental das 
unidades existentes na AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba. 
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Tabela 23- Síntese da vulnerabilidade geoambiental da AID e da ADA da Linha 
Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 

Unidade 
morfo-

escultural 

Compartime
nto 

morfológico 

Geologia 
Dominante 

Solos 
Dissecação 
dominante 

Vulnerabilidade e principais 
processos geomabientais 

Sistema de 
Colinas I 

Complexo 
Gnáissico 

Migmatítico e
Formação 

Guabirotuba 

Argissolos e 
Latossolos 

Média 

Moderada vulnerabilidade a 
erosão laminar e linear; 
possibilidade de colapsos e 
instabilização de taludes. Primeiro 

Planalto 
Paranaense 

Sistema de 
Colinas II 

Formação 
Guabirotuba 

Cambissolos 
e Latossolos 

Baixa 

Baixa vulnerabilidade a 
erosão laminar e linear; 
possibilidade de colapsos e 
instabilização de taludes. 

Planícies 
Planícies e 
terrenos 

aluvionares 

Sedimentos 
recentes 

Organossolos --- 
Alta vulnerabilidade à 
poluição das águas 
subterrâneas. 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2007) 

  

Aspectos Geológicos e Geotécnicos ao longo da diretriz estudada 
Ao longo do desenvolvimento do Projeto Básico, foi produzida grande quantidade de 
dados geológicos e geotécnicos específicos, consolidados no Relatório de Estudos 
Geológicos e Geotécnicos elaborado pelo Consórcio Novomodal em 15/07/2010. Na 
seqüência, é apresentado um resumo dos dados de interesse ao Estudo de Impacto 
Ambiental e sua interferência com o Diagnóstico Ambiental elaborado. 
 
a) Investigações geotécnicas executadas 
Para subsidiar os estudos foram executados os seguintes serviços geotécnicos: 
 
Tabela 24- Serviços Geotécnicos  

INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS EXECUTADAS 

Tipo Unidade Quantidade

Ground Penetration Radar m 2402
Sondagens a percussão sondagem 169
Sondagens mistas sondagem 11
Sondagens a trado sondagem 21
Piezômetro casagrande piezômetro 01
Indicadores de nível d´água indicador 05
Ensaios de permeabilidade in situ ensaio 27 

 
Com os dados obtidos, foi elaborado o perfil geológico-geotécnico ao longo do 
traçado da Linha Azul do Metrô de Curitiba, apresentado no Anexo 9, mas os 
principais aspectos são descritos a seguir. 
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Tabela 25- Aspectos do perfil Geológico e Geotécnico do Traçado da Linha Azul do 
Sistema de Metrô de Curitiba 

RESUMO DO PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO 

 
Trecho N°  

 
Métodos Construtivos  Aspectos Geológicos e Geotécnicos 

   

1 Terminal CIC Sul / Área 
Operacional 

Solos argilosos da Formação Guabirotuba, com possível 
ocorrência de solos aluvionares nas porções mais baixas, 
principalmente no pátio de estacionamento. 

2 Trecho Elevado Estacas 
14 a 121 - Terminal CIC 
Sul a intersecção da Av. 
Winston Churchill/R. 
André Ferreira com a BR-
476 (Linha Verde) 

Solos argilosos da Formação Guabirotuba com 
impenetrável (possivelmente argilito muito compacto) 
variando de 12,0 a 30,0 m. Há ocorrência de solos 
argilosos moles de origem aluvionar, com espessuras 
variando entre 1 e 5 m, entre as estacas 14 a 33, 74 a 78 
e 90 a 93. 

3 Trecho Cut and Cover – 
Estacas 121 a 504 - 
Intersecção da Av. 
Winston Churchill/R. 
André Ferreira com a BR-
476 (Linha Verde) à 
Estação Água Verde 

Solos argilosos da Formação Guabirotuba, com presença 
de camadas de argila arenosa ou areia argilosa, 
principalmente entre as estacas 133 e 342. 

4 Trecho em Túnel – 
Estacas 504 a 650 – 
Estação Água Verde à 
Estação Eufrázio Corrêa 

Solos argilosos da Formação Guabirotuba com espessura 
inferior ao trecho anterior. 

5 

Trecho em Túnel – 
Estacas 650 a 672: 
Estação Eufrázio Corrêa 
à Praça Eufrázio Corrêa: 

Região de transição geológica. Até a Estaca 662 são 
atravessados solos argilosos da Formação Guabirotuba 
passando a ocorrer superficialmente solos aluvionares com 
espessura média de 8 m. Entre as Estacas 662 e 672, é 
mais provável que o túnel atravesse solos residuais do 
Embasamento Cristalino caracterizados por siltes arenosos 
e/ou argilosos. 

6 Trecho em Túnel – 
Estacas 672 a 765 – 
Praça Eufrásio Corrêa a 
Estação Passeio Público 

Ocorrem inicialmente solos argilosos da Formação 
Guabirotuba, com espessura variando entre 5,0 e 27,0 m, 
passando a solos residuais siltosos do Embasamento 
Cristalino.  O túnel atravessará rocha gnáissica ou 
migmatitica. medianamente coerente / coerente e 
medianamente alterada a praticamente sã ou sã na cota 
do greide e até aproximadamente 8 m acima. 

7 Trecho em Túnel – 
Estacas 765 a 873 - 
Estação Passeio Público à 
Estação Terminal do 
Cabral 

Ocorrem inicialmente solos argilosos da Formação 
Guabirotuba, com espessura variando entre 5,0 e 27,0 m, 
passando a solos residuais siltosos do Embasamento 
Cristalino.  O túnel atravessará rocha gnáissica ou 
migmatitica. medianamente coerente / coerente e 
medianamente alterada a praticamente sã ou sã na cota 
do greide e até aproximadamente 8 m acima. 

Continua… 
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… Continuação 

RESUMO DO PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO 

 
Trecho N°  

 
Métodos Construtivos  Aspectos Geológicos e Geotécnicos 

   

8 Trecho em Túnel – 
Estacas 873 a 945 – 
Estação Terminal do 
Cabral à esquina com a 
R. Gago Coutinho 

Região caracterizada por interface geológica. No Terminal 
do Cabral e entre as estacas 894 e 917, ocorrem bolsões 
de solo aluvionar de espessura entre 3,0 e 4,0 m, seguido 
por solos sedimentares da Formação Guabirotuba e solos 
residuais. O túnel atravessará trechos em solo residual e 
em solo sedimentar. No restante do trecho o túnel estará 
atravessando solos sedimentares da Formação 
Guabirotuba 

9 Trecho em Túnel – 
Estacas 945 a 1006 – 
Esquina com a R. Gago 
Coutinho à Estação 
Terminal do Santa 
Cândida 

Ocorrência de solos residuais e bolsões de solos 
aluvionares nas várzeas dos rios, além de solos 
sedimentares da Formação Guabirotuba entre as estacas 
1021 e 1046. O túnel atravessará rocha gnáissica ou 
migmatitica ou solos residuais. 

 
Os levantamentos com GPR (Ground Penetrating Radar) foram realizados, em 
parte, da Avenida Sete de Setembro, visando identificar interferências (tubulações, 
dutos, cabos, etc.), principalmente nas proximidades dos pontos de sondagens.  
 
Os perfis foram realizados de forma contínua ao longo da Avenida Sete de 
Setembro, desde a Rua Lourenço Pinto até a Praça do Japão, e também nas ruas 
transversais Lourenço Pinto, Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua 24 de Maio, 
Rua Brigadeiro Franco, Rua Desembargador Motta, Rua Coronel Dulcídio e Rua 
Bento Viana. 
 
Praticamente todos os perfis indicaram interferências, representadas por redes de 
drenagens, cabos, tubos, estruturas metálicas, etc. 
 
Principalmente no trecho em túnel, entre as estacas 504 a 650 (Estação Água 
Verde à Estação Eufrázio Corrêa), a grande maioria das sondagens a percussão não 
atingiu a cota do greide, sendo importante uma complementação das investigações 
para a confirmação das premissas do Projeto Básico quanto à intercepção do 
Embasamento Cristalino no segmento. 
 
b) Aspectos geotécnicos das formações geológicas 
As principais características geotécnicas da formação Guabirotuba, dos solos 
aluvionares e dos solos residuais e rochas do Embasamento Cristalino foram objeto 
de coletânea em publicações diversas. 
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O resumo dessas características são apresentadas na seqüência: 
 
b.1 ) Formação Guabirotuba 
Os solos da Formação Guabirotuba são caracterizados principalmente por argilas 
rijas a duras, de coloração predominantemente cinza (esverdeado, amarronzado) 
quando intactas, ou de consistência mole a média e coloração variegada ou marrom 
avermelhado, quando alteradas quimicamente ou mais evoluídas. Lentes ou 
camadas de areias arcosianas também estão presentes no maciço. 
 
O nível do lençol freático é próximo à superfície (de 1 a 5 m) e, em alguns pontos, 
pode atingir até 15 m. Entretanto, devido à baixa permeabilidade da matriz 
argilosa, há locais com um nível d’água suspenso. 
 
A distribuição granulométrica dos solos da Formação Guabirotuba é bastante 
variável, com argilas, siltes e areias faixas típicas nos intervalos de 20 a 78 %, 12 a 
53 % e 3 a 53 %, respectivamente. Já os arcósios, apresentam teores de argila 
entre 4 a 42 %, silte entre 1,5 e 49 % e areia entre 33 a 81 %. 
 
Os valores médios do limite de plasticidade (LP) e do limite de liquidez (LL) de 
argilas não alteradas são iguais a 30 % e 73 %, respectivamente. O limite de 
plasticidade é frequentemente próximo à umidade natural do solo, que 
normalmente é elevada (em média 32 %), mesmo quando mais superficiais.  
 
Em estado natural, as argilas apresentam peso específico médio de 18,4 kN/m3 e o 
valor do peso específico aparente seco máximo situa-se entre 13 e 15 kN/m3.  
 
O argilo-mineral predominante nos solos da Formação Guabirotuba é a 
montmorilonita (grupo das esmectitas), enquanto nos solos intemperizados é a 
caulinita, embora esmectita e mica estejam presentes também.  
 
Ensaios com amostras no estado natural indicaram valores mínimos para expansão 
com pressões da ordem de 2 a 34 kPa, enquanto ensaios realizados em amostras 
de solos após secagem ao ar apresentaram valores de expansão entre 5 e 94 % e 
pressões de expansão de até 4187 kPa. 
 
Quando as argilas da Formação Guabirotuba sofrem ressecamento, a superfície 
exposta tende a assumir um aspecto empastilhado que, em contato com água, 
causa a desagregação, facilitando o inicio de processos erosivos. 
 
A matriz argilosa dos solos não intemperizados tende a ser muito pouco permeável, 
com o material “intacto” apresentando um coeficiente de permeabilidade inferior a 
10-9 cm/s, valor que pode aumentar sensivelmente pela presença de fraturas ou de 
lentes arcoseanas granulares. 
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Os solos da Formação Guabirotuba são sobre-adensados, com pressões de pré-
adensamento superiores a 300 kPa, podendo alcançar até 1280 kPa. 
 
Os valores de coeficiente de adensamento obtidos por Duarte (1986) se situaram 
na faixa de 10-4 a 10-5 cm2/s. Entretanto, Boszczowski (2001) obteve valores mais 
altos, da ordem de 10-2 e 10-3 cm2/s, sendo que estes últimos valores podem estar 
influenciados pela presença de material granular. 
 
Os sedimentos não intemperizados da Formação Guabirotuba apresentam valores 
de ângulo de atrito de pico efetivo entre 22º e 28º e coesão efetiva variando entre 
5 e 47 kPa. 
 
b.2) Solos aluvionares 
Compostos principalmente por areias e siltes, ocorrendo camadas de argila orgânica 
com menor freqüência, esses materiais caracterizam-se por apresentarem baixa 
resistência (coesão e ângulo de atrito) e lençol freático elevado (de zero a 2 m). 
 
b.3) Embasamento Cristalino 
Os solos oriundos da alteração das rochas do Embasamento Cristalino apresentam 
variação granulométrica ao longo do perfil, sendo comum a ocorrência de areia 
siltosa ou silte arenoso próximo ao topo do perfil, enquanto nas porções 
intermediárias há maior incidência de argila siltosa, normalmente com menor 
proporção de areia. Próximo ao topo rochoso, a granulometria volta a ser de areia 
siltosa ou silte arenoso, podendo ocorrer blocos de rocha alterada. 
 
Os valores de coesão e ângulo de atrito refletem esta variação ao longo do perfil, 
uma vez que são fortemente influenciados pela granulometria e consistência, ou 
compacidade.  
 
Os solos residuais mais superficiais, com maior grau de intemperismo, tendem a 
possuir melhores propriedades geotécnicas, enquanto os solos mais intactos 
geralmente apresentam expansões acima de 2 %. O nível do lençol freático pode 
variar de zero a 15 m e a maior parte está entre 2 e 5 m. 
 
O substrato rochoso é composto essencialmente por rochas duras (migmatitos e 
diabásios) que, em geral, apresentam condições muito boas de estabilidade e são 
pouco fraturados. Entretanto, podem ocorrer zonas de falhas que impõem um 
maior fraturamento e piores condições de estabilidade. 
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5.2 ATMOSFÉRICO 

 
Locomover-se é algo inerente à condição humana. Atualmente, os grandes centros 
urbanos brasileiros não estão preparados para acomodar e possibilitar a locomoção 
das pessoas de forma rápida e segura.  
 
As estimativas de crescimento indicam que a maior parte da população vive em 
centros urbanos. Portanto, uma adaptação das cidades deve ser planejada 
previamente. Com as mudanças climáticas, é essencial uma adaptação a diversas 
condições, assim como a mitigação das emissões. Neste sentido, a implantação de 
sistemas de transporte de pessoas, mais rápidos e seguros, é uma forma de 
adaptação e mitigação à nova realidade das grandes cidades. 
 
No entanto, é importante questionar quais são os reais impactos negativos e 
positivos da implantação de um sistema de transporte, neste caso, o metrô. Para o 
Relatório de Impacto Ambiental da atividade de transporte, é importante que sejam 
incluídos estudos sobre ganhos ambientais associados à mudança proposta. 
 
A deteriorizacão da qualidade do ar não é um problema recente. Desde que 
surgiram os primeiros ancestrais do homem, estes atuam de forma transformadora 
e, muitas vezes, predatória sobre a natureza. A partir da descoberta do fogo, há 
aproximadamente 800 mil anos atrás, o ser humano passou a contribuir de forma 
atuante, porém não consciente, para a deterioração da qualidade do ar, sofrendo 
com suas consequências. A conscientização com relação a essas questões é recente 
e coincide com o surgimento de grandes metrópoles e o conjunto de atividades 
inerentes. 
 
Nos últimos anos, muitos trabalhos científicos têm se dedicado a descrever o efeito 
nocivo de poluentes atmosféricos. Existem também relatos mais antigos associados 
à ocorrência dos grandes eventos de poluição, que levaram à morte de muitas 
pessoas. Um exemplo em especial é o smog londrino, ocorrido no inverno de 1952 
(BELL et al., 2004). 
 
Outro aspecto relevante é que as grandes cidades influenciam e são influenciadas 
pelo transporte regional a partir de uma fonte significativa de poluentes, como, por 
exemplo, pela queima de biomassa. 
 
A modelagem dos processos físicos e químicos da atmosfera é uma ferramenta que 
possibilita o estudo de diversos processos atmosféricos, ajudando para o 
entendimento e formulação de estratégias para redução de efeitos meteorológicos e 
de poluição do ar em uma dada região. No entanto, como os processos físico-
químicos na atmosfera são complexos e inter-relacionados, o adequado tratamento 
desses processos, e uma avaliação da eficácia das aproximações utilizadas, são 
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fundamentais nos modelos atmosféricos. Esse tratamento requer uma descrição do 
inventário de emissões, da meteorologia e dos processos físicos e químicos que 
envolvem a fase gasosa, líquida e sólida na atmosfera. Portanto, a avaliação do 
impacto da substituição das linhas de ônibus de Curitiba, em razão da implantação 
do transporte sobre trilhos ou metrô, define a metodologia que será utilizada neste 
trabalho. Dessa forma, pretende-se estimar os impactos dessa mudança na 
qualidade do ar da RMC. 

 
5.2.1 Materiais e Métodos 

 
A metodologia empregada foi ajustada em função dos dados disponibilizados. Como 
não foi possível obter os fatores de emissão de CO, CO2, NOx, SO2, PM10 e 
hidrocarbonetos dos ônibus em operação, foram utilizados os seguintes dados, 
obtidos das seguintes fontes: 
 

• Número de Linhas que deixarão de circular e as principais informações das 
mesmas apresentadas na Tabela 30: 4 expressas/3 diretas/1 troncal (linhas 
203, 204, 607, 502, 602, 606, 603, 702 - ver tabela) serão substituídas pelo 
metrô. Em média 90 veículos/hora, sendo transportadas cerca de 390.000 
pessoas por dia útil. As vias principais foram georeferenciadas através do 
Google Earth. Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Metropolitana de Curitiba, 
IPPUC e URBS; 

• Linhas que terão a sua quilometragem reduzida: linhas 617, 630, 646, 647, 
650, 655, 656, 659, 681, 684, F01, F03, H11, H31. A redução será de 
25.974 km para 18.815 km, ou seja, 27,5 %. Outras linhas também terão a 
sua quilometragem reduzida, porém, não foi obtido o valor dessa redução. As 
principais vias foram georeferenciadas com o uso do Google Earth. Fonte: 
IPPUC e URBS; 

• Dados de qualidade do ar: médias horárias das concentrações de ozônio (O3) 
no período de 2006 a 2008 das estações automáticas localizadas na RMCT. 
Fonte: Instituto Ambiental do Paraná; 

• Fatores de emissão médio dos ônibus a diesel em circulação (Tabela 26). 
Fonte: URBS e CETESB, 2008; 

• Inventário de emissões veiculares, obtido através da compilação de dados dos 
trabalhos de Martins et al. (2006; 2008a e, 2008b); 

• Dados Meteorológicos de entrada com 1 grau de resolução. Fonte: NCEP Final 
Analysis (FNL from GFS) obtido no sítio do National Center for Atmospheric 
Research (NCAR); 

• Modelo de previsão do tempo e da qualidade do ar WRF/Chem Fonte: 
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources.htm. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

164 

 
Tabela 26- Fatores de emissão médio dos ônibus a diesel em circulação 

Espécies Fator de Emissão (g/km) 

CO 1,9 

NOx 12,81 

SO2 0,14 

HC 1,72 

MP10 0,26 

Fonte: SPTrans http://www.sptrans.com.br/ganhosambientais  
e CETESB (2008) 

 
Foram obtidos também os fatores de emissão médio dos ônibus da RMCT, em 
ensaios de homologação. Esses fatores, no entanto, não representam os fatores 
reais da frota em circulação, pois se deve considerar o fator de envelhecimento, 
além de eventual falta de regulagem do motor, como interferentes na quantidade 
do poluente que emitem. Os fatores de emissão para ônibus novos (ano base 2004) 
são apresentados na Tabela 27, atendendo aos limites estabelecidos na Resolução 
CONAMA no 315/2002.  
 
Tabela 27- Fatores de emissão médio dos ônibus novos da RMC, obtidos em 

ensaios de homologação na empresa Scania em 2004 
Espécies Fator de Emissão (g/kWm) 

CO 0,53 
NOx 4,63 

SO2 - 

HC 0,16 

MP10 0,08 

Fonte: URBS 

 
Na avaliação regional do impacto foi utilizado o modelo matemático tridimensional 
de qualidade do ar Weather Research and Forecasting atmospheric Chemistry – 
WRF-Chem, assim como os dados mencionados acima.  
 
O modelo WRF/Chem consiste em um modelo matemático de acesso livre, que, 
através de parametrizações, trata a física e a química da atmosfera de forma 
integrada e online, o que consiste no estado da arte da modelagem, sendo utilizado 
em trabalhos científicos desenvolvidos por grupos de pesquisa do Brasil e do 
exterior. Pelo fato de representar diversos processos não lineares de forma 
integrada, faz-se necessário o uso de computadores de alto desempenho, ou super 
computadores.  
 
Para o presente estudo, dois cenários foram simulados por um período de três dias. 
O primeiro cenário, denominado caso real, foi simulado para condições atmosféricas 
e de qualidade do ar real, sem considerar a implantação do metrô. A segunda 
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simulação consistiu no cenário onde as linhas de ônibus, 3 expressas, 4 diretas e 
uma troncal seriam substituídas pelo metrô.  
 
Na avaliação com o modelo WRF/Chem, as simulações foram realizadas com grade 
de 200 x 200 km, resolução horizontal de 2 km e 31 níveis verticais. A grade do 
modelo foi instalada no centro de Curitiba nas coordenadas dadas pela longitude -
49,270 graus e latitude -25,428 graus. O período de simulação foi de 14 a 17 de 
julho de 2008, com spin up do modelo de um dia. Esse período foi escolhido devido 
às condições meteorológicas apresentadas e concentrações dos poluentes. 
 
Dados de concentração de ozônio obtidas previamente foram usados para a 
verificação do modelo WRF/Chem. Um modelo menos complexo foi utilizado para 
avaliar o impacto das emissões de ônibus para diversos cenários de condição 
atmosférica e de redução gradativa da frota de ônibus operante no sistema Norte-
Sul. Neste caso, foi utilizado um modelo que consiste essencialmente no tratamento 
da dispersão das emissões como uma pluma. A dispersão nesse modelo é dada pela 
equação de Pasquill-Gifford, apresentada abaixo (LORA, 2002): 
 
 
 
 
 
 
 
Onde os termos σy e σz são os coeficientes de dispersão lateral e vertical em 
metros; u é a velocidade do vento em metros por segundo; y é a deformação 
lateral da linha central de dispersão da pluma; x é a distância vento abaixo da 
fonte; z é a altura acima da superfície e Hr é a altura efetiva da fonte. 
 
De acordo com a condição de estabilidade da atmosfera, são calculados os 
coeficientes de dispersão lateral e vertical. Posteriormente, são calculadas as 
concentrações no local de interesse, em geral vento abaixo da emissão. Na Tabela 
28 são mencionadas as condições meteorológicas em geral observadas nas 
diferentes situações de estabilidade da atmosfera. 
 
Tabela 28- Características de estabilidade da atmosfera 

Estabilidade Perfil Céu Vento Dia / Noite 

Instável DT/DZ <0 Limpo leve Dia 

Neutra DT/DZ =0 Nublado forte Dia/noite 

Estável DT/DZ >0 Limpo leve Amanhecer 
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A Figura 61, obtida do relatório anual do IAP, mostra a evolução temporal das 
condições de estabilidade da atmosfera para o ano de 2008. Os meses de inverno 
apresentaram o maior percentual de dias com condição desfavorável à dispersão de 
poluentes. 
 

Figura 61 - Condições de dispersão na RMC em 2008 

 
Fonte: IAP 

 
Com base nas situações observadas na RMC em 2008, foram feitas simulações 
considerando a atmosfera estável (classe E), neutra (classe D) e instável (classe B) 
para reduções de 50 e 100 % das viagens diárias dos ônibus das 4 linhas 
expressas, 3 diretas e uma troncal. A Tabela 29 mostra as condições utilizadas em 
cada cenário. 

 
Tabela 29- Características de cada cenário 

Condições C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Estabilidade B B B D D D E E E 
Distância da 
fonte (m) 

300 1000 3000 300 1000 3000 300 1000 3000 

Vento (m/s) 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 

 

Ressalta-se que os valores utilizados como referência de taxa de emissão são de 
outra frota de ônibus em operação, pois não foram obtidos os valores dos fatores 
de emissão da frota em circulação na RMC. Considerou-se que a frota circula das 
05:00 às 00:00, ou seja, 19 horas/dia em dias úteis. A Tabela 30 mostra as 
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informações utilizadas fornecidas pelo IPPUC para as linhas que deixarão de operar 
com a implantação do metrô. 
 
Tabela 30- Número de viagens e distância percorrida por viagem para as linhas a 
serem substituídas pelo metrô 

Linha 

Número 
de 

Viagens 
(NO./D.U.) 

Distância 
Aproximada 
Por Viagem 

(KM) 

Velocidade 
Média 

(KM/H) 

Quilometragem 
Média Percorrida 

(KM/D.U.) 

Expressa-Sta Cândida/Capão 
Raso, eixo Norte (linha 203) 

276 32,9 18,0 9.099,7 

Direta-Sta Cândida/Pinheirinho, 
eixo Norte (linha 204) 

155 41,7 24,3 6.482,9 

Direta-Colombo/CIC, eixo sul 
(linha 607) 

85 53,4 25,1 4.547,0 

Expressa-Circular sul horário, 
eixo sul (linha 502) 

129 24,7 21,2 3.201,5 

Expressa-Circular sul anti-
horário, eixo sul (linha 602) 

127 24,9 21,4 3.168,0 

Direta-CTBA/Araucária, eixo sul 
(linha 606) 

338 55,2 27,4 18.703,6 

Expressa-Pinheirinho, eixo sul 
(linha 603) 

163 20,1 17,2 3.675,8 

Troncal-
Fazendinha/Tamandaré, eixo 
sul (linha 702) 

120 50,2 23,0 6.043,3 

TOTAL 1393 303,1 22,2* 50.374,8 

Fonte: Dados disponibilizado pela URBS *corresponde a média aritmética  

 

Além das linhas que terão a sua quilometragem reduzida em 7.159 km, com outras 
acontecerá o mesmo, porém, não foram especificadas nas informações fornecidas 
pelo IPPUC e, logo, não foram consideradas na avaliação. 
 
Foi realizado um balanço de massa para se avaliar o impacto na emissão de gases 
do efeito estufa, mais especificamente de CO2, devido à retirada dos ônibus de 
circulação e à redução da quilometragem para as linhas já especificadas. O balanço 
de massa foi realizado através do método top-down e valores orientados pelo 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e CETESB (conforme metodologia proposta pelos engenheiros 
Junior e Linke – referência ao final do texto). 
 
A emissão de CO2 foi calculada usando as seguintes equações: 

CC = CA x Fconv x 45,2 x10-3 x Fcorr 
QC=CC x Femiss x 10-3 

ECO2= EC x 44/12, 
onde: CC é o consumo de energia em TJ; CA é a quantidade de combustível 
queimado em litros; Fconv é o fator de conversão, para diesel de 0,848 tEP/m3; 
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Fcorr é o fator de correção de 0,95 para o diesel; Femiss é o fator de emissão de 
carbono para o diesel de 20,2 TC/TJ; QC é a quantidade de carbono; EC é emissão 
de carbono e ECO2 é a emissão de CO2. Os demais números são fatores de 
conversão de unidade. 
 
Nesta aplicação foram utilizados três valores de consumo médio de combustível: 
um representativo do consumo da frota de ônibus que será retirada de circulação, 
ou seja, de 0,668 litros/km, um segundo representativo da frota que terá sua 
quilometragem reduzida (7.159km ou 27,5 %) e que corresponde a 0,458 litros por 
quilômetro rodado. Finalmente, um terceiro valor representativo de toda a frota, da 
qual corresponde ao valor médio de 0,483 litros por quilômetro rodado, de acordo 
com a URBS. 
 
As estimativas de emissão de CO2, portanto, também são apresentadas para as 
linhas a serem retiradas de circulação (203, 204, 607, 502, 602, 606, 603 e 702), 
para as linhas que terão sua quilometragem reduzida em 27,5 % e também um 
valor médio de emissão de CO2 mitigada por quilômetro não rodado, considerando 
o consumo médio de combustível de toda a frota. 
 
5.2.2 Resultados 
 
5.2.2.1 O sistema de transporte coletivo da RMC 
 
O sistema de transporte coletivo da RMC é formatado com base em conceitos 
básicos para estarem em harmonia com o planejamento urbano da cidade. De 
acordo com o Instituto de Projetos e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e 
URBS, o Sistema de Transporte Coletivo é composto por linhas urbanas e 
metropolitanas. As linhas do sistema de transporte coletivo são caracterizadas e 
hierarquizadas de acordo com a sua função, com cores diferenciadas e 
denominadas por categoria, sendo: as Expressas, Alimentadoras, Interbairros, 
Diretas, Troncais e Intercidades compondo a RIT e demais, Convencionais, Circular 
Centro, Inter hospitais, Turismo, Aeroporto, Madrugueiro e o SITES (Sistema 
Integrado de Ensino Especial), complementando o sistema. 
 
A Figura 62 a seguir ilustra o carregamento das principais vias de transporte 
coletivo da RMC. 
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Figura 62 - Principais eixos de transporte coletivo da RMC 

 
Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Metropolitana de Curitiba 

 
Uma rápida descrição das características de cada linha é apresentada abaixo, de 
acordo com o IPPUC. 
 
Expressa: A linha expressa formata a estrutura básica do transporte de massa, 
pois é em sítio próprio, definido por canaletas, faixas exclusivas ou vias exclusivas, 
que proporcionam uma circulação livre do trânsito em geral, ou com tráfego 
compartilhado. 
 
Alimentadora: As linhas alimentadoras ligam os terminais de integração aos 
bairros de uma região, tanto em Curitiba como em municípios metropolitanos 
integrados. 
 
Interbairros: As linhas interbairros qualificam a RIT, permitindo a capilaridade 
entre os principais corredores, conectando diversos bairros e terminais de 
integração com itinerários que não passam pelo centro da cidade. 
 
Direta: As linhas diretas, conhecidas como ligeirinho, são consideradas linhas 
“auxiliares” das expressas e interbairros. 
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Troncal: As linhas troncais ligam os terminais de bairros e o centro, 
compartilhando a circulação com os demais veículos pelas vias do sistema viário 
básico, que particularizam corredores de tráfego. 
 
Intercidades: As linhas intercidades promovem a ligação entre municípios 
metropolitanos da Grande Curitiba, conectando terminais de integração de 
Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. 
 
Convencionais: As linhas convencionais fazem a ligação entre o centro da cidade 
e os bairros e regiões da cidade não atendidos pela RIT. 
 
Circular Centro: A linha Circular Centro atende viagens na área do centro 
expandido, conectando diversos pontos de interesse da área central. 
 
Inter hospitais: A Interhospitais visa atender aos usuários que precisam se 
deslocar para hospitais, laboratórios, clínicas especializadas localizados em um raio 
de 5 km de área central. 
 
Linha Turismo: A linha Turismo conecta os principais pontos turísticos de Curitiba, 
com um itinerário circular de 44 km e tempo de viagem de duas horas e meia. 
 
Madrugueiro: As linhas do Madrugueiro objetivam atender aos usuários que 
tenham atividades noturnas. 
 
SITES: As linhas exclusivas do Sistema Integrado de Ensino Especial – SITES 
atende a rede de escolas especializadas para portadores de deficiência física e/ou 
mental, com ônibus buscando os alunos em casa, levando-os até o terminal SITES, 
onde há o transbordo para o ônibus que atende as escolas especiais. 
 
Linha Aeroporto (executivo): A Linha Aeroporto (executivo) faz a ligação entre o 
Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado no Município de São José dos 
Pinhais, e a área central de Curitiba. 
 
As características de cada linha, em termos de mobilidade, é importante, pois as 
emissões de veículos de maneira geral são fortemente influenciadas pelas 
condições de operação do motor. Medidas realizadas em túnel em São Paulo 
mostram claramente a dependência da emissão, por exemplo, com a velocidade. A 
Figura 63, retirada de Martins et al. (2006), mostra a dependência da emissão de 
CO com o número de veículos. Observa-se que, nas primeiras horas da manhã, 
devido ao excesso de veículos, a velocidade é extremamente reduzida (menor 
número de veículos atravessando o túnel), resultando em taxas de emissão de CO 
mais elevadas. 
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Figura 63 - Correlação entre concentração de CO e número de veículos 

 
Fonte: Martins et al. (2006) 

 
Outros fatores importantes que influenciam na quantidade emitida são a carga 
experimentada pelo veículo, tipo de superfície (plana, aclive ou declive), qualidade 
e tipo do combustível utilizado e a temperatura do veículo. Diversos estudos 
mostram que o motor frio emite uma quantidade maior de poluentes, 
principalmente nos dois primeiros minutos após a partida a frio. 
 
5.2.2.2 A Qualidade do ar da RMC 
 
A RMC é constituída por 26 municípios, uma área de 13.041 km2 e uma população 
projetada previamente para 2008 de 3.549.902 habitantes. A área urbana da RMC 
possui aproximadamente 1.051 km2. Além de Curitiba, sete municípios da RMC 
apresentam população acima de 100.000 habitantes: São José dos Pinhais, 
Colombo, Pinhais, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo e Fazenda Rio 
Grande (IAP, 2008).  
 
A qualidade do ar é definida pela quantidade de gases e partículas nele presentes. 
Concentrações de gases e partículas acima do background e que podem causar 
dano ou desconforto para seres humanos ou outro organismo vivo, ou ainda 
prejudicar o ambiente natural, são considerados poluentes. Como forma de 
proteger a saúde e o meio ambiente, foram estipulados valores máximos de 
concentrações permitidas para algumas espécies químicas e partículas. No Brasil, 
através da Resolução CONAMA nº 03/90, foi estabelecido um padrão nacional de 
qualidade do ar. Os valores dos padrões primários, o nível máximo tolerável e os 
padrões secundários, aquele nível desejável de concentração do poluente, são 
apresentados na Tabela 31, assim como o método de medição. 
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Tabela 31- Padrões nacionais de qualidade do ar segundo CONAMA Nº 03/90 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão 
Primário 
(µG M-3) 

Padrão 
Secundário 

(µG M-3) 
Método de Medição 

24 horas1 240 150 Partículas totais 
em suspensão 

MGA2 80 60 

Amostrador de grandes 
volumes 

24 horas1 150 150 Partículas 
inaláveis 

MAA3 50 50 

Separação 
inercial/filtração 

24 horas 150 100 Fumaça 

MAA3 60 40 

Refletância 

24 horas1 365 100 Dióxido de 
enxofre 

MAA3 80 40 

pararosanilina 

1 hora1 320 190 Dióxido de 
nitrogênio 

MAA3 100 100 

Quimiluminescência 

1 hora1 40.000 ou 35 
ppm 

40.000 ou 35 
ppm 

Monóxido de 
carbono 

8 horas1 10.000 ou 9 
ppm 

10.000 ou 9 
ppm 

Infravermelho não 
dispersivo 

Ozônio 1 hora1 160 160 Quimiluminescência 
1 Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
2 Média Geométrica anual 
3 Média Aritmética annual 

 
A qualidade do ar em uma dada região é definida pela interação entre as fontes de 
emissão de poluentes atmosféricos, as condições meteorológicas e as reações 
químicas que ocorrem na atmosfera. A maior parte da química na atmosfera é 
dirigida pela presença de radiação solar e, por isto, os produtos oxidados são em 
geral referidos como poluentes secundários fotoquímicos. A química gasosa dos 
compostos orgânicos e NOx é regida pelo radical hidroxila (OH), cujos níveis 
dependem da mistura de orgânicos e das concentrações relativas de compostos 
orgânicos-NOx. A conversão, por exemplo, do SO2 da fase gasosa ao aerossol de 
sulfato ocorre por meio da reação de SO2 com OH, da qual leva a formação de 
moléculas de vapor de H2SO4, que rapidamente são transferidas à fase de 
particulado pela nucleação ou condensação em superfícies existentes do aerossol. O 
poluente ozônio é formado essencialmente na atmosfera pelas reações de oxidação 
dos compostos orgânicos, dos óxidos de nitrogênio em presença de radiação solar, 
a qual consiste em um processo de formação fotoquímico e apresenta uma relação 
não linear com seus precursores. 
 
A qualidade do ar na RMC é alterada e determinada principalmente pelas fontes 
antrópicas decorrentes da atividade industrial e pela grande frota automotiva 
circulante. 
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O monitoramento da qualidade do ar na RMC se iniciou em 1985, visando a 
proteção e prevenção da saúde e questões ambientais. Na Figura 64 está ilustrada 
a localização das estações de monitoramento existentes na RMC. 
 
Figura 64 - Localização das estações automáticas e manuais de qualidade do ar da 
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Fonte: Relatório do IAP (2008) 

 

A Tabela 32, baseada no Relatório Anual do IAP (2008), resume a situação da 
qualidade do ar da RMC, de acordo com poluentes que possuem limites 
estabelecidos na legislação brasileira. Observam-se diversas discrepâncias no 
padrão de qualidade do ar, em muitos dias ao longo do ano.  
 
Os poluentes com maiores problemas são as partículas seguidas pelo dióxido de 
nitrogênio e ozônio. Todavia, a maior parte das discrepâncias ocorre nas áreas mais 
periféricas da RMC, onde provavelmente se encontram os pólos industriais. 
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Tabela 32- Número de ultrapassagens do padrão de qualidade do ar (CONAMA no 
03/90) nas estações de monitoramento localizadas na RMC em 2008 

Município Estação Fumaça PTS PI SO2 CO O3 NO2 Total 

UEG - - 0 0 0 0 3 3 

REPAR - 0 0 0 0 0 3 3 

CSN-CISA - 7 1 0 - 0 0 8 

Assis 
Automática

- 0 - 0 - 3 0 3 

Assis 
Manual 

0 - - 0 - - - 0 

Araucária 

São 
Sebastião 

2 - - 0 - - - 2 

 

 Seminário 13 - - 0 - - - 13 

Ouvidor 
Pardinho 

- 0 0 0 - 1 3 4 

Santa 
Cândida 

- - - 0 - 0 0 0 

Santa 
Casa 

0 0 - 0 - - - 0 

Boqueirão - - - - - - - - 

Curitiba 

CIC - - - - - - - - 

Colombo Colombo - 34 23 - - - - 57 

 

Araucária 15 7 1 0 0 3 6 32 

Curitiba 0 0 0 0 - 1 3 4 

Colombo - 34 23 - - - - 57 

Por 
Município 

Total 15 41 24 0 0 4 9 93 

Fonte: Relatório anual do IAP (2008) 

 
Para a avaliação do impacto das alterações na qualidade do ar, foram realizadas 
simulações com o modelo WRF/Chem e modelo tipo pluma, conforme descrito 
anteriormente.  
 
O período de 14 a 17 de julho de 2008 foi escolhido devido às condições 
meteorológicas apresentadas e concentrações dos poluentes. A Figura 65 mostra as 
condições sinóticas na América do Sul no período de 14 a 17 de julho de 2008. De 
acordo com as imagens, observa-se ausência de nuvens na RMC no período. 
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Figura 65 - Imagens de satélite da América do Sul obtidas pelo GOES-10 

    
 

    
Fonte: CPTEC/INPE 

 

A Figura 66 ilustra o perfil temporal no período das concentrações de ozônio nas 
estações de medição, localizadas na RMC. Quatro estações são mostradas na 
figura: CISA, Santa Cândida, Pardinho e UEG. Durante o período, nessas estações 
não foram observadas discrepâncias em relação ao padrão de qualidade do ar para 
ozônio. No entanto, a deteriorização da qualidade do ar é evidenciada pelos valores 
de concentração de ozônio bem acima das de background.  
 

Nas estações Assis, Cisa, UEG e Pardinho foram observadas as maiores 
concentrações e onde há violações do padrão nacional de qualidade do ar de 
ozônio, quando avaliada a série anual de concentração nos anos de 2006, 2007 e 
2008. No entanto, não apresentaram as maiores médias anuais das concentrações. 
As maiores concentrações (2006-2008) foram observadas na Estação Assis. No ano 
de 2007, as concentrações de ozônio foram mais elevadas quando comparado a 
2006 e 2008, não podendo definir se há alguma tendência de aumento ou 
decréscimo das concentrações.  
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Figura 66 - Perfil temporal da concentração de ozônio em quatro estações de 

qualidade do ar de Curitiba 
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Fonte: IAP 

 
Utilizando as informações e metodologia já descritas, foi calculada a quantidade 
possivelmente mitigada de emissões com a implantação da Linha Azul do Metrô, 
considerando somente o aspecto da emissão devido à retirada de circulação do 
ônibus das linhas desse eixo. Os resultados obtidos para os eixos norte e sul estão 
na Tabela 33.    
 
Tabela 33- Estimativa das emissões mitigadas pela retirada de circulação dos 

ônibus e redução da quilometragem previstas com a implantação da 
Linha Azul do Metrô 

Poluente 

Estimativa da 
Quantidade de Emissão 
Mitigada – Eixo Norte 

(kg/dia) 

Estimativa da 
Quantidade de Emissão 

Mitigada – Eixo Sul 
(kg/dia) 

Estimativa da 
Quantidade de Emissão 
Mitigada pela Redução 

da Quilometragem, Eixo 
Sul (kg/dia) 

CO 29,6 74,7 13,6 

NOx 199,6 503,9 91,7 

SO2 2,2 5,5 1,0 

COvs 26,8 67,6 12,3 

MP10 4,0 10,2 1,9 

 

A implantação do metrô levará à redução das emissões de poluentes oriundas do 
processo de combustão (CO, NO2, COVs, SO2 e MP10) e também de outros 
poluentes, como: black carbon, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e metais.  
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Considerando que o metrô aproveita energia elétrica de origem hídrica e que os 
ônibus utilizam motores de combustão interna movidos a combustível, o transporte 
por metrô, quando comparado com o atual (ônibus), é um sistema mais limpo em 
termos de qualidade do ar. Vale mencionar que em ambos os sistemas de 
transporte há emissão de material particulado para movimentação dos carros. 
Entretanto, em menor quantidade no metrô em relação aos ônibus.  
 
Para as linhas de ônibus que terão a sua quilometragem reduzida, também haverá 
redução na emissão de poluentes. Em média, para cada quilômetro que os ônibus 
deixam de percorrer, resultará em redução de emissão com os seguintes valores:  
1,9 g de CO, 12,81 g de NOx, 0,14 g de SO2, 1,72 g de hidrocarbonetos e 0,26 g de 
MP10. Esses poluentes exercem diversos efeitos sobre o meio ambiente e, portanto, 
o controle das emissões é de suma importância para a melhoria da qualidade do ar 
e clima do planeta Terra.  
 
5.2.3 Local 
Com base nas estimativas realizadas, utilizando o modelo de dispersão de pluma, 
as tabelas 34 a 37 resumem a dose de concentração que deixará de ser recebida 
pelo ambiente local para 3 situações de estabilidade da atmosfera, 3 distâncias da 
fonte e para redução de 100 % e 50 % da emissão dos eixos norte e sul.  
 
Tabela 34- Concentrações dos poluentes recebidas vento abaixo da emissão a 

300, 1000 e 3000 m em situações instável, neutra e estável da 
atmosfera- Eixo Norte -100 % de Redução 

Eixo Norte – 100% de Redução Espécie 
(µg/m3) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

CO  44,4 4,3 0,5 267,7 36,3 6,4 478,6 70,7 13,6 
NOx  299,3 29,1 3,3 1805,0 244,9 42,9 3227,5 476,5 92,1 

SO2  3,3 0,3 0,0 19,9 2,7 0,5 35,6 5,3 1,0 

COVs  39,4 3,9 0,4 218,0 32,5 5,8 359,3 62,7 12,3 

MP10 6,0 0,4 0,0 25,3 3,4 0,6 45,3 6,7 1,3 

 
Tabela 35- Concentrações dos poluentes recebidas vento abaixo da emissão a 

300, 1000 e 3000 m em situações instável, neutra e estável da 
atmosfera Eixo Norte – 50% de Redução 

Eixo Norte – 50% de Redução Espécie 
(µg/m3) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

CO  22,2 2,2 0,2 133,8 18,2 3,2 239,3 35,3 6,8 

NOx  149,6 14,5 1,6 902,5 122,4 21,5 1613,7 238,3 46,0 

SO2  1,6 0,2 0,0 9,9 1,3 0,2 17,8 2,6 0,5 

COVs  19,7 1,9 0,2 109,0 16,2 2,9 179,7 31,3 6,2 

MP10 3,0 0,3 0,03 18,1 2,5 0,4 32,3 4,8 0,9 
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Tabela 36- Concentrações dos poluentes recebidas vento abaixo da emissão a 
300, 1000 e 3000 m em situações instável, neutra e estável da 
atmosfera Eixo Sul – 100% de Redução 

Eixo Sul – 100% de Redução Espécie 
(µg/m3) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

CO  132,4 12,9 1,5 798,5 108,3 19,0 1427,8 210,8 40,7 
NOx  893,0 86,7 9,8 5386,2 730,7 128,1 9630,8 1422,0 274,7 

SO2  9,7 0,9 0,1 58,8 8,0 1,4 105,1 15,5 3,0 

COVs  117,5 11,6 1,3 649,8 96,8 17,2 1071,3 186,8 36,7 

MP10 18,1 1,8 0,2 109,4 14,8 2,6 195,7 28,9 5,6 

 

Tabela 37- Concentrações dos poluentes recebidas vento abaixo da emissão a 
300, 1000 e 3000 m em situações instável, neutra e estável da 
atmosfera Eixo Sul – 50% de Redução 

Eixo Sul – 50% de Redução Espécie 
(µg/m3) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

CO  66,2 6,45 0,75 399,25 54,15 9,5 713,9 105,4 20,35 

NOx  446,5 43,35 4,9 2693,1 365,35 64,05 4815,4 711 137,35 

SO2  4,85 0,45 0,05 29,4 4 0,7 52,55 7,75 1,5 

COVs  58,75 5,8 0,65 324,9 48,4 8,6 535,65 93,4 18,35 

MP10 9,05 0,9 0,1 54,7 7,4 1,3 97,85 14,45 2,8 

 
A retirada de circulação de algumas linhas de ônibus, bem como a diminuição da 
quilometragem em outras linhas, levará à redução significativa nas concentrações 
de poluentes nas proximidades das vias. Os cenários C4 e C7 foram os que 
apresentaram as maiores concentrações dos poluentes, das quais correspondem a 
situações de estabilidade neutra e estável da atmosfera e a 300 m da fonte de 
emissão. No entanto, como os poluentes emitidos não são inertes na atmosfera e 
também sofrem ação de diluição, deposição e transporte, áreas mais distantes 
também serão afetadas. Assim, torna-se importante avaliar a natureza regional do 
impacto. 
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5.2.4 Regional 

 
A qualidade do ar na área urbana da RMC será diretamente influenciada pelas 
alterações no sistema de transporte. A avaliação desse impacto foi realizada com o 
emprego da ferramenta WRF/Chem, conforme descrito no item 4. Das duas 
simulações realizadas, é analisada inicialmente a situação denominada de caso 
base (CB), onde o objetivo foi representar as concentrações observadas na RMCT. 
Ressalta-se que somente fontes veiculares foram inseridas nessas simulações. As 
figuras 67 a 70 mostram as concentrações simuladas para O3, CO, NOx e MP10 na 
região para a qual o modelo foi aplicado (200 km x 200 km, com resolução de 2 km 
e instalada no centro de Curitiba). Os horários dos exemplos escolhidos são 
mostrados na parte superior de cada figura.  
 
Figura 67 - Distribuição espacial das concentrações de O3 (ppbv) na região 

simulada 

  
 
Figura 68 - Distribuição espacial das concentrações de CO (ppm) na região 

simulada 
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Figura 69 - Distribuição espacial das concentrações de NOx (ppbv) na região 
simulada 

   
Figura 70 - Distribuição espacial das concentrações de MP10 (µg/m3) na região 

simulada 

   
 

Dos resultados, pode-se inferir que as emissões veiculares são a principal fonte na 
RMC para a formação do ozônio, uma vez que os resultados simulados foram muito 
próximos dos observados. No entanto, para MP10 os resultados indicaram que 
existem outras fontes significativas que contribuem para a concentração de 
material particulado na atmosfera da RMC. As concentrações simuladas de MP10 
foram bem inferiores àquelas observadas no inverno na RMC, quando somente 
emissões veiculares foram consideradas. A atividade industrial é uma fonte 
significativa de emissão de MP10.  
 
A dispersão dos poluentes na RMC no período indicou um transporte de poluentes 
do quadrante leste para oeste e sudoeste. No caso do ozônio, os precursores 
emitidos na região central da cidade são transportados para oeste e sudoeste, ao 
mesmo tempo em que o processo de formação de ozônio ocorre, fazendo com que, 
na maioria das situações, as maiores concentrações ocorram distante da fonte de 
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emissão dos precursores (compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio). 
Dos resultados também pode ser observada a influência na brisa marítima no 
processo de dispersão dos poluentes.  
 
Os resultados da segunda simulação, realizada para o cenário (denominado Caso 
Metrô - CMetro) sem emissão dos ônibus previstos para serem retirados de 
circulação e a redução da quilometragem, são apresentados nas figuras 71 a 74 
para os poluentes O3, CO, NOx e MP10. Os resultados são apresentados em termos 
percentuais da diferença entre as concentrações de O3 do cenário sem emissões 
dos ônibus e o cenário caso base na região simulada. 
 
 

Figura 71 - Distribuição espacial das diferenças (em %) entre as concentrações de 
O3 do cenário sem emissões dos ônibus e o cenário caso base na 
região simulada 

 
 
 
 

b) 

c) d) 

a) 
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Figura 72 - Distribuição espacial das diferenças (em %) entre as concentrações de 
CO do cenário sem emissões dos ônibus e o cenário caso base na 
região simulada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 
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Figura 73 - Distribuição espacial das diferenças (em %) entre as concentrações de 
NOx do cenário sem emissões dos ônibus e o cenário caso base na 
região simulada 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 
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Figura 74 - Distribuição espacial das diferenças (em %) entre as concentrações de 
MP10 do cenário sem emissões dos ônibus e o cenário caso base na 
região simulada 

 

 

 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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De acordo com os resultados obtidos, a retirada de circulação dos ônibus irá reduzir 
as concentrações de CO em até 30 % na região central de Curitiba. Essa diminuição 
varia ao longo do dia em função da atividade. O mesmo padrão foi obtido para os 
poluentes MP10 e NOx, porém, os valores de redução no caso de material 
particulado foi menor, da ordem de 15 %, e para os óxidos de nitrogênio de 40 %. 
Para o ozônio não foi encontrada redução significativa das concentrações. Nos 
casos dos poluentes NOx, CO e MP10, a região de diminuição das concentrações 
ficou bem demarcada, e a maior redução é próxima das fontes. Uma análise focada 
na região central de Curitiba, mostrando a diferença das concentrações de CO no 
caso base (CB) e no cenário caso metrô (CMetrô), é apresentada na Figura 75. 
 
Figura 75 - Zoom da distribuição espacial das diferenças (em %) entre as 

concentrações de CO do cenário sem emissões dos ônibus e o cenário 
caso base na região simulada 

 
 
A pequena redução, e em alguns horários e regiões um aumento das concentrações 
do ozônio, está associada ao processo fotoquímico de formação de ozônio e ao 
regime químico da atmosfera para formação do ozônio. Em atmosferas ricas em 
NOx, o ozônio é limitado pelo NOx e a redução das emissões desse poluente, um 
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dos precursores do ozônio, pode levar a pequenas mudanças nas concentrações de 
ozônio e, em alguns casos, até um aumento. Motores a diesel emitem uma 
quantidade muito maior de óxidos de nitrogênio, quando comparado com veículos 
do ciclo Otto.  
 
5.2.5 Global 

 
Globalmente, cerca de 0,355 kg de carbono deixará de ser emitido para cada 
quilômetro não rodado ou ainda 1,3 kg de CO2 deixarão de ser emitidos para cada 
quilômetro não rodado pelos ônibus. Considerando a estimativa de que serão 
retiradas 8 linhas de ônibus de circulação e haverá a redução de 27,5 % na 
quilometragem das linhas do Terminal Pinheirinho (linhas 617, 630, 646, 647, 650, 
655, 656, 659, 681, 684, F01, F03, H11 e H31), aproximadamente 74,8 toneladas 
de CO2 por dia deixarão de ser emitidos para a atmosfera. No entanto, essa é uma 
avaliação que deve ser feita de forma cuidadosa, pois o uso do metrô também 
requer energia para efetuar o trabalho de transporte. A energia que será utilizada é 
a elétrica, que é obtida de diversas formas no Brasil, sendo através de 
termoelétrica, nuclear e principalmente de hidrelétricas. A geração dessa energia 
também causa impacto ambiental e, dependendo da forma como essa energia é 
gerada, pode levar a uma maior ou menor quantidade de emissão de carbono. 
Assim, para x joules de energia consumida pelo metrô, indiretamente é emitido y 
gramas de CO2. 
 
Existe ainda um importante ganho em termos de qualidade do ar e que não pode 
ser dimensionado por este trabalho. Conforme mostrado por Kittelson et al. (2001), 
concentrações de partículas extremamente elevadas, da ordem de 107 cm−3, podem 
ser observadas nos cânions das ruas. Dessa forma, com a retirada dos ônibus 
haverá um importante ganho de qualidade para aqueles grupos de indivíduos que 
trabalham diretamente nas vias de circulação desses ônibus.  
 
A avaliação do impacto da implantação do metrô e da sua operação na geração de 
gases do efeito estufa e mesmo de partículas e gases (devido a sua construção), 
em nível global, foge do escopo da presente avaliação.  
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5.3 ACÚSTICA 

 
5.3.1 Materiais e Métodos 

 
Os procedimentos adotados para obtenção de dados de campo, consolidados neste 
relatório, são descritos conforme duas etapas: caracterização do sítio de interesse e 
seleção dos pontos de medição, e medição dos níveis sonoros. 

 
Legislação Específica Quanto à Poluição Sonora 
A Resolução nº 1 de 8 de março de 1990 é a primeira resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente que se ocupa dos padrões de ruídos produzidos por 
atividades humanas nas cidades. Nesta resolução, quaisquer atividades, industriais, 
de comércio, sociais ou recreativas, de propaganda política, devem ter seus 
padrões de imissão sonora compatíveis com os níveis sonoros considerados 
aceitáveis pela Norma Brasileira NBR 10.151.  
 
A NBR 10.151 teve sua primeira publicação em 1987, com posterior revisão 
publicada em junho de 2000 (ABNT, 2000). Essa norma estabelece níveis sonoros 
máximos permitidos, visando o conforto da comunidade em função do tipo de uso e 
ocupação do solo, conforme Tabela 38. 
 
Tabela 38- Níveis Sonoros para Ambientes Externos em dB(A) 

Uso predominante do solo 
Nível Sonoro 

Diurno 
Nível Sonoro 

Noturno 

Sítios ou fazendas 40 35 

Estritamente residencial, hospitais e escolas 50 45 

Mista, predominantemente residencial 55 50 

Mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Mista, com vocação recreacional 65 55 

Predominantemente industrial 70 60 

Adaptado da NBR 10.151, fonte: ABNT 

 
Os níveis descritos nessa norma são denominados Níveis de Critério de Avaliação e 
são definidos para dois períodos: diurno (07:01h às 22:00h) e noturno (22:01h às 
07:00h).  

 
Para ambientes internos, os níveis de critério são estabelecidos a partir dos valores 
apresentados na tabela acima reduzidos em 10 dB(A) e 15dB(A) para as condições 
de janelas abertas e fechadas, respectivamente. 
 
Há ainda um aspecto bastante relevante do ruído proposto por esta norma. A NBR 
10.151:2000 se utiliza do conceito de Nível Sonoro Corrigido (Lc), que depende de 
características especiais do ruído avaliado. A correção consiste na aplicação de uma 
penalidade ou da adição de 5dB (A) ao nível equivalente medido. As características 
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especiais em questão são de dois tipos: ruídos com caráter impulsivo e ruídos com 
componentes tonais. Suas definições são transcritas abaixo. 
 
“Ruído com caráter impulsivo: ruído que contém impulsos que são picos de energia 
acústica com duração inferior a 1 segundo e que se repetem em intervalos maiores 
do que 1 segundo (por exemplo, martelagens, bate-estacas, tiros e explosões)”. 
“Ruídos com componentes tonais: ruídos que contém tons puros como apitos ou 
zumbidos”. 
 
O método de avaliação do ruído consiste na comparação entre o Nível Sonoro 
Corrigido (Lc) e o Nível de Critério de Avaliação (NCA). Porém, ao contrário do ruído 
com caráter impulsivo, a definição para ruído com componentes tonais conforme a 
NBR 10.151 não permite uma caracterização objetiva dos componentes tonais. 
Neste trabalho, o ruído tonal, quando presente, será caracterizado conforme 
definição da norma internacional ISO 1996-2 transcrita abaixo. 
 
“Componentes proeminentemente tonais podem ser detectados em medições de 
espectro frequência em 1/3 de oitava quando uma banda exceder em 5 dB ou mais 
as bandas adjacentes...e sua ocorrência for claramente audível...” (tradução  nossa 
- ISO 1996-2:1987). 
 
Em Curitiba, há legislação municipal regulamentando os níveis sonoros máximos 
permitidos, para garantir o bem-estar e o sossego público: Lei nº. 10.625 de 19 de 
dezembro de 2002. Esta lei utiliza dois critérios para a definição dos níveis sonoros 
permitidos. As zonas urbanas e os períodos do dia. Os períodos são descritos 
abaixo. 
 

• Diurno das 07:01h às 19:00h; 
• Vespertino das 19:01h às 22:00h;  
• Noturno das 22:01h às 07:00h. 

 
As zonas urbanas consistem em divisões do território em regiões com diferentes 
ocupações e adensamentos populacionais. As zonas são definidas para ordenar e 
compatibilizar o crescimento da cidade e as atividades desenvolvidas com as 
características ambientais. As disposições municipais sobre o zoneamento, o uso e 
a ocupação do solo são definidas pela Lei nº 9.800 de 03 de janeiro de 2000. 
 
Tendo em mente que diferentes áreas da cidade possuem diferentes limites quanto 
aos níveis de ruído tolerados, devem ser observadas algumas definições da Lei nº 
10.625 para casos específicos. Em seu artigo 2º, é definida a zona sensível ao 
ruído, ou zona de silêncio, como uma área em torno de hospitais, escolas, 
bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde e similares, em um raio de 200 m. 
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Em função da natureza das atividades exercidas nas zonas de silêncio, os níveis 
sonoros permitidos serão de 55 dB(A), 50 dB(A) e 45 dB(A), respectivamente para 
os períodos diurno, vespertino e noturno. 
 
Os níveis sonoros máximos para as respectivas zonas da cidade de Curitiba, 
conforme Anexo I da Lei Municipal nº 10.625, são listados abaixo: 
 
Tabela 39- Níveis Sonoros Máximos Permitidos segundo o Zoneamento 

Zonas de uso Diurno Vespertino Noturno 

ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-B, ZR-AV, ZR-
M, APA-SARU, APA-SMRU 

55 dB (A) 50 dB (A) 45 dB (A) 

ZR-OC, ZR-SF, ZR-U, ZR-P, ZT-MF, 
ZT-NC, ZE-E, ZE-M, Z-CON, SE-CC, 
SE-PS, SE-OI, APA-ST 

60 dB (A) 55 dB (A) 50 dB (A) 

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

65 dB (A) 60 dB (A) 55 dB (A) 

ZS-1, ZS-2, ZES, ZI, APA-SUE 70 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A) 

Adaptado da Lei Municipal  nº 10.625, fonte: Câmara Municipal de Curitiba 

 

 
Dois critérios de avaliação têm sua clareza prejudicada tanto pela redação da NBR 
10.151, quanto pelo texto da Lei Municipal de Curitiba nº 10.625, que não os 
menciona. Trata-se da emissão e da imissão sonora. A emissão sonora designa o 
som que parte de uma determinada fonte, enquanto a imissão sonora designa o 
som que é recebido em uma determinada posição.  
 
O conceito de imissão sonora está implícito na norma brasileira NBR 10.151, 
quando esta trata do “ruído presente” externamente aos limites da propriedade que 
contém a fonte sonora e reforçado pela redação dos procedimentos de avaliação no 
exterior e no interior da edificação do reclamante. 
 
Da mesma forma, a redação da Lei Municipal 10.625 não faz menção à imissão 
sonora. Porém, quando estabelece no artigo 4º que as medições dos níveis sonoros 
deverão ser efetuadas conforme as normas da ABNT, deve-se entender que 
também nessa lei municipal o conceito em questão é o da imissão sonora. 
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5.3.1.1 Caracterização do sítio de interesse e seleção dos pontos de 
medição 
 
O traçado da Linha Azul do Metrô de Curitiba atravessa a cidade de seu extremo 
norte até o sul, totalizando 22 km. O traçado percorre uma região da cidade de 
Curitiba cujo zoneamento, uso e ocupação do solo característico é 
predominantemente Setor Estrutural - SE. As outras zonas cruzadas pela previsão 
do eixo de transporte são listadas abaixo. 
 

• Zona Residencial-2 ZR-2 
• Zona Residencial Alto da Glória ZR-AG 
• Setor Especial do Centro Cívico SE-CC 
• Zona Central ZC 
• Setor Especial Linhão do Emprego SE-LE 
• Zona de Serviço-2 ZS-2 e 
• Zona Industrial ZI 
 

Os pontos de medição foram definidos a partir do norte (Terminal Santa Cândida) 
em direção ao sul (Pinheirinho - CIC/Sul). O posicionamento dos pontos foi feito a 
cada 500 m. Com um GPS, foram obtidas as coordenadas geográficas de cada 
ponto de medição. As coordenadas geográficas, a foto aérea e o zoneamento do 
solo nos pontos amostrados são apresentados a seguir. 
 
5.3.1.2 Descrição dos pontos de medição 
 
Quadro 18 -  Descrição dos pontos de medição 

PONTO DESCRIÇÃO ZONEAMENTO COORDENADAS FIGURA 
1 Avenida Paraná, nas proximidades do 

Terminal Santa Cândida, próximo ao 
entroncamento da Avenida Paraná com a 
Avenida Marechal Mascarenhas de Morais. 

Zona Residencial-
2 (ZR-2) 

25°22'35.37"S e 
49°13'28.83"O 

76 

1A Avenida Paraná, entre as ruas José Antônio 
Leprevost e Milton Portugal Lobato. 

Setor Estrutural 25°22'47.89"S e 
49°13'40.32"O 

77 

2 Avenida Paraná, entre as ruas Guilherme 
Ihlenfeldt e Mário Bittencourt.  

Setor Estrutural 25°22'59.82"S e 
49°13'52.44"O 

78 

2A Avenida Paraná, nas proximidades da 
Unidade de Saúde Boa Vista 24h.  

Setor Estrutural 25°23'11.82"S e 
49°14'2.28"O 

79 

3 Avenida Paraná, entre as ruas Antônio 
Lago e Deputado Atílio de Almeida 
Barbosa. 

Setor Estrutural 25°23'24.54"S e 
49°14'15.36"O 

80 

3A Avenida Paraná, nas proximidades do 
Terminal da Boa Vista. 

Setor Estrutural 25°23'35.34"S e 
49°14'25.32"O 

81 

4 Avenida Paraná, em frente à Paróquia 
Santo Antônio. O ponto é próximo à Rua 
Abílio Geronasso.  

Setor Estrutural 25°23'48.48"S e 
49°14'37.44"O 

82 

4A Avenida Paraná, entre as ruas Estados 
Unidos e Flávio Dallegrave, próximo à linha 
do trem.  

Setor Estrutural 25°24'2.46"S e 
49°14'50.58"O 

83 

5 Avenida Paraná, entre as ruas Vereador 
Garcia Rodrigues Velho e Quintino 
Bocaiúva.  

Setor Estrutural 25°24'15.04"S e 
49°15'2.14"O 

84 

Continua… 
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...Continução 

PONTO DESCRIÇÃO ZONEAMENTO COORDENADAS FIGURA 
5A Avenida Paraná, entre as ruas São Pedro e 

Bom Jesus, próximo à Igreja do Bom Jesus 
do Cabral.  

Setor Estrutural 25°24'34.02"S e 
49°15'19.56"O 

85 

6 Avenida João Gualberto, entre as ruas 
Manoel Eufrásio e Moysés Marcondes.   

Setor Estrutural 25°24'45.36"S e 
49°15'28.98"O 

86 

6A Avenida João Gualberto, entre as ruas 
Constantino Marochi e Augusto Severo. 

Setor Estrutural 25°24'58.39"S e 
49°15'42.33"O 

87 

7 Avenida João Gualberto, entre a Travessa 
Luthero e a Rua Maria Clara.  

Zona Residencial 
Alto da Glória 
(ZR-AG) e as 
quadras no lado 
oposto da 
Avenida João 
Gualberto tem 
zoneamento de 
Setor Especial 
Centro Cívico (SE-
CC) 

25°25'12.08"S e 
49°15'53.93"O 

88 

7A Avenida João Gualberto, entre a Rua da 
Glória e a Rua Luiz Leão.  

Setor Especial 
Centro Cívico (SE-
CC) 

25°25'23.84"S e 
49°16'4.01"O 

89 

8 Rua Presidente Faria, entre as ruas Alfredo 
Bufren e a Avenida XV de Novembro, atrás 
do Edifício da Universidade Federal do 
Paraná, na Praça Santos Andrade.  

Zona Central (ZC) 25°25'44.34"S e 
49°16'5.16"O 

90 

8A Travessa da Lapa, entre as ruas José 
Loureiro e Pedro Ivo.  

Zona Central (ZC) 25°25'55.80"S e 
49°16'0.85"O 

91 

9 Travessa da Lapa, aproximadamente 60 m 
antes do entroncamento com a Avenida 
Sete de Setembro.  

Setor Estrutural 25°26'10.84"S e 
49°15'54.22"O 

92 

9A Avenida Sete de Setembro, entre a 
Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua 
Desembargador Westphalen, em frente à 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná.  

Setor Estrutural 25°26'18.95"S e 
49°16'7.75"O 

93 

10 Avenida Sete de Setembro, entre as ruas 
24 de maio e Nunes Machado.  

Setor Estrutural 25°26'24.52"S e 
49°16'24.76"O 

94 

10A Avenida Sete de Setembro, entre as ruas 
Desembargador Motta e Buenos Aires, nas 
proximidades do Shopping Curitiba.  

Setor Estrutural 25°26'31.39"S e 
49°16'42.70"O 

95 

11 Avenida Sete de Setembro, entre a Rua 
Alf. Ângelo Sampaio e a Travessa João 
Turin, em frente ao Supermercado 
Mercadorama.  

Setor Estrutural 25°26'37.99"S e 
49°16'57.32"O 

96 

11A Praça do Japão, próximo à pista exclusiva 
de ônibus, no desvio que conecta a 
Avenida Sete de Setembro à Avenida 
República Argentina.  

Setor Estrutural 25°26'45.19"S e 
49°17'11.71"O 

97 

12 Avenida República Argentina, entre as 
avenidas Iguaçu e Getúlio Vargas, na 
lateral do Supermercado Pão de Açúcar.  

Setor Estrutural 25°27'0.70"S e 
49°17'16.37"O 

98 

12A Avenida República Argentina, entre a 
Avenida Água Verde e a Rua Eurides 
Cunha, em frente ao Supermercado 
Angeloni.  

Setor Estrutural 25°27'16.43"S e 
49°17'17.50"O 

99 

13 Avenida República Argentina, entre as ruas 
Professor Álvaro Jorge e Professor Dario 
Veloso, em frente ao Supermercado 
Festival.  

Setor Estrutural 25°27'32.59"S e 
49°17'20.71"O 

100 

13A Avenida República Argentina, no 
entroncamento da Rua Mato Grosso com a 
Avenida República Argentina, próximo ao 
Shopping Água Verde.  

Setor Estrutural 25°27'47.43"S e 
49°17'25.85"O 

101 

Continua… 
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...Continução 
PONTO DESCRIÇÃO ZONEAMENTO COORDENADAS FIGURA 

14 Avenida Rep. Argentina, entre as ruas 
Carmen Maito Stinglin e Silvio Zeny, 
próximo ao entroncamento da Rep. 
Argentina com a Rua Morretes.  

Setor Estrutural 25°28'1.99"S e 
49°17'34.66"O 

102 

14A Avenida República Argentina, cerca de 30 
m após o entroncamento com a Rua 
Engenheiro Niepce da Silva, em frente a 
uma agência do Banco Bradesco.  

Setor Estrutural 25°28'17.45"S e 
49°17'40.35"O 

103 

15 Avenida República Argentina, entre a Rua 
Luiz Parigot de Souza e o Terminal do 
Portão.  

Setor Estrutural 25°28'32.37"S e 
49°17'35.03"O 

 

15A Avenida República Argentina, cerca de 200 
m após o cruzamento com a Avenida 
Presidente Kennedy, próximo ao Palladium 
Shopping Center. 

Setor Estrutural 25°28'47.02"S e 
49°17'31.62"O 

104 

16 Avenida República Argentina, entre as ruas 
Salomão Guelmann e Visconde do Cerro 
Frio, em frente ao Hospital do Trabalhador. 

Setor Estrutural 25°29'3.39"S e 
49°17'37.63"O 

105 

16A Avenida República Argentina, próximo ao 
seu cruzamento com a Rua Pedro Zagonel.  

Setor Estrutural 25°29'20.76"S e 
49°17'38.22"O 

106 

17 Avenida República Argentina, entre as ruas 
Deputado Waldemiro Pedroso e João 
Bonat, em frente ao pátio de 
estacionamento da Auto Viação Redentor.  

Setor Estrutural 25°29'35.69"S e 
49°17'37.95"O 

107 

17A Avenida República Argentina, próximo ao 
cruzamento com a Rua Henrique Schula.  

Setor Estrutural 25°29'50.40"S e 
49°17'44.29"O 

108 

18 Avenida Winston Churchil, entre as ruas 
José Zaleski e Frei Teófilo.  

Setor Estrutural 25°30'7.29"S e 
49°17'46.23"O 

110 

18A Avenida Winston Churchil, próximo ao 
cruzamento com a Rua Ernani Guarita 
Cartaxo.  

Setor Estrutural 25°30'23.71"S e 
49°17'45.69"O 

111 

19 Avenida Winston Churchill, entre as ruas 
Cap. Argemiro M. Wanderley e Marechal 
Rondon. 

Setor Estrutural 25°30'38.88"S e 
49°17'45.30"O 

112 

19A Avenida Winston Churchil, junto ao 
cruzamento com a Rua Leon Nicolas, 
próximo à Unidade de Saúde do 
Pinheirinho. 

Setor Estrutural 25°30'55.21"S e 
49°17'43.57"O 

113 

20 Avenida Winston Churchil, entre as ruas 
Alberto Kosop e Aref Kudri. 

Setor Estrutural 25°31'12.08"S e 
49°17'44.38"O 

114 

20A Rodovia Régis Bittencourt, junto ao 
entroncamento com a Rua Orestes Codega. 

Zona de Serviço 2 
(ZS-2) 

25°31'27.09"S e 
49°17'47.81"O 

115 

21 Rodovia Régis Bittencourt, entre as ruas 
Nita Hubel e Valdeci dos Santos. 

Zona Industrial 
(ZI) 

25°31'42.05"S e 
49°17'56.61"O 

116 

21A Rodovia Régis Bittencourt, junto ao 
entroncamento com a Alameda Nossa 
Senhora do Sagrado Coração. 

Zona Industrial 
(ZI) 

25°31'57.49"S e 
49°18'2.23"O 

117 

22 Rodovia Régis Bittencourt, 
aproximadamente 200 m após o 
entroncamento com a Rua João Chede. 

Zona Industrial 
(ZI) 

25°32'11.56"S e 
49°18'5.95"O 

118 
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Figura 76 - Localização do Ponto 1 

 

Figura 77 - Localização do Ponto 1A  

 
Figura 78 - Localização do Ponto 2 

 

Figura 79 - Localização do Ponto 2A 

 
Figura 80 - Localização do Ponto 3 

 
 

Figura 81 - Localização do Ponto 3A 
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Figura 82 - Localização do Ponto 4 

 

Figura 83 - Localização do Ponto 4A 

 
Figura 84 - Localização do Ponto 5 Figura 85 - Localização do Ponto 5A 

 
Figura 86 - Localização do Ponto 6  

 
 
 
 
 

Figura 87 - Localização do Ponto 6A 
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Figura 88 - Localização do Ponto 7 Figura 89 - Localização do Ponto 7A 

 
Figura 90 - Localização do Ponto 8 Figura 91 - Localização do Ponto 8A 

 
Figura 92 - Localização do Ponto 9 Figura 93 - Localização do Ponto 9A 
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Figura 94 - Localização do Ponto 10 Figura 95 - Localização do Ponto 10A 

 
Figura 96 - Localização do Ponto 11 

  

Figura 97 - Localização do Ponto 11A 

 
Figura 98 - Localização do Ponto 12  Figura 99 - Localização do Ponto 12A 
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Figura 100 - Localização do Ponto 13 Figura 101 - Localização do Ponto 13A 

 
 
Figura 102 - Localização do Ponto 14 Figura 103 - Localização do Ponto 14A 

 
 
Figura 104 - Localização do Ponto 15 Figura 105 - Localização do Ponto 15A 
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Figura 106 - Localização do Ponto 16 Figura 107 - Localização do Ponto 16A 

 
Figura 108 - Localização do Ponto 17 Figura 109 - Localização do Ponto 17A 

 
Figura 110 - Localização do Ponto 18 Figura 111 - Localização do Ponto 18A 
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Figura 112 - Localização do Ponto 19 Figura 113 - Localização do Ponto 19A 

 
 
Figura 114 - Localização do Ponto 20 Figura 115 - Localização do Ponto 20A 

 
 
Figura 116 - Localização do Ponto 21 Figura 117 - Localização do Ponto 21A 
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Figura 118 - Localização do Ponto 22  

 
Medição dos níveis sonoros 
Para os levantamentos de campo gerarem informações em conformidade com a 
NBR 10.151, foram então efetuados procedimentos de medição com instrumentos 
apropriados e devidamente calibrados em laboratório, acreditado pelo Inmetro, 
conforme descrição abaixo.  
 
Para as medições dos níveis sonoros foram utilizados os seguintes equipamentos: 

•  Calibrador de Nível Sonoro Tipo 1 da marca 01 dB, modelo CAL-21, cujo 
número de série é 35.183.008 (fabricação em 2008). O certificado da última 
calibração data de 13 de abril de 2009, sob o número 25.551, emitido pelo 
CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, laboratório de calibração 
acreditado pela Cegcre/Inmetro, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 
sob o número 256. 

•   Medidor de Nível Sonoro Tipo 1 da marca 01 dB, modelo Solo, número de 
série é 61.379 (fabricação em 2008). O certificado da última calibração é de 
13 de abril de 2009, sob o número 25.552, emitido pelo CHROMPACK 
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA., laboratório de calibração acreditado 
pela Cegcre/Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o 
número 256. 

•   Microfone tipo “free field” da marca GRAS, modelo MCE 212, com número 
de série 92.430. O certificado da última calibração data de 13 de abril de 
2009, sob o número 25.552, emitido pelo CHROMPACK INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS LTDA, laboratório de calibração acreditado pela Cegcre/Inmetro 
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número 256. 

•   Aparelho com recepção de GPS da marca HTC, modelo P3301, com código 
de série HT825FX01964, homologado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações, ANATEL, sob o número 1930-07-1663. A localização dos 
pontos foi realizada através de levantamento por navegação, sem correção 
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diferencial (erro entre 5 e 20 metros) e dados amarrados ao datum WGS-84 
de posicionamento global.  

 
O medidor foi instalado sobre um tripé, a 1,5 m de altura do solo. As medições 
duraram 5 minutos, tempo este definido após a observação da repetição do evento 
de interesse: o fluxo dos grandes ônibus. Procedimentos semelhantes são 
encontrados em outros trabalhos, inclusive de pesquisadores internacionais (CHO 
et. al., 2007; LEE et. al., 2008; TSAI et. al., 2009; KING; RICE, 2009). 
 
Entre os parâmetros investigados, destacam-se o de pressão sonora global no 
intervalo de medição e os níveis equivalentes parciais (produzidos por fontes 
sonoras específicas). 
 
Neste trabalho, há três fontes sonoras específicas, sendo uma a passagem dos 
ônibus expresso tipo biarticulados, outra fonte é a passagem de veículos pesados 
(acima de 2.800 Kg de peso total bruto), além de eventos extraordinários (sirenes, 
motocicletas com alterações do sistema de exaustão de gases do motor, ou 
sobrevôo de aeronaves). 
 
Além do registro do nível equivalente de pressão sonora, foram obtidos dados sobre 
a freqüência em bandas de 1/3 de oitava, além dos níveis sonoros estatísticos L10 
e L90, das flutuações de pressão sonora instantânea e dos níveis máximos e 
mínimos em cada ponto de amostragem. Os parâmetros acústicos empregados 
neste trabalho, para descrição e caracterização do ruído ambiental, são descritos 
abaixo. 
 
Histórico Temporal dos Níveis Sonoros e Nível Equivalente de Pressão 
Sonora 
Esta medição fornece os níveis sonoros instantâneos em função do tempo, e sua 
flutuação é registrada em intervalos de 1 segundo. Este tipo de registro é 
indispensável para caracterização de ruídos de impacto e para identificação de 
diferentes fontes. 
 
O nível equivalente de pressão sonora (Leq), por sua vez, é uma ponderação 
temporal, uma média dos níveis sonoros no tempo. Os níveis de pressão sonora 
variam ao longo do tempo, influenciando nossa percepção de ruído. Como os níveis 
não são constantes, é conveniente obter um número único que represente o efeito 
temporal das variações. O nível equivalente de pressão sonora ponderado em A 
(LAeq ou Leq(A)) é um nível constante, que equivale energeticamente aos níveis 
variáveis de pressão distribuídos ao longo do tempo e reproduz satisfatoriamente a 
percepção humana.  
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Níveis sonoros estatísticos – L10 e L90 
São níveis de pressão sonora ultrapassados em determinada fração do tempo total 
de medição. Os níveis estatísticos de maior interesse para estudos de ruído de 
tráfego são L10 e L90, que são os níveis excedidos durante, respectivamente, 10 % e 
90 % do tempo de medição. 
 
O nível estatístico L90 é aceito como indicador de ruído residual (ruído ambiente), 
enquanto L10 é utilizado para descrever o nível dos eventos sonoros mais 
significativos. 
 
A utilização de níveis estatísticos para o monitoramento ambiental permite a 
redução no tempo gasto com monitoramentos mais longos. Através da análise de 
amostras (pequenos intervalos) representativas do perfil sonoro de uma dada área, 
pode-se inferir quanto às características da paisagem sonora de determinada área. 
 
Análise dos níveis sonoros por bandas de freqüência de 1/3 de oitava 
A análise de freqüência em bandas de 1/3 de oitava é uma prática própria para a 
descrição de ruídos com componentes tonais. A investigação de ruídos tonais 
(máquinas de ventilação, compressores de ar, serras circulares, grupos geradores) 
é necessária para o diagnóstico da poluição sonora. Regulamentações 
internacionais recomendam a análise dos níveis sonoros divididos em bandas de 
1/3 de oitava. 
 
Mapeamento de ruído através de simulação computacional 
Os mapas de ruído, ou cartas acústicas, são ferramentas auxiliares do 
gerenciamento e controle de ruído em cidades. Os mapas costumam ser produzidos 
a partir de bases cadastrais disponibilizadas pela administração da cidade. Esses 
dados disponibilizados em formatos de intercâmbio de desenhos (DXF) ou de banco 
de dados geo-referenciados (SHP) são empregados nos programas de simulação 
acústica para a definição geométrica do meio físico. 
 
Sobre esta base, são distribuídas as fontes e os pontos de recepção e calculados os 
níveis sonoros. Programas de controle de ruído resultam em mapeamentos de ruído 
em diversos países da União Européia. Com a edição da Diretiva EU END 
2002/49/EC (EU, 2002), os Estados Membros foram obrigados a apresentar, até 
30/06/2007, os mapas estratégicos de ruído para as seguintes situações: 1) 
Aglomerações populacionais com número maior a 250.000 habitantes, 2) Principais 
vias de tráfego, 3) Principais ferrovias, 4) Principais aeroportos. 
 
Para o cálculo e geração dos mapas de ruído deste relatório, foram utilizados 
modelos de predição da norma internacional ISO 9613 para fontes diversas e da 
norma alemã RLS 90 (DER BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR, 1990), para predição 
de níveis sonoros da malha viária. 
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Mapas são gerados com o software CADNA-A versão 4.0 para Windows 
(DATAKUSTIK, 2010). Para a calibração do modelo, utilizou-se como referência as 
recomendações do Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) da 
Agência de Proteção Ambiental da União Européia, para o qual a incerteza esperada 
é de 4,6 dB(A) entre os valores medidos e simulados. Neste trabalho, diferenças 
maiores que 3 dB(A) foram rejeitadas. Uma vez calibrado para a situação 
atualmente consolidada, o modelo foi utilizado para calcular projeções dos níveis de 
ruído para os cenários futuros de construção e operação da Linha Azul do Metrô de 
Curitiba. 
 
5.3.2 Resultados 
Nesta seção são apresentados os dados referentes às medições acústicas obtidas 
através de levantamentos “in situ” e simulação computacional conforme os pontos 
amostrados. 
 
Medições in situ 
Os resultados das medições in situ, para os 43 pontos amostrados são 
apresentados na Tabela 40. Nesta tabela são descritos o nível sonoro equivalente 
medido, o máximo permitido para a zona urbana em que o ponto se localiza e os 
níveis equivalentes específicos para o fluxo de veículos pesados (caminhões e 
ônibus).  
 
Na última coluna observa-se a conformidade do nível medido em relação ao valor 
de referência legislado no município. 
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Tabela 40- Nível Sonoro Equivalente Residual – Impacto Ônibus-Expresso e 
Veículos Pesados 

Ponto de 
Medição 

Zona Máximo 
permitido 

dB(A) 

Leqglobal 
dB(A) 

Leqônibus-

expresso 
dB(A) 

LeqVeículos 

Pesados 
dB(A) 

Conforme 
Lei 10.625 

Ponto 1 ZR-2 55 76,0 - 81,9 não 
Ponto 1A SE 65 72,9 77,0 76,7 não 
Ponto 2 SE 65 69,3 73,6 78,7 não 
Ponto 2A Z. Silêncio 55 72,3 72,8 79,1 não 
Ponto 3 SE 65 70,3 75,8 72,6 não 
Ponto 3A SE 65 62,2 68,9 - sim 
Ponto 4 SE 65 64,5 69,0 74,3 sim 
Ponto 4A SE 65 64,8 73,7 - sim 
Ponto 5 SE 65 69,1 77,3 - não 
Ponto 5A SE 65 68,2 73,5 77,3 não 
Ponto 6 Z. Silêncio 55 71,1 77,0 - não 
Ponto 6A SE 65 66,6 72,8 68,4 não 
Ponto 7 ZR-AG 60 69,9 72,8 44,9 não 
Ponto 7A Z. Silêncio 55 69,8 72,7 74,3 não 
Ponto 8 Z. Silêncio 55 70,4 76,7 75,1 não 
Ponto 8A ZC 65 70,8 75,2 - não 
Ponto 9 SE 65 73,5 79,0 - não 
Ponto 9A Z. Silêncio 55 69,0 74,1 70,0 não 
Ponto 10 SE 65 71,9 78,7 - não 
Ponto 10A Z. Silêncio 55 68,2 74,5 76,2 não 
Ponto 11 Z. Silêncio 55 71,6 76,0 76,6 não 
Ponto 11A Z. Silêncio 55 65,0 71,2 63,8 sim 
Ponto 12 Z. Silêncio 55 72,0 73,6 - não 
Ponto 12A Z. Silêncio 55 69,6 73,1 - não 
Ponto 13 SE 65 68,5 73,4 72,4 não 
Ponto 13A Z. Silêncio 55 65,9 71,4 - não 
Ponto 14 SE 65 71,2 74,8 70,7 não 
Ponto 14A SE 65 70,0 74,9 71,1 não 
Ponto 15 SE 65 66,6 69,4 - não 
Ponto 15A Z. Silêncio 55 72,8 74,0 76,6 não 
Ponto 16 SE 65 68,5 72,1 73,1 não 
Ponto 16A SE 65 65,8 70,9 69,2 não 
Ponto 17 SE 65 65,8 68,3 71,4 não 
Ponto 17A SE 65 68,1 73,9 77,9 não 
Ponto 18 SE 65 67,0 72,9 69,5 não 
Ponto 18A SE 65 66,8 69,9 74,3 não 
Ponto 19 SE 65 65,9 73,2 68,5 não 
Ponto 19A Z. Silêncio 55 64,3 - 67,6 não 
Ponto 20 SE 65 72,9 - 74,7 não 
Ponto 20A ZS-2 70 75,2 - - não 
Ponto 21 ZI 70 74,9 - - não 
Ponto 21A ZI 70 76,0 - - não 
Ponto 22 ZI 70 75,0 - - não 
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Simulação Computacional 
Os resultados dos níveis sonoros calculados com modelo computacional baseado 
nas normas RLS-90 e ISO 9613 são apresentados segundo procedimento 
metodológico abordado anteriormente. 
 
Em primeiro lugar, são apresentados dados referentes à calibração do modelo de 
predição do ruído emitido pelo tráfego de veículos. Como exposto na seção 
Materiais e Métodos, utilizou-se uma variação de até 2,5 dB(A) entre os níveis 
sonoros medidos e calculados para a calibração do modelo. 
 
A partir desta calibração, foram realizadas predições sonoras para a implantação e 
operação da Linha Azul do Metrô de Curitiba. Os resultados com os cálculos foram 
comparados com os níveis sonoros recomendados para áreas habitadas, parte 
integrante da norma brasileira NBR 10151 e Lei nº 10.625 do Município de Curitiba.  
 
Os mapas foram gerados para três seções modelo do sistema de transporte a ser 
implementado, respectivamente: 1) trecho aéreo, 2) trecho Cut and Cover e 3) 
trecho NATM, ou túnel profundo. 
 
Calibração do Modelo 
Os mapas com os resultados das três seções são apresentados nas figuras 119 a 
121, nas quais os níveis foram calculados para uma malha retangular de 10 m de 
espaçamento entre os receptores. 
 
O mapa sonoro da Figura 119 corresponde à seção do Ponto 9A. Neste ponto, o 
fluxo de veículos é bastante intenso no sistema trinário (Avenida Sete de Setembro, 
Avenida Visconde de Guarapuava e Avenida Silva Jardim) e nas vias adjacentes 
(Avenida Getúlio Vargas). Dados da contagem de veículos produzidos pela URBS 
registram uma média superior a 1.500 veículos/hora nessas vias. 
 
O nível sonoro equivalente medido para o ponto 9A foi de 69 dB(A) e o nível 
simulado para o mesmo ponto de 71,4 dB(A). A diferença de 2 decibels torna o 
modelo aceitável para a predição de ruído urbano. 
 
Nas AID e AII, os níveis sonoros simulados foram respectivamente 72 dB(A) e 74 
dB(A), em função do tráfego nas avenidas Silva Jardim e Getúlio Vargas. 
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Figura 119 - Mapa sonoro do ponto 9A – Calibração 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 
 

No Ponto 13A (Figura 120), o tráfego é, em média, acima dos 1.200 veículos/hora 
na via central do sistema trinário. A diferença entre o nível de pressão sonora 
medido e o simulado foi de 0,7 dB(A), valor dentro do limite recomendado para 
mapeamentos computacionais de ruído na União Européia.  
 
Os níveis sonoros na via central (ADA) são intensificados pela circulação de veículos 
pesados. Por sua vez, os níveis sonoros na AID produzidos pelo fluxo médio de 
1.600 veículos/hora podem ultrapassar 70 dB(A). 
 
Na AII, as emissões do tráfego produzem em torno de 65 dB(A). No trecho avaliado 
na Rua Marquês do Paraná, o fluxo de veículos médio é de 480 veículos/hora. 
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Figura 120 - Mapa sonoro do ponto 13A – Calibração 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 

Já no trecho da Rodovia Régis Bittencourt, os níveis sonoros são da ordem de 75 
dB(A), em função do fluxo de veículos de cerca de 4.000 unidades/hora. A difusão 
sonora no entorno da rodovia é descrito na Figura 121. 
 
O nível simulado para o Ponto 21 (Figura 121) é de 77,4 dB(A), apresentando 
diferença tolerável de 2,5 dB(A) em relação ao nível medido in situ. 
 
Os resultados para calibração do modelo por trecho são descritos na Tabela 41. Os 
níveis sonoros são apresentados em três colunas, duas colunas para os níveis 
medidos in situ e outra para os níveis calculados pelo modelo computacional , além 
de uma coluna com as respectivas diferenças para os resultados. 
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Figura 121 - Mapa sonoro do ponto 21 – Calibração 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009) 

 

Tabela 41- Calibração do modelo computacional 

Ponto de 
Medição 

Zona 
Máximo 

permitido 
dB(A) 

Nível 
Medido 
dB(A) 

Nível 
Simulado 

dB(A) 

Diferença 
dB(A) 

Status da 
Calibração 

Ponto 9A Z. Silêncio 55 69,0 71,4 2,4 CALIBRADO 
Ponto 13A Z. Silêncio 55 64,3 65,0 0,7 CALIBRADO 
Ponto 21 ZI 70 74,9 77,4 2,5 CALIBRADO 

Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009) 
 

Predição computacional – Implantação 
Os modelos foram utilizados para a projeção de duas situações futuras, a saber: 1) 
a execução das obras denominada implantação e 2) a operação do sistema. 
 
A implantação do trecho em túnel profundo (NATM) no Ponto 9A e demais pontos 
no centro da cidade devem ter menor impacto sonoro sobre o entorno urbano. A 
execução em canteiro subterrâneo faz com que o impacto deste sistema construtivo 
seja pouco percebido. A paisagem sonora neste ponto deverá ser semelhante ao da 
situação de planejamento. A Figura 122 descreve a difusão sonora no entorno do 
Ponto 9A. 
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Os níveis sonoros esperados junto à testada dos lotes nas áreas de influência ADA, 
AID e AII são, respectivamente, LeqADA 71,4 dB(A), LeqAID 73,3 dB(A) e LeqAII 
70,1 dB(A). 
 
Figura 122 - Predição de impacto sonoro no Ponto 9A – Implantação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 

Em contraste, nos trechos em que o sistema construtivo for a céu aberto, são 
esperadas modificações nos níveis sonoros. A Figura 123 exemplifica as alterações 
que devem ocorrer nos trechos em que se utilizará o sistema construtivo de vala a 
céu aberto Cut and Cover. Neste sistema, a escavação poderá implicar em bloqueio 
e desvio de tráfego. Este bloqueio ocasionará redução nos níveis sonoros.  
 
Por outro lado, a operação de máquinas poderá provocar aumento dos níveis 
sonoros na ADA. 
 
O modelo da Figura 123 aponta um discreto aumento de cerca de 2 dB(A) no 
entorno das áreas de operação das máquinas. Nesta situação, se espera uma 
imissão sonora em torno de 67 dB(A).  
 
Na AID, o impacto sonoro poderá ser intensificado pelo aumento temporário de 
veículos desviados em função das obras. A Figura 123 mostra um aumento nos 
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níveis sonoros da ordem de 2 dB(A). Os níveis ao longo da Rua Guilheme Pugsley 
poderão atingir 75 dB(A) por este motivo. 
 
Na AII, o impacto sonoro deve ser muito pequeno, visto que o aumento de tráfego 
nesta área não deverá ser significativo. Os níveis sonoros deverão permanecer 
próximos a 65 dB(A). 
 
Figura 123 - Predição de impacto sonoro no Ponto 13A – Implantação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009) 

 

No Ponto 21, a construção do trecho elevado não deverá bloquear o tráfego na 
Rodovia Régis Bittencourt. Desta forma, o ruído do canteiro de obras deve se somar 
às emissões da rodovia. O acréscimo nas emissões sonoras não modificará a 
paisagem sonora neste ponto. 
 
Este trecho da rodovia tem tráfego contínuo bastante saturado. O ruído de fundo é 
suficientemente elevado para o mascaramento de uma fonte sonora com 
características similares ao do tráfego de veículos pesados. A Figura 124 descreve 
os níveis sonoros no Ponto 21. O nível sonoro esperado nesta etapa deverá ser da 
ordem de 77 dB(A). 
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Os níveis sonoros nas áreas de influência avaliadas devem ser minimamente 
afetados na etapa de implantação. Efeito semelhante foi destacado durante as 
obras de implantação da Linha Verde durante sua execução e fazem parte dos 
relatórios de acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). 
 
Figura 124 - Predição de impacto sonoro no Ponto 21 – Implantação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009) 

 
Predição computacional - Operação 
O impacto sonoro na operação do novo modal de transporte de massa foi simulado 
projetando-se uma redução de 10 % no fluxo de veículos nas vias paralelas do 
sistema trinário para a área central da cidade (Ponto 9A). Este percentual se deve à 
característica da área central receber um fluxo de pessoas de todas as áreas da 
cidade, servidas por diferentes meios de transporte.  
 
O mapeamento sonoro para este cenário consta na Figura 125. Observa-se que a 
eliminação do fluxo de ônibus expressos da Avenida Sete de Setembro, associada à 
diminuição de fluxo de veículos leves, poderá produzir um cenário com redução 
significativa nos níveis sonoros. Esta projeção apresenta uma redução de cerca de 3 
decibels na ADA. Portanto, o nível sonoro deverá ser de cerca de 66 dB(A). 
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Figura 125 - Predição de impacto sonoro no Ponto 9A – Operação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 

O impacto nas Áreas de Influência Direta e Indireta (AID e AII) tende a não 
apresentar alterações significativas em relação aos níveis apresentados no mapa de 
calibração. Nessas áreas, as predições desta avaliação indicam níveis sonoros 
prováveis entre 69 dB(A) e 72 dB(A). 
 
Na seção do Ponto 13A foi proposta uma redução de 20 % no fluxo de veículos para 
as vias paralelas às Áreas de Influência Direta e Indireta. Este percentual é maior 
para o Ponto 13A, que está em um eixo de desenvolvimento urbano com percentual 
maior de pessoas que deverá aproveitar o novo modal. 
 
Na Figura 126 observa-se o maior impacto da operação do novo modal na ADA, em 
que se projeta um nível sonoro em torno de 64 dB(A). Nas demais áreas, os níveis 
tenderão a uma pequena redução. A projeção com a redução do fluxo de veículos 
pesados deve manter os níveis cerca 1 dB(A) mais baixo que a situação atual, 
esperando-se níveis sonoros em torno de 72 dB(A) para a AID e de 62 dB(A) para a 
AII. 
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Figura 126 - Predição de impacto sonoro no Ponto 13A – Operação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 

Por último, ao longo do trecho aéreo, os níveis sonoros devem se manter 
compatíveis com os valores medidos e apresentados neste relatório. A operação do 
metrô em trilho elevado, juntamente com o intenso tráfego de veículos, deverá 
produzir um aumento de cerca de 2 dB(A) ao longo da seção sobre a Rodovia Régis 
Bittencourt. A Figura 127 ilustra o mapa de ruído para o ponto 21. Nesta seção, os 
níveis nas áreas adjacentes à rodovia correspondentes às Áreas de Influência Direta 
e Indireta (100 e 200 metros de afastamento do eixo da rodovia) deverão 
apresentar níveis sonoros da ordem de 67 dB(A). 
 
A análise dos dados obtidos ao longo do eixo de transporte permite afirmar que o 
tráfego de veículos pesados e a circulação dos ônibus-expresso são diretamente 
responsáveis pelo aumento nos níveis sonoros globais. Além do porte dos veículos, 
a velocidade é outra característica que interfere diretamente nos níveis sonoros. 
Quanto maior a velocidade, ou quanto maior a aceleração do motor, maiores são os 
níveis sonoros.  
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Figura 127 - Predição de impacto sonoro no Ponto 21 – Operação 

 
Fonte: David Queiroz Arquitetura e Acústica Ltda (2009). 

 

Observou-se que, na ADA, a maioria dos pontos apresenta níveis globais de 
pressão sonora que excedem os limites impostos pela legislação municipal e 
federal. 
 
A análise de freqüência em banda de 1/3 de oitava demonstrou que o ruído tem as 
características predominantes de ruído de tráfego, isto é, ruído de banda larga, com 
freqüências entre 500 Hz e 2000 Hz. Nos levantamentos não foram registrados 
ruídos de impacto ou com características claramente tonais. 
 
As simulações computacionais mostraram para as três seções típicas do sistema a 
ser implantado (trecho aéreo, Cut and Cover e túnel profundo) que a ADA 
apresentará as maiores variações nos níveis sonoros equivalentes. No trecho aéreo, 
a influência do canteiro de obras produzirá impacto pouco expressivo na vizinhança 
da Rodovia BR-476.  
 
No trecho de vala a céu aberto (Cut and Cover), o desvio do tráfego diminuirá a 
influência desta fonte sonora, reduzindo sua participação na composição dos níveis 
globais. A operação das máquinas, no entanto, elevará os níveis sonoros nas 
proximidades de sua operação. Nesta etapa de implantação, são esperados níveis 
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sonoros entre 65 e 70 dB(A) na área. No trecho construído em túnel profundo, os 
níveis sonoros urbanos na superfície deverão manter os padrões registrados nas 
medições in situ. 
 
As simulações também mostraram que o desvio de tráfego será determinante na 
variação dos níveis sonoros. Um aumento temporário no fluxo de veículos 
desviados do eixo central do sistema trinário para as vias laterais deverá produzir 
níveis sonoros da ordem de 75 dB(A) na AID. 
 
Na AII, os níveis sonoros serão pouco alterados. O excedente de veículos desviados 
deverá produzir níveis sonoros de cerca de 65 dB(A) nessas vias. 
 
A operação do sistema deverá ter impacto positivo na redução dos níveis sonoros 
produzidos pelo atual tráfego de veículos pesados. A redução estimada de até 3 
dB(A), em relação aos níveis sonoros atuais, baseia-se em uma projeção com 
supressão total de veículos pesados na canaleta e uma redução de 10 % a 20 % no 
fluxo de veículos leves. 
 
5.4 MEIO BIÓTICO 

 
O Estado do Paraná situa-se na região de domínio da Mata Atlântica. A Mata 
Atlântica possui apenas 8 % de sua cobertura vegetal original, sendo considerado  
o segundo bioma mais ameaçado de extinção do mundo, devido principalmente à 
intensa atividade agrícola e ao desmatamento (ROCHA, 1995; WWF, 2001), 
perdendo apenas para as quase extintas florestas da Ilha de Madagascar na costa 
da África (CAMPANILI e PROCHNOW, 2006). 
 
A cobertura florestal do Município de Curitiba é predominantemente composta pela 
Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com Araucária (SPVS, 1996), que constitui 
uma das formações da Mata Atlântica. No Paraná, a área de distribuição da Floresta 
Ombrófila Mista está limitada ao leste pela Serra do Mar e a região do Vale do 
Ribeira, onde ocorre a Floresta Ombrófila Densa. Ao norte e oeste, a Floresta com 
Araucária é delimitada por Estepes (campos naturais) e Savanas (cerrados) e pela 
Floresta Estacional Semidecidual com manchas de Araucaria angustifolia (CASTELLA 
e BRITEZ, 2004).  
 
De acordo com Britez e colaboradores (2000), a Floresta Ombrófila Mista (Floresta 
com Araucária), que originalmente cobria 37 % do Paraná, hoje se restringe a 
menos de 1 % dessa área, se somados todos os fragmentos distribuídos nos três 
planaltos da região meridional do Estado. Os poucos remanescentes estão em 
franco processo de desaparecimento, especialmente em paisagens intensamente 
cultivadas, na forma de pequenos fragmentos, altamente perturbados, isolados, 
pouco conhecidos e desprotegidos. 
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O crescimento das populações humanas, somado ao uso extensivo da terra, tem 
causado a fragmentação de ambientes naturais (WILCOX e MURPHY, 1985). Muitos 
ambientes eram essencialmente contínuos, mas foram transformados em paisagem 
de mosaico, compondo um ambiente de manchas isoladas entremeadas por áreas 
de utilização antrópica (FERNANDEZ, 1997). 
 
Para Murphy (1997), reduções na diversidade biológica local resultam de perdas de 
áreas silvestres e do isolamento de ambientes remanescentes. A fragmentação, ou 
ruptura de corredores de ambiente natural entre grandes áreas, pode levar à perda 
de espécies. Segundo o mesmo autor, de acordo com esta premissa, a conservação 
de toda a cadeia de diversidade biológica urbana necessita da proteção das maiores 
extensões possíveis de ambiente natural. Não obstante, normalmente é 
impraticável adotar esta idéia em áreas urbanas, devido ao acentuado crescimento 
e adensamento populacional.  
 
A Linha Azul do Metrô encontra-se projetada para o perímetro urbano do Município 
de Curitiba, onde a vegetação está muito alterada pela ocupação antrópica, 
restando poucos fragmentos de vegetação melhor conservados.  
 
O crescimento urbano e as atividades humanas implicaram profundas modificações 
ambientais na Região Metropolitana de Curitiba, destruindo ambientes e levando ao 
desaparecimento de animais, sendo impossível resgatar com exatidão a fauna 
original. No entanto, a ocorrência de remanescentes florestais na grande Curitiba 
ainda permite a manutenção de uma diversidade apreciável da fauna silvestre 
(SMMA, 2002 e 2008). 
 

 
5.4.1 Flora 

 
Na região de Curitiba situada no Primeiro Planalto Paranaense, conforme a 
classificação do IBGE (1992), originalmente se encontrava a Floresta com Araucária 
(Floresta Ombrofila Mista) e os campos (Estepe).  
 
Floresta Ombrófila Mista 
Segundo IBGE (1992), este tipo de vegetação, também conhecida por “mata de 
araucária”, ocorria com maior frequência no Planalto Meridional, cuja área é 
atualmente considerada como o seu “clímax climático”. Sua florística caracteriza-se 
por apresentar gêneros primitivos como Drymis, Araucaria e Podocarpus, o que 
sugere uma ocupação recente das áreas do Planalto Meridional, a partir de refúgios 
altomontanos. Esta tipologia pode ser subdividida em quatro diferentes formações: 
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- Aluvial (terraços antigos situados ao longo dos flúvios); 
- Submontana (de 50 a 400 m de altitude); 
- Montana (de 400 a 1.000 m de altitude); 
- Altomontana (mais de 1.000 m de altitude). 
 

É importante considerar que os aspectos fitossociológicos da Floresta Ombrófila 
Mista variam de acordo com a distribuição geográfica de suas comunidades na 
região de ocorrência natural, e estão associados aos fatores edáfico-climáticos, e à 
proximidade de outras formações vegetais. Além disso, a composição florística é 
determinada pelos  diferentes  estágios  de  sucessão em que se encontra 
atualmente a vegetação nos domínios desta formação (KLEIN e HATSCHBACH, 
1962; LEITE, 1994). 

 
Com relação à Floresta Ombrófila Mista, Leite (1994) considera que, apesar do 
limite oficial de ocorrência da floresta altomontana, no sul do Brasil, ser a cota de 
1.000 m, é possível observar esta formação já nos 800 m de altitude. Isto se deve 
principalmente aos parâmetros térmicos do planalto, que acabam determinando a 
distribuição florística nestas superfícies. Ou seja, o clima é frio com elevados índices 
de geada noturna, caracterizado pela ausência de estação seca e ocorrência de 
longo período frio (temperatura média igual ou inferior a 15ºC), com período 
quente (temperatura média igual ou superior a 20ºC) anual geralmente curto ou 
ausente. A Floresta Ombrófila Mista cobria originalmente 177.600 km2, estando 
hoje reduzida a 20.000 km2 (LEITE e KLEIN, 1990). 

 
Em relação à Formação Montana, Leite e Klein (1990) consideram mais apropriadas 
as cotas dos 500 a 800 m. Nesta faixa, o clima não apresenta época seca, o  
período frio é curto ou ausente (temperatura média igual ou inferior a 15ºC) e o 
período quente é longo (temperatura média igual ou superior a 20ºC). No Paraná, 
esta formação compreende parte das bacias dos rios Tibagi e Ivaí (afluentes do Rio 
Paranapanema), Piquiri e Iguaçu (afluentes do Rio Paraná). 

 
No Paraná, a região da Floresta com Araucária se inicia no Primeiro Planalto, a 
oeste da Serra do Mar, e estende-se pelo segundo e terceiros planaltos do Estado. 
O desenvolvimento desta formação está intimamente relacionado com a altitude. 
Seu limite inferior normal de crescimento está nos 500 m e, abaixo desta altitude, a 
araucária ocorre apenas nas linhas de escoamento do ar frio (MAACK, 1981). 
 
Floresta Ombrófila Mista Montana  
Segundo Klein (1962), na região do primeiro planalto do Estado do Paraná, 
incluindo a região de Curitiba, a floresta era originalmente composta por um estrato 
superior onde predominava a Araucaria angustifolia. Sob estes pinheiros, havia 
denso sub-bosque, composto principalmente por Ocotea porosa (imbuia), Ocotea 
pretiosa (sassafrás), Ocotea catharinensis (canela-coqueira), Nectandra 
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megapotamica (canela-imbuia), Ocotea nutans (canela-amarela), Phoebe 
nunesiana (pau-d’alho), Persea cordata (pau-andrade), Luehea divaricata (açoita-
cavalo), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Ilex dumosa, I. theezans e I. amara 
(caúnas), Ilex paraguariensis (erva-mate), Sloanea lasiocoma (sapopema), 
Alchornea sidifolia e A. triplinervia (tapiá), Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo) 
e Ocotea puberula (canela-sebo), Casearia decandra (guaçatunga), Lamanonia 
speciosa (guaperê), Matayba elaeagnoides (camboatã) e Mimosa scabrella 
(bracatinga). 

 
Maack (1981) também salienta a ocorrência de outras espécies associadas à 
araucária. É o caso de Leguminosas como Dalbergia brasiliensis (jacarandá), 
Machaerium sp. (caviúna) e Acacia polyphylla (monjoleiro), de Meliaceas como 
Cedrela fissilis e Cedrela sp. (cedro-rosa), de Mirtáceas representadas pela 
Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), além da conífera Podocarpus sellowii. 
Entre as árvores menores, de 4 a 6 m de altura, este autor cita uma Euphorbiaceae 
Croton sp. (tapexingui) e a Solanaceae Solanum verbascifolium (fumo-bravo). 
Ainda, é citada uma típica Liliácea, vulgarmente conhecida como uvarana e 
utilizada na medicina popular, a Cordyline dracaenoides. Também são relacionadas 
Bignoniáceas, como Pithecoctenium dolichoides (pente-de-macaco), espécies de 
Passiflora (maracujá), Rosáceas como Rubus sellowianus e R. rosifolius e a 
Leguminosa Bauhinia candicans, além de epífitas dos gêneros Aechmea, Vriesea, 
Dyckia e Billbergia. Entre as Polipodiáceas, cita-se Polypodium crassifolium e, entre 
as Himenofiliáceas, destacam-se Trichomanes tenerum, T. hymenoides, T. crispum, 
Hymenophyllum lineare var. brasiliense. No grupo das Aráceas, ocorrem Monstera 
pertusa e Philodendron sp. 
 
Entre as orquídeas, o mesmo autor indica espécies de Oncidium como exemplares 
de maior ocorrência na Floresta Ombrófila Mista: Oncidium varicosum (chuva-de-
ouro), O. crispum, O. concolor, O. loefgrenii. Além destas, registra-se também  
espécies  dos gêneros Pleurothallis, Epidendron, Maxillaria, Octometria, Bifrenaria, 
Stelis, Zygopetalum e Zygostates.    

 
Klein (1962), em estudo na Região Metropolitana de Curitiba, classificou e 
caracterizou diferentes estágios de sucessão da vegetação nos domínios da Floresta 
Ombrófila Mista. Assim, o primeiro estágio sucessional é a capoeirinha, onde 
predominam espécies como Tagetes minuta, Senecio brasiliensis (catium), Solidago 
microglossa, Bidens pilosa (picão), seguidas por Schinus therebinthifolius (aroeira), 
Baccharis grisea (tupixaba-branca) e Cordyline dracaenoides (uvarana). 
 
A fase seguinte é a capoeira, onde Baccharis grisea é substituída por Baccharis 
elaeagnoides, a qual mantém o estágio de capoeira por diversos anos. Neste caso, 
predominam diversas espécies de arbustos, pertencentes principalmente à família 
Asteraceae, como por exemplo, Vernonia nitidula, Symphiopappus compressus e S. 
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cuneatus. Nas capoeiras mais desenvolvidas, onde Baccharis elaegnoides forma 
densos agrupamentos com 4 a 5 m de altura, há espécies arbóreas como Cupania 
vernalis (Miguel-pintado), Matayba elaegnoides (camboatã), Cordyline dracaenoides 
(uvarana), Croton celtidifolius (pau-sangue) e um arbusto do gênero Maytenus. 
 
O próximo estágio é o capoeirão, onde a associação vegetal é dominada por Ocotea 
puberula, responsável por 50 a 60 % da cobertura do dossel, e Cupania vernalis. 
Outras arbóreas que já iniciam seu desenvolvimento nesta fase são Nectandra 
megapotamica (canela-imbuia), Casearia decandra (guaçatunga), Prunus sellowii, 
Dalbergia variabilis (jacarandá), Cedrela fissilis (cedro) e Inga marginata (ingá-
bainha). Algumas raras pioneiras ainda podem ser encontradas, como Erythrina 
falcata (corticeira) e Schinus therebinthifolius (aroeira). Além dessas arbóreas, 
ocorrem lianas, pertencentes principalmente à família das Bignoniáceas, como 
Pithecoctenium echinatum (pente-de-macaco), Pyrostegia venusta (cipó-são-joão) 
e Doxantha unguis-cati (unha-de-gato), além de Anchietea parvifolia (cipó-suma), 
da família das Violáceas, e espécies dos gêneros Paullinia e Serjania, da família das 
Sapindáceas. 

 
Silva et al. (1992) e Longhi et al. (1994) observaram algumas famílias típicas dos 
estágios de sucessão secundária, como Asteraceae, que ocorre nos estágios iniciais 
e nos mais avançados. Espécies desta família costumam caracterizar um estágio 
sucessional denominado “vassoural”, gradualmente substituído por espécies da fase 
de capoeirão. 

 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial 
De acordo com Leite e Klein (1990), esta tipologia acompanha planícies 
sedimentares recentes dispersas em diferentes altitudes e latitudes, sujeitas a 
inundações periódicas. Nessas condições, a araucária geralmente se associa com 
Sebastiania commersoniana (branquilho), Arecastrum romanzoffianum (jerivá), 
Blepharocalyx salicifolius (murta), Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo), Vitex 
megapotamica (tarumã), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Salix humboldtiana 
(salgueiro), Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), além de várias espécies de 
mirtáceas. 

 
Esta formação, também conhecida por Floresta de Galeria, é considerada por Leite 
(1994) como uma formação típica de superfícies de acumulação quaternária; na 
região de Curitiba, ocorria originalmente nas planícies do Rio Iguaçu.  

 
De acordo com o mesmo autor, as espécies arbóreas e subarbóreas apresentam 
algum grau de hidromorfismo. Como componentes de um estrato superior, há 
Sebastiania commersoniana (branquilho), Syagrus romanzoffiana (jerivá), 
Blepharocalyx salicifolius (murta), Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo), Vitex 
megapotamica (tarumã), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e Salix humboldtiana 
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(salgueiro). Nos estratos inferiores são comuns: Calyptranthes concina (guamirim-
ferro), Myrciaria tenella (cambuí), Myrceugenia euosma (cambuizinho), Gomidesia 
sellowiana (guamirim) e Schinus terebinthifolius (aroeira). As araucárias ocorrem 
esparsamente, e geralmente são raquíticas e mal conformadas. 
 
D.M.H.N. (1985), em trabalho na região do Reservatório do Passaúna, registrou a 
ocorrência de 35 famílias nas áreas de Floresta de Galeria; as com maior número 
de espécies foram Solanaceae, Bromeliaceae e Rubiaceae, e a espécie mais 
frequente foi o branquilho Sebastiania klotzkiana.      

 
Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campos) 
De acordo com IBGE (1992), esta tipologia é um subgrupo da formação estepe 
característica de área subtropical, onde as plantas são submetidas a uma dupla 
estacionalidade - uma fisiológica, provocada pelo frio das frentes polares e outra 
seca, mais curta, com déficit hídrico. 

 
Para Leite (1994), a formação gramíneo-lenhosa constitui a fisionomia campestre 
mais ampla e comum na região da Floresta com Araucária, cujas espécies 
características vão constituir os capões e as florestas de galeria. 

 
Klein e Hatschbach (1962), estudando a vegetação de Curitiba e arredores, 
descreveram algumas das espécies típicas de áreas de campo. Nos campos mais 
limpos e ralos, constantemente usados como pastagem, os autores citam a 
frequente gramínea Paspalum notatum. Com menor freqüência, ocorrem diversas 
espécies de Baccharis, além de ervas como Centella asiatica (cairuçu) e Plantago 
hirtella (tanchagem).  
 
Nos campos onde o pastoreio é menos intenso, ocorrem também as gramíneas 
Panicum subjunceum e Andropogum virgatus, além de Paspalum notatum. Bem 
comum é a ocorrência da gramínea Axonopus adsenses e de herbáceas como 
Aspilaa setosa, Eupatorium congestum, E. gaudichaudianum, E. kleinioides, 
Achyrocline satureoides (macela), Borreria verbenoides, Sida macrodon, Tibouchina 
gracilis, Verbena hirta, Vernonia lithospermifolia e V. megapotamica. Nos campos 
com solos mais esgotados, há Aristida pallens (capim-barba-de-bode), Erianthus 
angustifolius, Eupatorium laetevirens e Andropogum cfr. selloanus. Nas depressões, 
nascentes e brejos, predominam Ciperáceas, como Fimbristilys autmnalis, 
Rhynchospora tenus, além de musgos do gênero Sphagnum e a samambaia 
Blechnum tabulare, além de Vernonia echitifolia e Jussiaea sericea (cruz-de-malta).   
 
Esses autores observaram a existência de capões de mata, principalmente em 
locais de pequenas baixadas ou muito úmidos. As orlas destes capões são formadas 
principalmente por cambuí (Myrceugenia euosma) e aroeira (Schinus 
terenbithifolius), acompanhados pela cataia (Drymis brasileinsis). O cambará 
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(Mochinia polymmorpha) também é observado no prolongamento dos capões, ao 
longo de pequenos cursos de água.  
 
Dombrowski e Kuniyoshi (1972) determinaram plantas típicas de campo e ruderais, 
na região leste de Curitiba, mais precisamente nos campos do Capão da Imbuia e 
Tarumã. Foram identificadas 119 espécies: 1 Bryophyta, 4 Pteridophyta e 114 
Monocotyledoneae, num total de 19 famílias, sendo as mais abundantes Poaceae 
(57 espécies) e Cyperaceae (16 espécies). 
 
Segundo Klein (1978), nos campos predominam agrupamentos herbáceos formados 
por Gramíneas, Ciperáceas, Compostas, Leguminosas e Verbenáceas, imprimindo 
um aspecto de “campos limpos”; no entanto, não se pode dissociá-los da ocorrência 
maior ou menor dos “campos sujos”, onde predominam Baccharis gaudichaudiana 
(carqueja-do-campo), Baccharis uncinella (vassoura-lageana), Eryngium spp 
(caraguatás) e Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas). 

 
5.4.1.1 Vegetação da Área de Influência Diretamente Afetada (ADA) e Área 
de Influência Direta (AID)  

 
Na ADA a da Linha Azul do Metrô de Curitiba, encontram-se elementos 
componentes da arborização urbana da cidade. Essas árvores foram identificadas e 
medidas, dados estes apresentados no Anexo 10.  
 
Há um número expressivo de árvores exóticas, de espécies selecionadas para 
plantio ao longo do tempo, pela sua silvicultura conhecida e seguindo o exemplo de 
outras cidades. Entre essas, as mais comuns são o alfeneiro (Ligustrum lucidum), o 
eucalipto (Eucaliptus spp.), o cinamomo (Melia azedarach), a figueira (Ficus sp.), a 
uva-do-japão (Hovenia  dulcis), a tipuana (Tipuana tipu), além de palmeiras de 
origens diversas.  
 
Entre as espécies nativas usadas para arborização em Curitiba, destacam-se jerivá 
(Syagrus romanzoffina), angico (Parapiptadenia rigida) jacarandá-mimoso 
(Jacaranda mimosaefolia), araucária (Araucaria angustifolia), ipês diversos 
(Tabebuia spp.), dedaleiro (Lafoensia pacari), pitanga (Eugenia uniflora), paineira 
(Chorisia speciosa), caquera (Senna multijuga), araçá (Psidium cattleianum) e 
aroeira (Schinus therebenthifolius), entre outras.     
 
Na área onde encontra-se projetado o Pátio do Sistema de Metrô, situada junto ao 
trevo do Contorno Sul e Leste com a BR-116 e a BR-476, o relevo é suave, em 
fundo de vale já alterado por antigos aterros e movimentação de solo, com cortes, 
nivelamento e empréstimo de material.  
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Nesse local a cobertura vegetal é predominantemente de regeneração em estágio 
inicial, com diversas espécies arbóreas exóticas como pinus, alfeneiros e eucaliptos. 
Ao longo da divisa do terreno com a saída para a Avenida Juscelino Kubistchek, há 
um pequeno capão com cerca de 50 araucárias jovens (Anexo 11). 
 
Junto a um pequeno córrego, há um pequeno fragmento de vegetação ciliar típica 
da região de várzea, enquanto em outro trecho a vegetação está totalmente 
alterada, com elevada presença de alfeneiros (Ligustrum lucidum). 
 
Numa porção a nordeste do terreno, há um capão em estágio médio, mas com 
sinais de alteração e aproximadamente 40 araucárias de médio e grande porte. Em 
outra parcela do terreno, há porções de solo exposto, bem como um povoamento 
de pinus.   
 
Já em relação à AID, há fragmentos e capões inseridos em unidades de 
conservação ou no sistema de áreas verdes do município, conforme apresentado no 
capítulo a seguir.  
 
 
5.4.2 Unidades de Conservação  

 
A crescente conscientização sobre as ameaças à biodiversidade e o aumento de 
incentivos para a sua conservação, evidenciam a necessidade de estabelecer ações 
prioritárias e a adoção de estratégias para resguardar ambientes naturais.  
 
No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela 
Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000, está desenhado de modo a ordenar as áreas 
protegidas nos níveis federal, estadual e municipal. Os objetivos de manejo dos 
diversos tipos de unidades de conservação, ou categorias de manejo, são 
diferenciados, embora todos contribuam para os objetivos nacionais de 
conservação. O SNUC é, portanto, um instrumento amplo e integrado, organizador 
das áreas naturais protegidas, para manter os processos ecológicos em amostras 
dos diferentes ecossistemas do país. 
 
Por força de lei, o SNUC deve atingir os seguintes objetivos nacionais de 
conservação da natureza: 
 

• contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

• proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
• contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 
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• promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
• promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 

no processo de desenvolvimento; 
• proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 
• proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
• proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
• recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
• proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 
• valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
• favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
• proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente. 

 
Em função da multiplicidade dos objetivos nacionais de conservação, há demanda 
por unidades de conservação manejadas de maneiras diferenciadas, ou seja, em 
diferentes categorias de manejo que se complementam.  
 
No Município de Curitiba, a legislação que normatiza as Unidades de Conservação 
Municipais é a Lei n° 9.804, de 3 de janeiro de 2000. Para efeitos desta lei, 
entende-se por Unidades de Conservação áreas no município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental ou 
destinadas ao uso público, legalmente instituídas, com objetivos e limites definidos, 
sob condições especiais de administração e uso, as quais aplicam-se garantias de 
conservação, proteção ou utilização pública. Conforme o Art. 3 desta lei, estas UC 
são classificadas nas seguintes categorias: 
 

I - 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 d’água, 
vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA; 
 
II - PARQUES DE CONSERVAÇÃO: são áreas de propriedade do 
município destinadas à proteção dos recursos naturais existentes, 
que possuam uma área mínima de 10 ha e que se destinem à 
manutenção da qualidade de vida e proteção do interesse comum de 
todos os habitantes; 
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III - 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; 
 
IV - 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; 
 
V - 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; 
 
VI - 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; 
 
VII - 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; 
 
VIII - 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; 
 
IX - ESPECÍFICAS: são unidades de conservação criadas para fins e 
objetivos específicos, tais como: Jardim Botânico, Pomar Público, 
Jardim Zoológico e Nascentes. 

 
A organização do espaço urbano com preocupação ambiental está presente em 
Curitiba desde 1886, quando o Presidente Taunay entregou à cidade o Passeio 
Público, parque com função de saneamento e propício a práticas de lazer da 
população (SMMA, 2010). 
 
Nos anos quarenta são definidos os recuos obrigatórios, as diretrizes de arborização 
e a política de parques e praças nos bairros (IPPUC, 2008). A partir da década de 
70, com a consolidação das diretrizes do planejamento urbano de Curitiba, foram 
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efetivadas ações ordenadas voltadas ao ambiente com objetivo de melhorar a 
qualidade de vida da população. Definiu-se, então, a política de criação e 
implantação de unidades de conservação, onde a manutenção e preservação das 
áreas verdes e fundos de vale, a proteção do sistema natural de drenagem, o 
controle de enchentes, a necessidade de se preservar os recursos hídricos e fauna, 
apoiados em uma legislação ambiental coerente, aliaram-se a usos para lazer e 
melhor aproveitamento da paisagem urbana (SMMA, 2008). 
 
Atualmente, o Município de Curitiba é citado como referência nacional pelo índice 
relativamente elevado de cobertura vegetal, que desempenha importantes funções 
ambientais, econômicas e sociais, constituindo um importante elemento para a 
qualidade de vida da população urbana (SMMA, 2010).  
 
Na cidade de Curitiba ainda há exemplares de pinheiro-do-paraná que resisitiram à 
ação civilizadora dos tempos. As araucárias estão em bosques particulares e 
públicos, agora protegidas por legislação ambiental que impede a sua derrubada.  
 
Em 1988 foi realizado o primeiro trabalho técnico, em parceria com a Fundação de 
Estudos Florestais do Paraná – FUPEF, para contabilizar a área de cobertura 
florestal em Curitiba, onde se chegou à conclusão de que havia 50,15 m2 de área 
verde por habitante. Em termos absolutos, significa que 15,06 % da superfície do 
município era recoberta por vegetação de porte arbóreo. É importante comentar 
que esta “área verde” é composta por recobrimento de massa foliar, maciço 
florestal efetivamente e não por gramados, áreas de lago e semelhantes. 
 
A atualização do levantamento da cobertura florestal do município, concluído pela 
SMMA em 2005, aponta que a área de maciço florestal, ao longo desses 18 anos, 
manteve-se estável; hoje equivale a 49,02 m² por habitante, somando-se ainda um 
acréscimo de 2,48 m² em função da cobertura que perfaz a arborização viária. 
 
Portanto o total da cobertura florestal existente no ano de 2007 em Curitiba é de 
51,5 m² de área verde por habitante. O valor absoluto hoje revela que 17,97 % da 
superfície do município é coberta por vegetação de porte arbóreo. 
 
Em termos comparativos, é importante lembrar que a população de Curitiba em 
1980 era de 1.204.975 habitantes, segundo o Censo do IBGE e em 2000 de 
1.586.848 habitantes, que foram os índices utilizados para o cálculo da quantidade 
de área verde por habitante, em cada época. 
 
Grande parte da área verde está concentrada em UC, como a Estação Ecológica do 
Cambuí, parques, como o Jardim Botânico, bosques, áreas de proteção ambiental e 
reservas particulares do patrimônio natural. 
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Parques e Bosques 
Os parques, bosques e áreas verdes do Município de Curitiba são relacionados na 
Tabela 42 e ilustrados no mapa da Figura 128. 
 
Tabela 42-  Parques, bosques e áreas verdes do Município de Curitiba - 2008 

Denominação Bairro Regional Localização Área 
(m2) 

Ano de 
Implantação 

Bosque João 
Paulo II 

Centro Cívico R1 - Matriz R. Mateus Leme X R. 
Vieira Santos X R. 
José Sabóia Cortes  

48.000 1980 

Bosque de 
Portugal 

Jardim Social R1 - Matriz R. Fagundes Varela 
X R. Ozório D. 
Estrada X R. Helly M. 
Souza 

20.850 1994 

Bosque Reinhard 
Maak 

Hauer R2 - 
Boqueirão 

R. Raggi Izzar X R. 
Waldemar Kost X R. 
Oswaldo Aranha 

78.000 1989 

Bosque do 
Capão da 
Imbuia 

Capão da 
Imbuia 

R3 - Cajuru R. Nivaldo Braga X 
R. Benedito 
Conceição 

42.417 1981 

Bosque Martin 
Lutero 

Boa Vista R4 - Boa 
Vista 

R. Holanda X R. 
Vicente Ciccarino 

11.682 1974 
 

Bosque do 
Pilarzinho 

Pilarzinho R4 - Boa 
Vista 

R. Caetano Granato 
X R. Miguel A. Silva 

28.146 1991 
 

Bosque Zaninelli 
- Unilivre 

Pilarzinho R4 - Boa 
Vista 

R. Victor Benato X R. 
Brochado da Rocha X 
R. João Ballin 

36.794 1992 

Bosque Irmã 
Clementina  

Bairro Alto R4 - Boa 
Vista 

Rua Paulo Freire X 
Rio Bacacheri 

19.144 2008 

Bosque Dr João 
Carlos H. 
Gutierrez 

Vista Alegre R5 - Santa 
Felicidade 

R. Albino 
Raschendorfer XR. 
José G. Carrilho Jr X 
R. Candá 

35.586 1986 

Bosque Alemão Vista Alegre R5 - Santa 
Felicidade 

R. Francisco Schafer 
X R. Niccolo Paganini 
X R. Robert 
Schumann 

40.000 1996 

Bosque Italiano Sta. 
Felicidade 

R5 - Santa 
Felicidade 

R. Margarida A. 
Zardo Miranda 

23.540 1996 
 

Bosque da 
Fazendinha 

Fazendinha R7 - Portão R. Carlos Klentz 72.851 1995 
 

Bosque dos 300 
Anos 

Sítio Cercado R10 - Bairro 
Novo 

R. Gabriel Ribeiro X 
R Luiz Gurgel do A. 
Valente X R Giacomo 
L. M. Bassi 

1.508 1993 

Bosque do 
Trabalhador 

Cidade 
Industrial 

R11 – CIC R. Manoel Valdomiro 
de Macedo  

192.015 1996 

Bosque São 
Nicolau 

Cidade 
Industrial 

R11 - CIC Final da Rua das 
Águias – Moradias 
São Nicolau 

20.520 2000 

Passeio Público Centro R1 – Matriz R. Carlos Cavalcanti 
X Av. João Gualberto 
X Pres. Faria 

69.285 1885 

Jardim Botânico Jardim 
Botânico 

R1 – Matriz Av. Lothário 
Meissner X Av. 
Ostoja Roguski 

278.000 1991 

Parque Iguaçu Alto 
Boqueirão 

R2 – 
Boqueirão 

Av. Mal. Floriano 
Peixoto X Rio Iguaçu 

8.264.316 1978 

Parque Cajuru Cajuru R3 – Cajuru Rua Teófilo Otoni X 
Rio Atuba 

104.000 2003 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

227

Continua… 

 
… Continuação 

Denominação Bairro Regional Localização Área 
(m2) 

Ano de 
Implantação 

Parque Municipal 
Barreirinha 

Barreirinha R4 – Boa 
Vista 

Av. Anita Garibaldi 275.380 1972 

Parque São 
Lourenço 

São Lourenço R4 – Boa 
Vista 

Rua Mateus Leme, 
335 

203.918 1972 

Parque General 
Iberê de Mattos 

Bacacheri R4 – Boa 
Vista 

R. Canadá X R. 
Rodrigo de Freitas X 
R. Paulo Nadolny 

152.000 1988 

Parque das 
Pedreiras 

Abranches R4 – Boa 
Vista 

R. João Gava, 338 103.500 1990 

Parque Nascente 
do Belém 

Cachoeira R4 – Boa 
Vista 

R. Rolando Salin 
Zappa X Linha Férrea 

11.178 1991 

Parque Tanguá Pilarzinho R4 – Boa 
Vista 

R. Oswaldo Maciel, 
346 

235.000 1996 

Parque Atuba Atuba R4 – Boa 
Vista 

R. Arnoldo Wolff 
Gaensly X Rua Pintor 
Ricardo Krieger 

173.265 2004 

Parque Tingui São João R5 – Santa 
Felicidade 

R. Fredolin Wolf X R. 
José Vale 

380.000 1994 

Parque Barigui Santo Inácio R5 – Santa 
Felicidade 

BR277 X Av. Cândido 
Hartmann X Av. 
Manoel Ribas 

1.400.000 1972 

Parque Cambuí Fazendinha R7 – Portão Rua Carlos Klemtz X 
Rio Barigui 

99.301 2008 

Parque Municipal 
Lago Azul 

Umbará R9 – Bairro 
Novo 

Rua Colomba Merlin 126.615 2008 

Parque Municipal 
Passaúna 

Augusta R11 – CIC Rua Eduardo Sprada, 
339 

6.500.000 1991 

Parque Caiuá Cidade 
Industrial 

R11 – CIC Av. Juscelino K. de 
Oliveira X Mª Lucia 
Locher de Athayde 

46.000 1994 

Parque Diadema Cidade 
Industrial 

R11 – CIC Av. Juscelino K. de 
Oliveira, 344 

112.000 1994 

Parque dos 
Tropeiros 

São Miguel R11 – CIC Rua Raul Pompéia, 
342 

173.474 1994 

Fonte: IPPUC (2008) 
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Figura 128 - Bosques e Parques de Curitiba em 2008 

 
 Fonte: IPPUC (2008) 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

229

Área de Proteção Ambiental Municipal – APA 
As Áreas de Proteção Ambiental  (APA), de acordo com a Lei Federal 9985, de 18 
de julho 2000, enquadram-se no grupo de unidades de uso sustentável. No geral, é 
uma área extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem das populações humanas, com objetivos básicos de 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação do espaço, 
buscando a sustentabilidade no uso de recursos naturais. A APA é constituída por 
terras públicas e/ou privadas.  
 

O Município de Curitiba possui duas APA’s, descritas a seguir e ilustradas na Figura  
129. 
 
APA do Iguaçu  
Localizada na região sudeste da cidade, possui 38,132 km². A criação da APA do 
Iguaçu teve como objetivo principal a regulamentação de diversas atividades, a fim 
de assegurar a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental da bacia do Rio Iguaçu no Município de Curitiba. 
 
Na região de Curitiba, o Rio Iguaçu se desenvolve em meandros de curvas amplas, 
com extensas várzeas. As baixas declividades regionais tornam sua várzea e de 
seus afluentes suscetíveis a inundações. Atualmente, a exploração de areia 
acarretou à planície do Iguaçu uma quantidade enorme de cavas que, somadas às 
originadas de meandros abandonados, imprimem à região características 
peculiares. 
 
APA do Passaúna  
Esta APA localiza-se na região oeste do município e possui 40,830 km². Abriga 
parte do manancial do Rio Passaúna, inserido na Bacia do Alto Iguaçu. Com a APA, 
assegurou-se a regulamentação do uso das atividades visando a preservação, a 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental da região de manancial do Rio 
Passaúna. 
 
Para atingir os objetivos propostos, vedou-se a instalação e funcionamento de 
qualquer atividade considerada efetivamente poluidora por geração de efluentes 
líquidos, garantindo-se a potabilidade da água coletada para consumo da população 
da Região Metropolitana de Curitiba. 
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Figura 129 - Áreas de Proteção Ambiental e Estação Ecológica em Curitiba/PR 

 
    Fonte: SMMA (2008)  
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Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – RPPNM 
O Município de Curitiba, através da Lei n° 12.080, de 19 de dezembro de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n° 5.746, de 05 de abril de 2006, estabeleceu normas 
para a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal.  
 
As RPPNM são unidades de conservação de domínio privado, com o objetivo de 
conservar a diversidade biológica, gravada com perpetuidade, por intermédio de 
Termo de Compromisso, averbado à margem da inscrição no Registro Público de 
Imóveis.  
 
A primeira RPPNM de Curitiba foi criada em 2007, na área de preservação do Rio 
Cascatinha, com 8.500 m² de floresta com araucária e floresta ciliar. Em dezembro 
do mesmo ano, foi criada a segunda reserva, de 17.000 m², no bairro Campo 
Comprido, a menos de 10 km do Centro. A terceira é a Reserva Barigui, que se 
encontra em processo de criação, a qual irá preservar 2.100 m² de mata nativa. 
Somadas, as três reservas contam com 27.600 m² de floresta (BEM PARANÁ, 
2009). 
 
Destas unidades, o Parque Bacacheri, o Passeio Público, e o Bosque Boa Vista, 
estão na AID da Linha Azul do Metrô Curitibano. 
 
Parque Bacacheri 
O Parque Natural Municipal de Lazer – “General Iberê de Mattos” - Bacacheri era 
conhecido até 1970 como "Tanque do Bacacheri", formado pelo Rio Bacacheri. 
Funcionava como local de recreação e balneário, pois o proprietário Manoel 
Fontoura Falavinha alugava barcos a remo para passeios no lago. Porém, o 
assoreamento do tanque levou ao esgotamento do lago e a sua desativação. A área 
foi posteriormente declarada de utilidade pública e, em 1988, na gestão do prefeito 
Roberto Requião, foi inaugurado o Parque Bacacheri, beneficiando os moradores da 
região com uma área de lazer próxima. 
 
O acesso principal é pela Rua Paulo Nadolny, onde há um portal com base em 
pirâmides de concreto e arcos em tubos de ferro. O portal foi concebido com o 
intuito de representar a entrada do paraíso, através dos bons fluídos das pirâmides, 
compondo um harmonioso conjunto de arcos nas cores amarela, laranja, vermelha, 
representando a expansão da alegria no interior do parque, que atualmente está 
totalmente cercado. O lago tem uma área de 22.000 m² e é alimentado por uma 
fonte de água (SMMA, 2010). 
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Passeio Público 
É o mais antigo parque municipal, criado por Alfredo Taunay, presidente da 
Província do Paraná, inaugurado em 1886. Sua área era um terreno pantanoso, que 
foi drenado.  
 
A partir da inauguração, o Passeio Público se tornou o mais tradicional ponto de 
encontro dos curitibanos. Em 2 de julho de 1887, foram inaugurados 8 lampiões a 
gasolina, mais tarde aumentados para 17, doados pelo comércio e a indústria da 
cidade.  
 
O Passeio Público, primeiro zoológico da cidade, foi palco de fatos marcantes na 
vida cultural e no folclore da cidade. Os portões do Passeio são históricos e o que 
dá acesso à entrada principal é cópia fiel do que existiu no Cemitério de Cães de 
Paris. 
 
Na década de 70, com a concretagem do lago e a canalização do Rio Belém na Rua 
Ivo Leão, o lago passou a ser alimentado por água de poços artesianos. 
Atualmente, funciona como sede do Departamento de Zoológico e abriga pequenos 
animais que permaneceram quando o Zoológico foi transferido para o Parque 
Iguaçu, em 1982.  
 
É o parque mais central da cidade, com equipamentos em meio a diversas árvores 
nativas e exóticas. Outras atrações são o Terrário que, com 156 m², abriga 40 
animais, entre serpentes e lagartos de espécies exóticas e raras, de diversas partes 
do mundo, além do Aquário, com 30 variedades de peixes de rios e ornamentais da 
região amazônica e da África.  
 
5.4.3 Mastofauna 

 
5.4.3.1 Materiais e Métodos 
 
O diagnóstico ambiental da composição da fauna de mamíferos no contexto deste 
EIA consistiu de levantamentos secundários, através de bibliografia, bem como 
avaliação de ambientes realizado in loco ao longo do traçado do empreendimento.  
 
Foi realizada uma fase de campo em agosto de 2009, quando se percorreu a área 
de implantação do empreendimento e áreas de influência, com auxílio de imagens 
de satélite, observando-se as características fitofisionômicas naturais com potencial 
para suportar a mastofauna. 
 
Apesar da área de estudo se situar em perímetro urbano, cercada por residências, 
comércio, empresas e indústrias, o levantamento da mastofauna na ADA seguiu as 
técnicas convencionais para caracterização de mamíferos em Estudos de Impactos 
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Ambientais (Lange e Margarido, 1992), através de evidências diretas e indiretas. Já 
nas demais áreas de influência, a caracterização da mastofauna se baseou apenas 
em dados secundários. 
 
A avaliação da presença da mastofauna nos locais, de sua distribuição e ocorrência, 
baseou-se também em registros obtidos na literatura (VIZOTTO e TADDEI, 1973; 
DEBLASE e MARTIN, 1981; AURICCHIO, 1995; FONSECA et al., 1996; EMMONS e 
FEER, 1990; BECKER e DALPONTE, 1991; EISENBERG e REDFORD, 1999; REIS et 
al., 2006; REIS et al., 2007 e MORO-RIOS et al., 2008).  
 
A lista elaborada das espécies seguiu o ordenamento taxonômico apresentado por 
Wilson e Reeder (2005). As informações sobre espécies ameaçadas de extinção e 
aspectos relacionados à conservação foram obtidas de Mikich e Bérnils (2004) e 
IUCN (2009). 
 
A área de estudo foi dividida em dois trechos: (a) Trecho Norte e (b) Trecho Sul, de 
forma a sistematizar as áreas de amostragem em regiões, com ênfase à ADA e às 
Áreas Verdes (Figura 130). 
 
 
5.4.3.2 Resultados 

 
Regional 
Os primeiros registros da mastofauna paranaense são do final do século XIX 
(THOMAS, 1901; JACZEWSLI, 1925) e foram depositados em coleções 
museológicas. Somente no século XX, a partir da década de 70, que se intensificou 
o esforço amostral em campo e, entre as publicações mastofaunísticas para a 
região, destacam-se Lange e Jablonski (1979, 1981), Zotz (1985), Leite (1995), 
Margarido (1989), Persson e Lorini (1990), Boeing (1991), Rocha e Sekiama 
(1994), Cáceres e Monteiro-Filho (1995), Bordignon (1996), Bordignon e Monteiro-
Filho (1997), Lange e Jablonski (1998), Ferrarezzi et al. (2000), Braga et al. 
(2000), Miretzki (2003), Bianconi et al. (2004), Miranda e Passos (2004), Pulchério-
Leite (2008), Rocha et al. (2008), entre outros. Apesar dos vários levantamentos 
realizados ao longo das últimas décadas, o conhecimento sobre a fauna 
paranaense, principalmente a da Região Metropolitana de Curitiba, ainda é 
incipiente.  
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Figura 130 - Áreas de amostragem da mastofauna. Trechos Norte (A) e Sul (B). 
Destaque à ADA às AID e AII 
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Para todo o Estado, são mencionadas cerca de 180 espécies de mamíferos, 
representando 27,61 % da mastofauna brasileira, das quais 56 estão enquadradas 
em algum nível de ameaça regional (REIS et al., 2006; MIKICH e BÉRNILS, 2004).  
 
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2002), na maioria da 
Região Metropolitana de Curitiba o crescimento urbano e as atividades humanas 
acarretaram profundas modificações ambientais. Essas alterações prejudicaram ou 
converteram ambientes naturais (como áreas de abrigo, alimentação e 
reprodução), o que levou a rarefação ou desaparecimento de muitas espécies de 
mamíferos, sendo impossível caracterizar com exatidão a fauna original. A 
composição mastofaunística para a Região Metropolitana de Curitiba está 
representada por aproximadamente 61 espécies (Tabela 43), sendo oito da ordem 
Didelphimorphia (gambás, cuícas), três da ordem Xenarthra (tatus, tamanduás), 14 
da ordem Chiroptera (morcegos), duas da ordem Primates (macacos), duas da 
ordem Lagomorpha (coelhos), 19 da ordem Rodentia (ratos, esquilos, cutias, 
pacas), doze da ordem Carnivora (gatos, cachorros, mustelídeos e procionídeos) e 
uma espécie de Artiodactyla (veados).  
 
Muitas espécies de mamíferos que ocupavam a região já foram extintas ou estão 
com populações bastante reduzidas. Neste caso, destacam-se espécies que 
necessitam de grandes áreas preservadas, como Panthera onca (onça-pintada), ou 
espécies arborícolas que dependem de áreas florestadas contínuas, como primatas, 
sem contar as espécies que sofreram intensa pressão cinegética, como a anta 
(Tapirus terrestris). Já nas áreas mais alteradas, há representantes da família 
Muridae, a ratazana (Rattus novergicus), o rato-de-casa (Rattus rattus) e o 
camundongo (Mus musculus), espécies que apresentam alta plasticidade ecológica 
e se favorecem em ambientes antrópicos (SMMA, 2002). 
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Tabela 43- Espécies de mamíferos ocorrentes na Região Metropolitana de Curitiba, 
segundo dados publicados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
2002 

Taxa  Nome Comum Forma de 
Registro 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA   

Família Didelphidae   

Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá-de-orelha-
branca 

CP 

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 gambá-de-orelha-preta MHN 

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) cuíca-cauda-grossa MHN 

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) cuíca-d’água BIBL 

Monodelphis henseli (Thomas, 1888) cuíca BIBL 

Monodelphis americana (Müller, 1776) cuíca MHN 

Marmosa sp. catita MHN 

Philander opossum (Linnaeus, 1758) cuíca-de-quatro-olhos BIBL 

ORDEM CHIROPTERA   

Família Phyllostomidae   

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) morcego MHN 

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) morcego MHN 

Pigoderma bilabiatum (Wagner, 1843) morcego BIBL 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) morcego BIBL 

Família Molossidae   

Molossus molossus (Pallas, 1766) morcego BlBL 

Molossus major (Kern, 1792) morcego BlBL 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) morcego MHN 

Promops nasutus (Spix, 1823) morcego BlBL 

Família Desmodontidae   

Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) morcego-vampiro BlBL 

Família Vespertilionidae   

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) morcego BIBL 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego BIBL 

Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) morcego BlBL 

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) morcego MNH 

Lasiurus borealis (Müller, 1776) morcego BIBL 

ORDEM XENARTHRA   

Família Dasypodidae   

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha CP 

Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-mulita BIBL 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole BIBL 

ORDEM PRIMATES   

Família Atelidae   

Alouatta fusca (E. Geoffroy, 1812) bugio BIBL 

Família Cebidae   

Cebus apella (Linnaeus, 1758) macaco-prego BIBL 

ORDEM CARNIVORA   

Família Canidae   

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) graxaim-do-mato, 
Raposa 

CP 

Continua… 
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… Continuação 

Taxa  Nome Comum Forma de 
Registro 

Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) graxaim-do-campo CP 

Chrysocyon brachyurus (Illeger, 1815) lobo-guará BIBL 
Família Procyonidae   

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati BIBL 
Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier,1798) mão-pelada MHN 

Família Mustelidae   

Galictis cuja (Molina, 1782) furão MHN 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra MNH 

Eira Barbara (Linnaeus, 1758) irara MHN 
Família Felidae   

Puma yagouaroundi (É. Geoffory Sant-Hilare, 1803) gato-mourisco BIBL 
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica BIBL 

Leopardus geoffroyi (d’ Orbigny & Gervais, 1844) gato-do-mato-grande BIBL 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) gato-do-mato-pequeno MHN 
ORDEM ARTIODACTYLA   

Família Cervidae   
Mazama gouazoupira (Fischer, 1814) veado-catingueiro MNH 

ORDEM RODENTIA   
Família Muridae   

*Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ratazana BIBL 

*Rattus rattus (Linnaeus, 1758) rato-de-casa BIBL 
*Mus musculus Linnaeus, 1758 camundongo BIBL 

Família Cricetidae   
Akodon serrensis Thomas, 1902 rato-do-chão MNH 

Oryzomys eliurus (Wagner, 1845) rato MNH 
Oryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) rato MHN 

Oxymycterus roberti Thomas, 1901 rato MHN 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) rato-d’água BIBL 
Scapteromys sp. rato MHN 

Hesperomys sp. rato BIBL 
Thomazomys sp. rato BIBL 

Família Erethizontidae   
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) ouriço BIBL 

Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço CP 

Família Sciuridae   
Sciurus aestuans (Linnaeus, 1766) serelepe, esquilo BIBL 

Família Caviidae   
Cuniculus paca (Linnaeus, 1758) paca MHN 

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 cutia BIBL 

Hidrochoerus hidrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara MNH 
Cavia aperea Erxleben, 1777 preá CP 

Família Myocastoridae   
Myocastor coypus (Molina, 1782) ratão-do-banhado CP 

ORDEM LAGOMORPHA   
Família Leporidae   

Sylvilagus brasiilensis (Linnaeus, 1758) tapeti BIBL 
*Lepus capensis (Linnaeus, 1758) lebre CP 

      * Espécie exótica. Forma de Registro: MHN- Museu de História Natural Capão da Imbuia; BIBLI – bibliografia 
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Local 
A composição da fauna da cidade de Curitiba é uma resposta ao processo de 
urbanização que modificou a ocupação e uso do espaço. A ocupação humana 
eliminou ou descaracterizou quase que por completo os ambientes originais, com 
poucos remanescentes aproveitáveis para a fauna (SMMA, 2008).  
 
Segundo Pullian e Danielson (1991), quando um ambiente sofre alteração humana, 
uma proporção de indivíduos de dada espécie pode ser alterada, mas a distribuição 
e abundância dependerão da habilidade seletiva das espécies em relação a esses 
ambientes. Pequenos mamíferos e algumas espécies que se beneficiam de 
ambientes alterados pelo homem, parecem ser mais representativas quanto ao 
número de indivíduos, pois conseguem sobreviver e adaptar-se, ao contrário de 
espécies da fauna que necessitam de grandes áreas preservadas para sobreviver 
(PERSSON, 1993). Se para algumas espécies existe o fator plasticidade, para 
adaptar-se a um novo ambiente, para muitas não há esta possibilidade, sendo a 
fragmentação de ecossistemas uma das maiores ameaças à biodiversidade 
(FERNANDEZ, 1997). 
 
A riqueza e a diversidade de pequenos mamíferos são maiores em fragmentos 
grandes de vegetação secundária e o tamanho do fragmento é o principal fator 
para diminuição desses índices. Entre pequenos mamíferos, há decréscimo na 
diversidade de espécies, proporcionalmente ao tamanho e isolamento da área, 
verificando aumento nas populações de espécies generalistas, como do gênero 
Didelphis (FONSECA, 1989, 1991). 
 
Embora poucas espécies de morcegos se adaptem à vida nas cidades, os 
insetívoros aéreos (Vespertiolinidae e Molossidae) correspondem a uma porção 
significativa da comunidade de morcegos em ambientes urbanos. Isto se deve à 
grande oferta de recursos como abrigos artificiais, insetos em abundância atraídos 
pela iluminação artificial e de amplos espaços para forrageamento. A oferta de 
alimento para morcegos frugívoros (Phyllostomidae) também pode ser elevada em 
áreas urbanas, graças à arborização urbana (PULCHÉRIO-LEITE, 2008). 
 
Como a ADA e a AID pelo metrô estão em regiões completamente alteradas, sem 
grandes áreas silvestres, ou que componham tipificações de estratos arbóreos de 
importância ecológica, ou que englobem diferentes fitofisionomias e ambientes 
conservados, a fauna de mamíferos encontra-se bastante empobrecida. A Área de 
Influência Indireta apresenta, no trecho norte do empreendimento, uma 
concentração maior de áreas verdes, em relação ao trecho sul, onde o 
adensamento populacional é maior. A presença dessas áreas verdes, compondo um 
“mosaico urbano”, possibilita a sobrevivência de espécies de pequenos mamíferos 
generalistas com ampla distribuição geográfica e grande resiliência diante de 
impactos antropogênicos. 
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Tabela 44- Lista das espécies de mamíferos que podem ocorrer nas áreas de 
influência da Linha Azul do Metrô de Curitiba 

Taxa Nome Comum Forma de 
Registro 

Área de 
Influência 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA    
Família Didelphidae    

Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá-de-orelha-branca Bib ADA, AID, AII 

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 gambá-de-orelha-preta Bib, Vi ADA, AID, AII 

ORDEM CHIROPTERA    

Família Phyllostomidae    

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) morcego Bib ADA, AID, AII 

Sturnira lilium (E. Geoffroy 1810) morcego Bib ADA, AID, AII 

Pigoderma bilabiatum (Wagner,1843) morcego Bib ADA, AID, AII 

Anoura geoffroyi Gray, 1838 morcego Bib ADA, AID, AII 

Família Vespertilionidae    

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) morcego Bib ADA, AID, AII 

Eptesicus furinalis (d’ Orbigny, 1847)  morcego Bib ADA, AID, AII 

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) morcego Bib ADA, AID, AII 

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) morcego Bib ADA, AID, AII 

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) morcego Bib ADA, AID, AII 

Myotis levis (I. Geoffroy, 1824) morcego Bib ADA, AID, AII 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego Bib ADA, AID, AII 

Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) morcego Bib ADA, AID, AII 

Família Molossidae    

Molossus molossus (Pallas, 1766) morcego Bib ADA, AID, AII 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) morcego Bib ADA, AID, AII 

Promops nasutus (Spix, 1823) morcego Bib ADA, AID, AII 

ORDEM RODENTIA    

Família Muridae    

*Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ratazana Bib, Vi ADA, AID, AII 

*Rattus rattus (Linnaeus, 1758) rato-de-casa Bib ADA, AID, AII 

*Mus musculus  Linnaeus, 1758 camundongo Bib ADA, AID, AII 

Família Cricetidae  Bib  

Akodon sp. rato-do-chão Bib AII 

Oryzomys sp. rato Bib AII 

Família Sciuridae    

Guerlinguetus ingrami (Linnaeus, 1766) serelepe, esquilo Bib, Vi AII 

Família Erethizontidae    

Sphigurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-caxeiro Bib AII 

Família Myocastoridae    

Myocastor coypus (Molina, 1782) ratão-do-banhado Bib, Vi AII 

Forma de Registro: Bib – bibliografia; Vi – visualização. 
Área de Influência: ADA – Área Diretamente Afetada; AID – Área de Influência Direta; AII – Área de Influência 
Indireta.   * Espécie exótica 
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Como pode-se ver, entre as espécies existentes nessas áreas, destacam-se 
morcegos, marsupiais e roedores (Tabela 44). 
 
Lista Comentada  
 

• Família Didelphidae 
No Brasil há 55 espécies de marsupiais desta família. São mamíferos de pequeno a 
médio porte; o mais conhecido é o gambá. Possuem mãos e pés com cinco dedos, 
sendo o primeiro dedo do pé desprovido de garra ou unha e geralmente opositor, 
usado para agarrar e escalar galhos. A cauda é geralmente longa e preênsil, com 
pêlos longos ou diminutos e invisíveis a olho nu. A maioria das espécies é noturna e 
de dieta onívora, que pode incluir frutos, néctar, artrópodes e pequenos 
vertebrados. Após um período breve de gestação, as fêmeas de todas as espécies 
dão à luz diminutos filhotes que escalam sua pelagem até atingir as mamas, onde 
se fixam por várias semanas até completarem o seu desenvolvimento. Os gambás 
são animais lentos e pacíficos, vivem em capoeiras, matas primárias e secundárias, 
capões, chegando a conviver com o homem nas cidades e no meio rural (REIS et 
al., 2006; SILVA, 1994) (Figuras 131 e 132). 
 

Figura 131 - Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá-de-orelha-branca 

 
Foto: Brisa Peres 
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Figura 132 - Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 gambá-de-orelha-preta 

 
Foto: Flávio Silva 

 

• Família Vespertilionidae 
A maioria dos morcegos desta família são exclusivamente insetívoros e utilizam 
para o forrageio até o topo das árvores no interior das florestas. Possuem cauda 
longa, praticamente envolvida por membrana interfemural. Não possuem folha 
nasal. Apresentam dimorfismo sexual quanto ao tamanho, sendo as fêmeas 
maiores que os machos (REIS et al., 2006) (Figuras 133 e 134). 
 

Figura 133 - Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) morcego 
 

 
Foto: Flávio Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte  

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

242 

Figura 134 - Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) morcego 

 
Foto: Flávio Silva 

 
• Família Phyllostomidade 

A família Phyllostomidae é a mais diversificada da região neotropical, com cerca de 
160 espécies de morcegos. Há formas envolvidas na insetivoria, carnivoria, 
frugivoria, folivoria, granivoria, nectarivoria, onivoria e hematofagia. No Brasil, os 
filostomídeos estão representados por 92 espécies. A principal característica 
morfológica dos filostomídeos é o apêndice dérmico em forma de folha acima das 
narinas (REIS et al., 2006) (Figuras 135 e 136). 
 

Figura 135 - Sturnira lilium (E. Geoffroy 1810) morcego 

 
Foto: Munique Neto 
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Figura 136 - Anoura geoffroyi Gray, 1838 morcego 

 
Foto: Munique Neto 

 
 

• Família Molossidae 
No Brasil ocorrem 24 espécies desta família. Em todos os representantes desta 
família, a cauda se projeta além da membrana interfemural, o que dá o nome 
popular a esta família de “morcegos de cauda livre”. A coloração é frequentemente 
marrom, cinza ou preta. Possuem pernas curtas e fortes, com pés estreitos. 
Abrigam-se em cavernas, ocos de árvores, prédios, túneis, folhagens e até em 
forros de casas (REIS et al., 2006) (Figuras 137 e 138). 
 

Figura 137 - Molossus molossus (PALLAS, 1766) morcego 
 

 
Foto: Flávio Silva 
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Figura 138 - Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) morcego 
 

 
Foto: Flávio Silva 

 

• Família Muridae 
Esta família inclui apenas dois gêneros de roedores comensais do Velho Mundo, Mus 
e Rattus, ambos da subfamília Murinae. Mus musculus foi introduzida na 
colonização européia e há registro para todos os estados do Brasil. É um roedor 
pequeno, vive essencialmente em habitações humanas. Já a espécie Rattus rattus é 
um roedor de tamanho médio a grande, cauda maior que o corpo, orelhas longas e 
quase nuas, e patas posteriores sem membrana interdigital. Tem hábito terrestre, 
mas com habilidade para escalar, frequentando forros de casas e escalando 
paredes facilmente. Rattus norvegicus é maior, mas com cauda menor que o 
comprimento do corpo, orelhas mais curtas e pouco pilosas, e patas posteriores 
com membrana interdigital. Tem hábito semiaquático. É mais frequente no litoral, 
mas também é encontrada em campos, em instalações de animais domésticos 
(REIS et al., 2006)  (Figuras 139 e 140). 
 

Figura 139 - Mus musculus (LINNAEUS, 1758) camundongo 

 
Foto: Flávio Silva 
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Figura 140 - Rattus rattus (LINNAEUS, 1758) rato-de-casa 

 
Foto: Flávio Silva 

• Família Cricetidae 
Esta é a família mais diversificada de roedores do Brasil, com 117 espécies em 36 
gêneros, todos em uma única subfamília neotropical, Sigmodontinae. Ocupam uma 
grande diversidade de ambientes terrestres. Externamente, são muito semelhantes 
aos ratos do grupo dos murídeos. Os membros desta família podem ser gregrários, 
viver em casais ou, ainda, solitários (Reis et al., 2006; Silva, 1994) (Figura 141). 
 

Figura 141 - Akodon sp. rato-do-chão 

 
Foto: Tudy Câmara e Roberto Murta 

 
 

• Família Sciuridae 
Esta família compreende diversas espécies de esquilos com ocorrência no Brasil, 
incluídas em duas subfamílias e quatro gêneros. As espécies do gênero 
Guerlinguetus são esquilos de tamanho médio, com cauda volumosa e de 
comprimento igual ou maior do que o corpo. Possui orelhas grandes, projetando-se 
sobre o perfil da cabeça. Tem hábito arborícola e terrestre, vivendo em estratos 
baixos e intermediários de florestas primárias ou alteradas (BONVICINO et al., 
2008; REIS et al., 2006) (Figura 142). 
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Figura 142 - Guerlinguetus ingrami (LINNAEUS, 1766) esquilo, serelepe 

 
Foto: C.R. Bonvicino, J.A. de Oliveira e P.S. D’Andrea 

 

• Família Erethizontidae 
Essa família inclui os ouriços-caixeiros, coandus e ouriços-pretos, agrupados em 
duas subfamílias e três gêneros. Os roedores do gênero Sphigurus são menores 
que os coandus, com cauda igual ou menor que o corpo. As orelhas são curtas e os 
olhos grandes. As patas têm quatro dígitos providos de garras fortes. A cauda é 
preênsil, com pêlos na metade proximal e nua distalmente. Habita formações 
florestais (REIS et al., 2006) (Figura 143). 
 

Figura 143 - Sphigurus villosus (F. CUVIER, 1823) ouriço-caixeiro 

 
Foto: C.R. Bonvicino, J.A. de Oliveira e P.S. D’Andrea 

 

• Família Myocastoridae 
Esta família inclui apenas um gênero e uma única espécie Myocastor coypus. É um 
roedor grande, com a cauda relativamente curta e pouco revestida de pêlos. A 
pelagem é densa e macia, adaptada à vida aquática. As patas posteriores têm uma 
ampla membrana interdigital, com o quinto dedo livre. Ocorrem em vegetação 
alterada e preservada próxima de cursos d’água. Alimentam-se de gramíneas, 
raízes e plantas aquáticas. Vivem em grupos familiares ou em colônias (REIS et al., 
2006) (Figura 144). 
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Figura 144 - Myocastor coypus (MOLINA, 1782) ratão-do-banhado 

 
Foto: Flávio Silva 

 
Espécies Ameaçadas de Extinção 
No Estado do Paraná, parcela significativa da riqueza de mastofauna está sob 
algum grau de ameaça, devido à destruição e redução dos ecossistemas, à caça e 
pesca predatória, ao comércio ilegal de espécimes, à poluição de ambientes 
terrestres e aquáticos, à introdução de espécies exóticas, à perda de fontes 
alimentares e ao uso indiscriminado de agroquímicos, entre outros fatores, que 
colocam em risco não apenas a fauna, mas prejudicam a qualidade de vida do ser 
humano, que também depende de um ambiente saudável e equilibrado (MIKICH e 
BÉRNILS, 2004). 
 
No final da década de 90, Vidolin e Moura-Britto (1998) descreveram as espécies 
que sofreram maior pressão de caça, bem como as destinadas ao cativeiro e ao 
comércio ilegal, e também as regiões do Estado onde essas práticas eram mais 
frequentes. No período do estudo, os mamíferos mais caçados na Região 
Metropolitana de Curitiba eram a capivara (Hidrochoerus hidrochaeris), o cateto 
(Tayassu tajacu), a lebre-européia (Lepus europaeus), a paca (Cuniculus paca), o 
preá (Cavia aperea), o quati (Nasua nasua), o serelepe (Guerlinguetus ingrami) e o 
veado (Mazama sp.). Animais que, provavelmente, ainda sofrem pressão de caça. 
 
O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH e BÉRNILS, 
2004) engloba mamíferos regionalmente ameaçados, totalizando 56 espécies, 
associadas a diferentes categorias de ameaça.  
 
Na área de estudo para a implantação da Linha Azul do Metrô Curitibano foi 
identificada uma espécie ameaçada em nível Estadual (MIKICH e BÉRNILS, 2004) e 
mundialmente (IUCN, 2009), que pode ocorrer nas áreas de influência do traçado, 
o morcego Myotis ruber (Tabela 45). 
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Tabela 45- Espécie potencialmente ocorrente na área de estudo, considerada 
como ameaçada de extinção 

Categoria de Ameaça Táxon 

*Estadual **Mundial** 

Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) Morcego DD NT  
 

Acrônimos para as categorias de ameaça: DD – Deficiente em Dados; NT – Quase Ameaçada. 
                                     *Segundo Mikich e Bérnils (2004). **Segundo IUCN (2009) 

 

• Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) 
No Paraná, esta espécie ocorre em todo o Estado, em áreas de Floresta Estacional 
Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa. Segundo 
registros do Museu de História Natural Capão da Imbuia, a primeira ocorrência no 
Paraná é de um exemplar de Curitiba, coletado em 1948 (MIKICH e BÉRNILS, 
2004). Recentemente, esta espécie foi coletada no Parque Natural Municipal 
Barreirinha e no Campus Schaffer da Universidade Tuiuti do Paraná (PULCHÉRIO-
LEITE, 2008).  
 
Apesar de registrada com certa frequência, as informações sobre esta espécie são 
escassas. As ameaças são poluição, desequilíbrio ecológico, desmatamento e 
destruição de ambientes. As medidas propostas para conservação desta espécie 
são: a educação ambiental, pesquisas sobre sua biologia e ecologia, a recuperação 
e a proteção de ambientes naturais (MIKICH e BÉRNILS, 2004). 
 
5.4.4 Avifauna 

 
Nos últimos 30 anos, organizações e pesquisadores da área ornitológica 
desenvolveram diversos estudos no Município de Curitiba, que hoje compõem um 
importante banco de dados sobre a avifauna.  
 
O trabalho pioneiro executado pelo Clube de Observadores de Aves de Curitiba, em 
1984, resultou em uma lista de 122 espécies (COA, 1984). Esse número aumentou 
com a realização de novos trabalhos ao longo dos anos. Luçolli e Koch (1992), em 
trabalho voltado ao estímulo para a observação de aves em Curitiba, compilaram 
dados de várias fontes (não publicadas) e elaboraram uma listagem com 162 
espécies.  
 
Anjos (1990), em estudo no bosque do Museu do Capão da Imbuia, identificou 88 
espécies de aves. Krul e Moraes (1993), ao estudarem a avifauna do Parque  
Barigui, registraram nessa unidade de conservação municipal, 90 espécies nos 
variados ambientes do parque. Recentemente, Xavier de Lima e Roper (2004) 
estudaram a avifauna no Campus da Universidade Federal do Paraná – Centro 
Politécnico, identificando 115 espécies para o local, demonstrando qualitativamente 
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a diversidade de espécies de aves que ocorre em fragmentos de floresta 
incrustados na cidade. 
 
Para todo o Município de Curitiba, um trabalho atualizado e que contou com a 
participação de técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e colaboradores, 
foram listadas 367 espécies de aves nativas (SMMA, 2009). O número em questão 
é considerado bastante significativo, levando em conta a desfiguração ambiental 
que o Município de Curitiba sofreu pelo processo de urbanização e demais 
atividades humanas. O número expressivo de espécies não significa, no entanto, 
que haja uma distribuição uniforme por toda a cidade.  
 
Bairros mais afastados do centro e com maior cobertura de florestas e fácies 
ambientais distintas, têm maior diversidade de espécies, ao contrário da zona 
central e bairros próximos, onde uma menor quantidade e extensão de áreas 
arborizadas acarreta redução na riqueza específica de aves.  

 
5.4.4.1 Materiais e Métodos 

 
Material Utilizado 
 
I - Imagens de Satélite 
Imagens de satélites foram utilizadas previamente e durante os trabalhos de 
campo, para avaliação inicial do quadro ambiental de toda a área do projeto. Com 
essas imagens, delimitou-se a Área de Influência em consonância com os possíveis 
impactos que o projeto geraria sobre o meio biótico. 
 
II – Projeto Básico de Engenharia  
A análise de projeto básico de engenharia da Linha Azul do Metrô de Curitiba 
permitiu uma avaliação da obra como um todo, com a identificação de locais onde 
as interferências serão maiores pela implantação de infraestrutura das estações e 
binários. 
 
Procedimentos Metodológicos para Obtenção de Dados 
Os procedimentos metodológicos adotados para o diagnóstico da avifauna e 
avaliação dos impactos decorrentes da implantação do projeto são descritos a 
seguir. 
 
I - Obtenção de dados Secundários 
Inicialmente, procedeu-se à obtenção de dados secundários por revisão da 
literatura referente à avifauna no Município de Curitiba e entorno. Esses dados 
constituíram importante base para a determinação da relação de espécies que 
podem ocorrer na área de influência do projeto e da magnitude dos impactos que 
poderão interferir no seu comportamento.  
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II - Campanha de Campo 
A campanha de campo ou visita a área do projeto teve as seguintes finalidades: 
 
a) Reconhecimento da área 
Para o reconhecimento da área de influência da Linha Azul do Sistema de Metrô de 
Curitiba, percorreu-se toda a extensão por onde passará o meio de transporte 
público em questão, desde o bairro Santa Cândida até a CIC. O reconhecimento foi 
realizado junto com demais técnicos do meio biótico. 
 
b) Obtenção de dados primários 
Obtidos durante a campanha de campo para reconhecimento da área e posteriores 
visitas, em especial, às áreas verdes abrangidas pela área de influência. Os 
registros de espécies ocorreram por meio de observação direta e identificação 
(reconhecimento) de vocalizações das aves que ocorrem na área. 
 
c) Caracterização Ambiental 
Além do registro das espécies de aves, procedeu-se à caracterização ambiental da 
área de influência do projeto. A caracterização possibilitou a indicação da 
distribuição das espécies de aves nos ambientes existentes, levando em conta 
conhecimentos sobre as exigências ecológicas das espécies e o grau de adaptação à 
alteração ambiental. 
 
III - Compilação de dados e elaboração de listagens de espécies 
Através da compilação dos dados obtidos pelos métodos especificados, elaborou-se 
uma listagem de espécies da avifauna de maior probabilidade de ocorrência, 
disponibilizada no Anexo 12. 
 
5.4.4.2 Resultados 

 
Diagnóstico Local – Área de Influência 
Em relação à área de abrangência do projeto de implantação da Linha Azul do 
Metrô, a paisagem atual tem sua matriz representada basicamente por edificações 
destinadas a diferentes finalidades, ruas e terrenos baldios com vegetação rasteira, 
além de esparsos fragmentos florestais de tamanho reduzido, que se concentram 
na porção norte da Cidade, entre os bairros Santa Cândida e Boa Vista.  
 
Todos os fragmentos florestais sofrem influência de muitas ações do processo de 
urbanização em seu entorno, em alguns casos seriamente impactados pela 
eliminação do sub-bosque, invasão de plantas e animais exóticos e deposição de 
resíduos. Para muitas espécies de aves, os fragmentos florestais não oferecem 
suporte de vida, principalmente de elementos tipicamente florestais e que 
necessitam de ambientes mais íntegros. Para os outros tipos de vegetação (de 
estágio inicial e médio de sucessão), ocorrem tanto espécies adaptadas a pressões 
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antrópicas mais severas, como espécies sinantrópicas e generalistas que ocupam 
ambientes distintos. A supressão da vegetação original e o adensamento da 
urbanização provocaram sensível decréscimo na riqueza de espécies de aves, com 
desaparecimento daquelas mais exigentes a condições ambientais primitivas ou que 
necessitam de áreas maiores para sobreviver. 
 
Em face da atual configuração ambiental, a diversidade de espécies de aves na área 
em questão é bem menor que em bairros periféricos. Apesar dos parques, bosques 
e praças, ao longo do eixo da obra, serem espaços aproveitáveis para um maior 
número de espécies, eles são áreas semiabertas ou pequenos fragmentos de 
florestas alteradas, com vegetação secundária em diferentes estágios de sucessão, 
resultando em uma avifauna qualitativamente menos expressiva. As condições 
ambientais da área favorecem apenas a presença de espécies sinantrópicas e 
perfeitamente adaptadas ao ambiente urbano e, além dessas, espécies 
generalistas, que ocupam ambientes distintos e sobrevivem em áreas alteradas por 
ação humana. 
 
5.4.4.3 Caracterização da Avifauna na Área de Influência 
 
Caracterização da avifauna da Área Diretamente Afetada (ADA) 
Na ADA há pouquíssimas espécies de aves, restritas às que possuem alto grau de 
adaptação ao meio urbano, que conseguem dêem meio ao tráfego intenso de 
veículos motorizados e pessoas. Entre as espécies que suportam tais condições 
ambientais, há: Furnarius rufus (joão-de-barro), Columbina talpacoti (rolinha-
paruru), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Passer domesticus (pardal) e 
Columba livia (pombo), as duas últimas exóticas e típicas habitantes de cidades. 
 
Caracterização da avifauna de ocorrência para a Área de Influência Direta 
(AID) 
Pelas características ambientais nessa área de influência, ela também é pouco 
diversificada em espécies de aves, apresentando, no entanto, maior riqueza que a 
ADA, pois em vários pontos abrange vias públicas e espaços residenciais 
arborizados, muitas vezes com árvores frutíferas que atraem espécies frugívoras. 
Além da vegetação arbórea, a área também abrange trechos de terrenos baldios 
com vegetação arbustiva e rasteira, composta basicamente de gramíneas, que 
servem de ambiente para espécies que vivem neste tipo de ambiente. 
 
Assim como na ADA, a maioria das espécies registradas na AID também apresenta 
alto grau de sinantropia e, portanto, estão perfeitamente adaptadas a uma situação 
ambiental de estresse intenso. Predominam espécies onívoras, cuja dieta alimentar 
é diversificada. 
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Exemplos de espécies que podem ser encontradas na AID do empreendimento são: 
Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), 
Columbina talpacoti (rolinha-paruru), Zenaida auriculata (avoante), Leuchochloris 
albicollis (beija-flor-de-papo-branco), Brotogeris tirica (periquito-verde), Pitangus 
sulphuratus (bem-te-vi), Cyclarhys gujanensis (pitiguari), Camptostoma obsoletum 
(risadinha), Molothrus bonariensis (vira-bosta), Coereba flaveola (sebinho), Sicalis 
flaveola (canário-da-terra), Carduellis magellanica (pintassilgo), Vanellus chilensis 
(quero-quero), Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Soporophila caerulescens 
(coleirinha), Astrilda astril (bico-de-lacre), Elanus leucurus (gavião-peneira) e Falco 
sparverius (quiri-quiri). Os dois últimos, rapineiros comuns na cidade, são 
geralmente observados em vôo à espreita de presas (roedores) em terrenos 
baldios. 
 
Aves que se mantém em vôo constante, como os urubus Coragyps atratus (urubu-
comum) e Cathartes aura (urubu-de-cabeça-branca), além de andorinhões 
Streptoprocne sp., também ocorrem na AID. 
 
Caracterização da Avifauna da Área de Influência Indireta (AII) 
Em comparação às outras duas áreas de influência, a de influência indireta 
apresenta maior diversidade ambiental e, em consequência, maior 
representatividade de espécies de aves. Além de ambientes abertos e com 
vegetação arbórea, desde capoeirinhas e capoeiras até capoeirões (vegetação mais 
avançada), na área em questão também há sistemas hídricos (rios e lagos) que 
abrigam espécies de ambientes aquáticos e semiaquáticos. Por isso, a AII é, entre 
as três áreas de influência, a mais rica em espécies de aves, pela maior diversidade 
ambiental e por ser a maior em extensão. 
 
Exemplos de espécies de aves que habitam a AII são: 
 
I - Sistemas aquáticos: Amazoneta brasiliensis (marreca-ananaí), Phalacrocorax 
brasilianum (biguá), Galinulla Chloropus (frango-d‘água), Egretta thula (garça-
branca-pequena), Casmerodius albus (garça-branca-grande) e Butorides striatus 
(socozinho). 
 
II – Áreas abertas (campos de terrenos baldios): Carcara plancus (carcará), Falco 
sparverius (quiri-quiri) Elanus leucurus (gavião-peneira), Tyto alba (suindara), 
Athene cunicularia (coruja-buraqueira), Streptoprocne sp. (andorinhão), Vanellus 
chilensis (quero-quero), Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Furnarius rufus 
(joão-de-barro), Guiria guira (anu-branco), Patagioenas picazurro (pomba-asa-
branca), Notiochelydon cyanoleuca (andorinha-de-casa), Tachycineta leucorrhoa 
(andorinha-de-sobre-branco), Progne chalybea (andorinha-grande-doméstica), 
Volatinia jacarina (tiziu) e Molothrus bonariensis (vira-bosta). 
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III – Áreas de vegetação baixa (capoeirinhas): Rupornis magnirostris (gavião-
carijó), Milvago chimachima (pinhé), Chlorostilbon aureoventris (besourinho-bico-
vermelho), Picumnus sp. (pica-pau-anão), Tyrannus melancholicus (suiriri), 
Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), 
Notiochelidon cyanoleuca (andorinha-de-casa-pequena), Troglodytes aedon 
(curuira), Zonotrichia capensis (tico-tico), Soporophila caerulescens (coleirinha), 
Synallaxis ruficapilla (joão-tenenem), Synalaxis spixii (bentererê), Crotophaga ani 
(anu-preto), Astrilda astril (bico-de-lacre) e Coereba flaveola (cambacica). 
 
IV – Áreas com vegetação de porte médio (capoeiras): Piaya cayana (alma-de-
gato), Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco), Veniliornis spilogaster 
(pica-pau-verde-carijó), Lepthastenura setaria (grimpeirinho), Turdus 
amaurochalinus (sabiá-poca), Thraupis sayaca (sanhaço-cinza), Cranioleuca pallida 
(arredio), Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata), Cyclarhris gujanensis 
(pitiguari), Coereba flaveola (cambacica), Geothlyps aequinoctialis (pia-cobra), 
Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde), Heliobletus contaminatus 
(trepadorzinho), Synallaxis cinerascens (pi-pui), Serpophaga subcristata (alegrinho) 
e Poospiza lateralis (quete). 
 
V – Áreas com vegetação avançada (capoeirões): Sittasomus griseicapillus 
(arapaçu-verde), Parula pitiayumi (mariquita), Basileuterus culicivorus (pula-pula) 
Brotogeris tirica (periquito-verde), Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde), 
Veniliornis spilogaster  (pica-pau-carijó), Thamnophilus ruficapillus (choca-boné-
vermelho), Cranioleuca obsoleta (arredio-oliváceo), Myiarchus ferox (maria-
cavaleira), Myiodynastes macullatus (bem-te-vi-rajado), Elaenia parvirostris 
(guaracava) Cyclarhis gujanensis (pitiguari), Saltator similis (trinca-ferro-
verdadeiro), Thraupis sayaca (sanhaço), Leptasthenura setaria (grimpeiro), Saltator 
similis (trinca-ferro), Vireo chivi (juruviara), Pyrrhura frontalis (tiriva). 
 

VI – Áreas de banhados: Pardirallus nigricans (saracura-sanã) e Aramides saracura 
(saracura-do-mato). 
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5.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

O Município de Curitiba é o mais populoso e o principal pólo urbano do Paraná e, 
por extensão, também da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que compõe o 
aglomerado econômico, social e urbanístico mais importante do Estado. 
 

Curitiba, na qualidade de capital do Estado, se destaca em termos de participação 
no conjunto de vários indicadores econômicos no contexto da RMC. Por exemplo, a 
cidade conta com uma participação de 66 % e 70 % do total de estabelecimentos 
econômicos e de empregos ativos na RMC, respectivamente. A população 
economicamente ativa e ocupada em Curitiba representa cerca de 55% do total no 
conjunto dos municípios da RMC. A participação do valor adicionado bruto 
representa em torno de 51 % do total da RMC, composta por 26 municípios. 
Levando em conta os principais indicadores econômicos e sociais, nota-se uma 
posição privilegiada para Curitiba, tanto em nível regional como estadual.   
 

A ADA deverá atingir 20 bairros, ou seja, em torno de 27 % dos 75 bairros que 
compõem o Município de Curitiba. Porém, é importante destacar que neste espaço 
encontra-se 50,1 % (78.894 unidades) da totalidade dos estabelecimentos 
econômicos existentes na capital. 
 

Assim, a ADA representa o espaço territorial que, pela proximidade e contiguidade 
em relação ao traçado (leito) da via metroviária, poderá receber influências diretas 
e indiretas, sendo o mais afetado pelo empreendimento, quer no período de 
implantação, quer na fase de operação do sistema.  
 

Para a Linha Azul do Metrô Curitibano, no contexto da análise do componente 
socioeconômico, delineou-se a ADA como sendo o espaço em torno de 500 metros 
em ambas as margens do traçado planejado para a via permanente do metrô. Essa 
extensão se justifica pela influência sobre as atividades econômicas e sociais 
localizadas nas proximidades, que deverão sofrer interferências negativas na fase 
de implantação do projeto (transtornos decorrentes da construção),  enquanto na 
fase de operação esses usos e serviços serão beneficiados pelas melhorias da 
mobilidade urbana proporcionadas pelo novo modal.  
 

Vários bairros atingidos pelo traçado da Linha Azul apresentam as maiores taxas de 
concentração e crescimento no número de estabelecimentos econômicos em 
atividades industriais, comerciais e de serviços.  
 

O estudo também apresenta a caracterização econômica microlocacional que 
compreende a área do traçado da Linha Azul e o entorno dos espaços previstos 
para as estações e terminais metroviários.  As 22 unidades previstas para o traçado 
estabelecido no projeto foram distribuídas em cinco agrupamentos, diagnosticando 
as principais características de cada um deles. 
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5.5.1 Materiais e Métodos 

 
Para a elaboração dos estudos pertinentes ao meio socioeconômico, foram 
utilizadas informações de diversas instituições públicas e privadas. Os principais 
resultados foram obtidos junto a agências governamentais, bancos de dados de 
institutos de pesquisa, trabalhos correlatos e em investigações de campo.  
 
Foram utilizados diversos materiais e métodos, destacando-se: 

• Investigações sobre textos específicos ou co-relacionados aos temas 
abordados; 

• Participação em apresentação sobre a concepção do sistema de transporte 
metroviário previsto para a Linha Azul de Curitiba; 

• Discussões técnicas com a coordenação dos estudos; 
• Pesquisas na web – via internet; 
• Revisão e análise de estudos para empreendimentos similares; 
• Definição das áreas de influência: indireta, direta e diretamente afetada; 
• Levantamento, tabulação e análise de dados socioeconômicos para os 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba, para o Município de Curitiba 
e seus bairros; 

• Realização de análises detalhadas para o conjunto de bairros secionados e/ou 
afetados pela implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba; 

• Levantamento em campo junto ao traçado e seu entorno, com ênfase aos 
locais projetados para a implantação das estações e dos terminais 
metroviários; 

• Elaboração de textos de diagnóstico, análise dos impactos e proposição de 
programas ambientais. 

      
5.5.2 Resultados  
 
5.5.2.1 Contexto Econômico Regional 
 
Em termos de composição espacial, política e administrativa, a Região 
Metropolitana de Curitiba foi criada em 1973, através da Lei Complementar nº 14 
do Governo Federal e, inicialmente, era composta por 14 municípios.  
 
Após sucessivas alterações de arranjo territorial (incorporações e 
desmembramentos), a RMC adquiriu a conformação atual, composta por 26 
municípios: Curitiba, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, 
Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 
Cerro Azul, Contenda, Colombo, Dr. Ulisses (ao norte, na divisa com o estado de 
São Paulo), Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 
(ao sul, na divisa com Santa Catarina) e Tunas do Paraná.  
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As estruturas e atividades econômicas e sociais dos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba revelam grandes diferenças, elevado grau de 
heterogeneidade e, mesmo analisando-se apenas alguns parâmetros e indicadores 
básicos, as desigualdades são evidentes.  
 
Considerando que o projeto em pauta - Sistema Metroviário da Linha Azul - está 
previsto para ser implantado em Curitiba, a análise da economia regional além dos 
seus aspectos intrínsecos, destacará com maior abrangência as características 
desse município, pois é o local onde ocorrerá a maior parte dos impactos benéficos 
e adversos do empreendimento.  
 
5.5.2.1.1 Estabelecimentos Empresariais e Empregos Ativos 
 
O levantamento do número de estabelecimentos é feito através da RAIS – Relatório 
Anual de Informações Sociais, segundo um código específico no CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas) ou no CEI (Cadastro Específico do INSS). 
 
No presente tópico, são utilizados dados da RAIS, ou seja, estão contempladas as 
informações prestadas por estabelecimentos com algum empregado em 31 de 
dezembro, ou que tiveram alguma admissão ou desligamento ao longo do ano. Não 
são incluídos estabelecimentos sem vínculos (movimentações) ao longo do ano, 
com RAIS Negativa. 
 
As informações disponíveis mostram que, nos últimos anos, a RMC manteve, em 
patamares semelhantes, a participação do seu número de estabelecimentos em 
relação ao total do Estado, na ordem de 32 % nos períodos 2000, 2003 e 2007 
(Tabela 46). 
 
No período considerado, o Estado do Paraná teve uma evolução de 35 % no 
número de estabelecimentos, enquanto a RMC registrou incremento levemente 
inferior, de 32,46 %, passando do número absoluto de 57.329 unidades em 2000 
para 76.457 empresas em 2007. O Município de Curitiba, por sua vez, teve um 
aumento de 25,28 % no período em pauta. Em termos de progresso no número de 
estabelecimentos, alguns municípios da RMC registraram percentuais relativamente 
elevados, como Tunas do Paraná (277,78 %), Cerro Azul (207,69 %) e Agudos do 
Sul (180 %). 
 
Apesar de, ao longo dos anos, o número absoluto de estabelecimentos no Município 
de Curitiba ter aumentado, sua participação relativa no total da RMC diminuiu. A 
capital contava com 40.444 unidades em 2000, representando 70,55 % da RMC. Já 
em 2007, essa participação diminuiu para 66,27 %, embora o número de 
estabelecimentos tenha alcançado 50.667 unidades. 
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Mesmo com a diminuição do quinhão curitibano, deve-se destacar a elevada 
concentração de estabelecimentos na capital, pois, de longe, Curitiba continua 
responsável por aproximadamente 2/3 dos estabelecimentos existentes na RMC. 
Ainda conforme dados de 2007, as posições imediatamente seguintes cabem aos 
municípios de São José dos Pinhais, que contava com 4.441 unidades (5,81 %), 
Colombo com 2.552 estabelecimentos (3,34 %) e Pinhais com 2.531 unidades 
(3,31 %). Os demais municípios possuem participações bem menores, conforme a 
tabela a seguir.   
 

Tabela 46- Número de Estabelecimentos, no Paraná e nos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba – 2000 – 2003 – 2007 

Período 

Unidade 2000 2003 2007 

Evolução 
2007/00 

% 

Estado do Paraná 174.508 199.764 235.577 
 

35,00 

RMC/PR 32,85% 32,36% 32,46%  

Metropolitana de Curitiba 57.329 100,00 64.648 100,00 76.457 100,00 33,37

Adrianópolis 29 0,05 41 0,06 60 0,08 106,90

Agudos do Sul 40 0,07 71 0,11 112 0,15 180,00

Almirante Tamandaré 515 0,90 618 0,96 779 1,02 51,26

Araucária 1.143 1,99 1.365 2,11 1.732 2,27 51,53

Balsa Nova 128 0,22 163 0,25 200 0,26 56,25

Bocaiúva do Sul 85 0,15 113 0,17 158 0,21 85,88

Campina Grande do Sul 323 0,56 375 0,58 521 0,68 61,30

Campo Largo 1.284 2,24 1.458 2,26 1.761 2,30 37,15

Campo Magro 123 0,21 205 0,32 248 0,32 101,63

Cerro Azul 52 0,09 83 0,13 160 0,21 207,69

Colombo 1.553 2,71 1.942 3,00 2.552 3,34 64,33

Contenda 133 0,23 155 0,24 190 0,25 42,86

Curitiba 40.444 70,55 44.424 68,72 50.667 66,27 25,28 

Doutor Ulysses 17 0,03 20 0,03 43 0,06 152,94

Fazenda Rio Grande 461 0,80 589 0,91 822 1,08 78,31

Itaperuçu 97 0,17 141 0,22 226 0,30 132,99

Lapa 657 1,15 767 1,19 865 1,13 31,66

Mandirituba 305 0,53 408 0,63 495 0,65 62,30

Pinhais 1.561 2,72 1.909 2,95 2.531 3,31 62,14

Piraquara 290 0,51 347 0,54 498 0,65 71,72

Quatro Barras 258 0,45 329 0,51 368 0,48 42,64

Quitandinha 88 0,15 123 0,19 152 0,20 72,73

Rio Branco do Sul 217 0,38 266 0,41 334 0,44 53,92

São José dos Pinhais 2.863 4,99 3.401 5,26 4.441 5,81 55,12

Tijucas do Sul 110 0,19 135 0,21 216 0,28 96,36

Tunas do Paraná 27 0,05 56 0,09 102 0,13 277,78

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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As características de participação e concentração do número de empregos (postos 
de trabalho), que corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos, são 
semelhantes aos dados do número de estabelecimentos. 
 
No ano de 2000, o Estado do Paraná possuía 1.653.435 empregos ativos, passando 
para 2.378.931 postos em 2007, uma evolução de 43,88 %.  
 
Na RMC, o incremento foi menor; em 2000 havia 774.115 postos e em 2007 eram 
1.060.698 empregos, uma evolução de 37 %. Quanto à participação do número de 
empregos na RMC no total do Estado, verifica-se que, em 2000, o quinhão 
representava 46,82 % da totalidade, passando para 43,91 % e 44,59 % em 2003 e 
2007, respectivamente (Tabela 47).  
 
Conclui-se que a representatividade do Município de Curitiba se alterou 
substancialmente. Embora o número absoluto de empregos tenha evoluído de 
568.581 postos em 2000 para 738.441 em 2007, a participação relativa baixou de 
73,45 % para apenas 29,87 % no mesmo período, significando que alguns 
municípios da RMC passaram a absorver, proporcionalmente, maior número de 
empregos, como São José dos Pinhais, Pinhais e Araucária, que em 2007 tinham 
uma participação de 6,73 %, 3,36 % e 3,01 %, respectivamente.  
 
Em termos de incremento no número de empregos ativos, há situações extremas. 
Entre 2000 e 2007, houve aumento de 364 % em Tunas do Paraná. Já no Município 
de Quatro Barras, os postos de trabalho diminuíram ao redor de 24 % no mesmo 
período.  
 
Nos demais municípios também houve evoluções diferenciadas conforme dados 
apresentados a seguir.  
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Tabela 47- Número de empregos ativos no Paraná e nos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba – 2000 – 2003 – 2007 

Período  

Unidade 2000 2003 2007 

 
Evolução 
2007/00 

% 

Estado do Paraná 1.653.435 1.884.380 2.378.931 43,88 

RMC/PR 46,82% 43,91% 44,59%  

Metropolitana de 
Curitiba 774.115 100,00 827.380 100,00 1.060.698 100,00 37,02

Adrianópolis 379 0,05 561 0,07 524 0,05 38,26

Agudos do Sul 290 0,04 430 0,05 572 0,05 97,24

Almirante Tamandaré 5.747 0,74 7.328 0,89 10.189 0,96 77,29

Araucária 19.831 2,56 24.501 2,96 31.976 3,01 61,24

Balsa Nova 1.271 0,16 1.724 0,21 2.170 0,20 70,73

Bocaiúva do Sul 693 0,09 977 0,12 1.278 0,12 84,42

Campina Grande do Sul 6.412 0,83 4.549 0,55 6.235 0,59 -2,76

Campo Largo 14.608 1,89 17.330 2,09 21.370 2,01 46,29

Campo Magro 1.033 0,13 1.525 0,18 2.592 0,24 150,92

Cerro Azul 595 0,08 955 0,12 1.568 0,15 163,53

Colombo 20.305 2,62 24.180 2,92 31.632 2,98 55,78

Contenda 1.268 0,16 1.385 0,17 1.818 0,17 43,38

Curitiba 568.581 73,45 583.094 70,47 738.441 69,62 29,87 

Doutor Ulysses 450 0,06 667 0,08 494 0,05 9,78

Fazenda Rio Grande 4.255 0,55 6.337 0,77 8.082 0,76 89,94

Itaperuçu 922 0,12 1.234 0,15 2.310 0,22 150,54

Lapa 4.792 0,62 6.203 0,75 7.577 0,71 58,12

Mandirituba 3.222 0,42 4.192 0,51 5.130 0,48 59,22

Pinhais 19.222 2,48 23.789 2,88 35.687 3,36 85,66

Piraquara 3.021 0,39 4.820 0,58 5.524 0,52 82,85

Quatro Barras 10.847 1,40 8.992 1,09 8.223 0,78 -24,19

Quitandinha 581 0,08 651 0,08 964 0,09 65,92

Rio Branco do Sul 2.912 0,38 4.056 0,49 4.073 0,38 39,87

São José dos Pinhais 38.322 4,95 46.349 5,60 71.434 6,73 86,40

Tijucas do Sul 914 0,12 1.160 0,14 1.607 0,15 75,82

Tunas do Paraná 341 0,04 755 0,09 1.584 0,15 364,52

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 

 

5.5.2.1.2 Composição e Participação no Valor Adicionado 
 
Os dados disponíveis do Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos (VAB), que 
compõem o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), mostram que, no Estado do 
Paraná e RMC, o setor de serviços é o mais importante, representando 
respectivamente por 62,66 % e 66,23 % da totalidade do VAB gerado em 2006, 
conforme informação mais atual.  
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Em segunda posição, há o setor industrial, que contribuiu com 29,08 % no Estado e 
com 32 % na RMC. O setor agropecuário teve contribuição de 8,25 % no Paraná e 
de 1,76 % na RMC (Tabela 48).  
 
Em termos de importância na contribuição da RMC, o conjunto dos 26 municípios 
que a integram representa 42,98 % da totalidade do VAB gerado no Estado. Os 
outros 57,02 % se remetem aos outros 373 municípios do Estado do Paraná.  
 
Em nível de contribuição de cada município da RMC, nota-se que, das 26 
municipalidades, apenas três totalizam cerca de 77 % do VAB da região, sendo 
Curitiba (51,15 %), Araucária (14,60 %) e São José dos Pinhais (11,29 %).  
 
Todos os demais municípios possuem participações relativamente pequenas, 
conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 48- Valor adicionado bruto a preços básicos: Paraná e municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba – 2006 

Setores Econômicos 
Unidade Total Agropecuária Indústria Serviços 

 Estado do Paraná 119.587.573 9.866.733 34.782.563 74.938.277 

Participação setorial  PR 
(%) 100,00 8,25 29,08 62,66 

Região Metropolitana de 
Curitiba 

51.393.690 903.593 16.450.290 34.039.807 

Participação setorial na 
RMC (%) 

100,00 1,76 32,00 66,23 

Participação da RMC/PR 
(%) 42,98 9,16 47,29 45,42 

Participação dos 
municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba 

51.393.690 100,00 903.593 100,00 16.450.290 100,00 34.039.807 100,00

Adrianópolis 27.510 0,05 10.236 1,13 2.332 0,01 14.942 0,04

Agudos do Sul 39.041 0,08 17.087 1,89 2.829 0,02 19.125 0,06

Almirante Tamandaré 420.679 0,82 10.495 1,16 134.115 0,82 276.069 0,81

Araucária 7.504.087 14,60 54.531 6,03 3.605.658 21,92 3.843.898 11,29

Balsa Nova 161.974 0,32 17.878 1,98 87.881 0,53 56.215 0,17

Bocaiúva do Sul 60.297 0,12 22.962 2,54 9.045 0,05 28.290 0,08

Campina Grande do Sul 316.546 0,62 7.795 0,86 69.196 0,42 239.555 0,70

Campo Largo 1.069.411 2,08 66.541 7,36 442.124 2,69 560.746 1,65

Campo Magro 113.151 0,22 18.240 2,02 22.650 0,14 72.261 0,21

Cerro Azul 107.904 0,21 59.504 6,59 5.666 0,03 42.734 0,13

Colombo 1.163.501 2,26 15.026 1,66 348.032 2,12 800.443 2,35

Contenda 117.261 0,23 35.026 3,88 21.302 0,13 60.933 0,18

Curitiba 26.288.136 51,15 16.145 1,79 5.636.130 34,26 20.635.861 60,62 

Doutor Ulysses 92.550 0,18 68.652 7,60 2.350 0,01 21.548 0,06

Fazenda Rio Grande 378.864 0,74 4.275 0,47 116.426 0,71 258.163 0,76

Itaperuçu 85.092 0,17 5.873 0,65 20.309 0,12 58.910 0,17

Lapa 439.543 0,86 102.099 11,30 107.668 0,65 229.776 0,68

Mandirituba 148.952 0,29 20.834 2,31 40.976 0,25 87.142 0,26

Pinhais 1.456.761 2,83 1.042 0,12 518.557 3,15 937.162 2,75

Piraquara 308.717 0,60 5.570 0,62 92.168 0,56 210.979 0,62

Quatro Barras 290.346 0,56 2.120 0,23 168.309 1,02 119.917 0,35

Quitandinha 81.234 0,16 34.513 3,82 6.134 0,04 40.587 0,12

Rio Branco do Sul 330.022 0,64 27.135 3,00 188.046 1,14 114.841 0,34

São José dos Pinhais 5.803.985 11,29 43.656 4,83 3.284.943 19,97 2.475.386 7,27

Tijucas do Sul 87.371 0,17 23.512 2,60 6.205 0,04 57.654 0,17

Tunas do Paraná 46.028 0,09 17.116 1,89 10.110 0,06 18.802 0,06

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná.  
Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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5.5.2.1.3 População Economicamente Ativa e População Ocupada 
 
No ano 2000, a Região Metropolitana de Curitiba contava com uma População 
Economicamente Ativa (PEA) de 1.508.838 pessoas. Esse contingente representava 
32,44 % da totalidade do Estado, composta por 4.651.830 indivíduos naquele 
período.  
 
No âmbito da RMC, a capital, com uma PEA de 828.717 pessoas, representava 
54,92 % da totalidade regional, seguida dos municípios de São José dos Pinhais, 
com 101.140 indivíduos (6,7 %), e Colombo, com 86.257 pessoas (5,72%). Nos 
demais municípios, o número absoluto da PEA é relativamente elevado em várias 
unidades, embora a participação regional seja pouco expressiva (em percentual).  
 
Os dados pertinentes ao agrupamento da População Ocupada (POC) apresentam 
características semelhantes ao da PEA, ou seja, a capital do Estado abrigava 
712.040 pessoas ocupadas, representando 55,33 % do contingente regional. A 
seguir, vinham os municípios de São José dos Pinhais, com 85.606 pessoas (6,65 
%), e Colombo, com 72.358 indivíduos (5,62%). Alguns dos demais municípios 
contavam com contingentes absolutos relativamente elevados, mas com 
participações percentuais menores (Tabela 49).  
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Tabela 49- População economicamente ativa e população ocupada: Paraná e 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba - 2000 

Unidade 

População 
Economicamente Ativa 

(10 anos e mais) - 
Total  

População Ocupada  
- Total  

Estado do Paraná 4.651.830 4.055.763 

RMC/PR (%) 32,44 31,73 

Metropolitana de Curitiba 1.508.838 100,00 1.286.971 100,00

Adrianópolis 2.507 0,17 1.958 0,15

Agudos do Sul 3.073 0,20 2.675 0,21

Almirante Tamandaré 41.214 2,73 34.063 2,65

Araucária 44.005 2,92 36.726 2,85

Balsa Nova 4.781 0,32 4.116 0,32

Bocaiúva do Sul 3.948 0,26 3.573 0,28

Campina Grande do Sul 16.183 1,07 13.283 1,03

Campo Largo 44.378 2,94 38.087 2,96

Campo Magro 9.981 0,66 8.810 0,68

Cerro Azul 6.951 0,46 6.484 0,50

Colombo 86.257 5,72 72.358 5,62

Contenda 6.904 0,46 6.177 0,48

Curitiba 828.717 54,92 712.040 55,33 

Doutor Ulysses 3.391 0,22 3.289 0,26

Fazenda Rio Grande 29.063 1,93 23.016 1,79

Itaperuçu 6.831 0,45 5.303 0,41

Lapa 19.818 1,31 17.215 1,34

Mandirituba 7.364 0,49 6.665 0,52

Pinhais 51.756 3,43 42.700 3,32

Piraquara 33.709 2,23 27.299 2,12

Quatro Barras 8.287 0,55 7.017 0,55

Quitandinha 7.056 0,47 6.498 0,50

Rio Branco do Sul 12.067 0,80 10.661 0,83

São José dos Pinhais 101.140 6,70 85.606 6,65

Tijucas do Sul 5.914 0,39 5.496 0,43

Tunas do Paraná 1.128 0,07 1.023 0,08

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná em porcentagem 
Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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5.5.2.1.4 Indicadores Econômicos e Sociais  
 
As informações anteriormente apresentadas foram complementadas com a inclusão 
dos principais indicadores econômicos e sociais geralmente utilizados para a 
contextualização regional.  
 
É frequente a falta de conhecimento e/ou entendimento sobre definições de 
indicadores gerais, econômicos e sociais. No quadro-resumo a seguir são 
apresentadas informações básicas sobre os indicadores considerados neste estudo. 
Os indicadores apresentados referem-se ao Estado do Paraná e municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba, sendo que para a própria RMC as fontes 
consultadas não informavam os mesmos, salvo a densidade demográfica. 
 

No que se refere ao PIB per capita, destaca-se que há desigualdade muito grande 
entre os municípios. Por exemplo, no ano 2006, o PIB per capita no Município de 
Araucária foi de R$ 71.317,00, valor este gerado principalmente pelo seu complexo 
petrolífero e industrial. Já no Município de Piraquara, um dos principais 
fornecedores de água para grande parte da RMC, o PIB per capita foi de apenas R$ 
3.206,00. Em termos de ranking, nota-se que Curitiba está em terceiro lugar, com 
PIB per capita de R$ 17.977,00, em segundo lugar vem o Município de São José 
dos Pinhais (R$ 26.938,00/pessoa), em grande parte graças ao complexo de 
indústrias automobilísticas e fornecedores ali implantados (Tabela 50). 
 

O ranking da densidade demográfica mostra que em Curitiba há um adensamento 
populacional de 4.197,74 pessoas por km2, seguido pelo Município de Pinhais, com 
1.913,48 habitantes por km2 e, em terceiro lugar, o Município de Colombo, onde 
vivem 1.220,92 pessoas/km2. Nos demais municípios, a densidade demográfica é 
bastante variável, chegando a uma baixíssima ocupação em Tunas do Paraná, com 
apenas 9,62 habitantes por km² (Tabela 46). 
 

O grau de urbanização já é muito elevado em vários municípios da RMC. Na capital, 
por exemplo, a totalidade da população humana residente já é classificada como 
urbana. Com um grau de urbanização acima de 90 %, há, além de Curitiba, mais 
cinco municípios: Pinhais (97,81 %), Almirante Tamandaré (96,01 %), Colombo 
(95,44 %), Fazenda Rio Grande (94,15 %) e Araucária (91,36 %). As demais 
municipalidades apresentam níveis inferiores; a menor densidade é no Município de 
Doutor Ulysses, onde apenas 11,68% dos habitantes vivem no meio urbano. A 
tendência natural é o grau de urbanização aumentar nos próximos anos em todos 
os municípios da RMC.  
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Quadro 19 -   Definições de Indicadores Econômicos e Sociais 

 
Produto Interno 
Bruto  
per Capita 
  

Produto Interno Bruto - total de riqueza (bens e serviços) gerada por um 
período de tempo (geralmente um ano) em um espaço geográfico (país, região, 
estado ou município). 
PIB per Capita - corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número 
absoluto de habitantes de um país, região, estado ou município.  

 
Densidade 
Demográfica  
(hab/km²)  

É o indicador que mostra como a população se distribui pelo território, 
determinado pela razão entre a população e a área de uma região. É um índice 
utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um território.
É calculada em função da população estimada pelo IBGE. A população de 2000 
é referente ao censo e a de 2007, à contagem. 

  

Grau de 
Urbanização  

Percentagem da população da área urbana em relação à população total. 

Taxa de 
Crescimento 
 Geométrico 
Populacional  

 
É o crescimento da população de um local considerando duas datas sucessivas 
e o intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de  
Desenvolvimento 
Humano  
(IDH-M)  

O IDH-M é elaborado com base nos indicadores de educação (alfabetização e 
taxa de frequência escolar), longevidade e renda da população. Esse conjunto 
de indicadores compõe os índices: IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e 
IDH-R (renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M. Esses índices 
variam de 0 (zero) a 1 (um), sendo 1 (um) a posição correspondente aos 
melhores valores. No caso do IDH, o 0 (zero) representa nenhum 
desenvolvimento humano; países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento 
humano considerado baixo; países com índices entre 0,5 e 0,799 são 
considerados de médio desenvolvimento humano; e aqueles com IDH igual ou 
superior a 0,8 têm desenvolvimento humano considerado alto. Essas classes de 
índices não revelam, no entanto, a desigualdade da condição de 
desenvolvimento entre os municípios. Para melhor observar esse 
comportamento, as classes devem ser organizadas considerando alguns casos 
de subclasses: 
0 a <0,3: desenvolvimento humano baixo inferior; 
>=0,3 a <0,5: baixo; 
>=0,5 a <0,65: médio desenvolvimento humano; 
>=0,65 a <0,8: médio superior; e 
>=0,8: alto desenvolvimento. 

  
 
 
Índice de Gini 
 

Mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita. Seu valor varia de 0 (zero), quando não há desigualdade 
(a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1 (um), quando a 
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade 
e a renda de todos os outros é nula). 

Taxa de Pobreza 
 

São consideradas famílias com renda familiar mensal de até 1/2 salário 
mínimo, em relação ao total de famílias. 

 
Fonte: IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Base de Dados do Estado. BDE 
Web. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Fundação João Pinheiro – FJP) 
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O indicador da taxa de crescimento populacional mostra-se crescente nos 
municípios da RMC, com patamares de incremento de apenas 0,7 % ao ano em Rio 
Branco do Sul para uma evolução de 10,91 % em Fazenda Rio Grande. Os dados 
disponíveis mostram que apenas um município, Adrianópolis, apresentava 
diminuição do contingente populacional, de 2,69 % ao ano.  
 
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), segundo a classificação 
adotada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na 
RMC há três municípios considerados como de alto desenvolvimento: Curitiba 
(0,856), Pinhais (0,815) e Araucária (0,801). Os demais municípios, alguns 
próximos do patamar de 0,8, situam-se todos acima do nível 0,65, se enquadrando 
como de médio superior desenvolvimento humano, portanto, em posições 
relativamente privilegiadas no contexto do indicador IDH médio que engloba 
educação, longevidade e renda. Detalhes são apresentados na tabela seguinte.  
 
O grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 
per capita, representada pelo índice de Gini, revela que, nos municípios da RMC, a 
heterogeneidade situa-se em torno do parâmetro de 0,5, ou seja, relativamente 
elevado. A menor desigualdade cabe ao Município Fazenda Rio Grande e a maior à 
Lapa; Curitiba está em patamar intermediário, com índice de Gini de 0,59. 
 
A taxa de pobreza, considerando-se famílias com renda familiar mensal de até meio 
salário mínimo, em relação ao total de famílias existentes no município, apresenta o 
melhor valor em Curitiba, onde apenas 8,61 % das unidades familiares se situam 
no contexto dessa taxa. Curiosamente, a maior taxa de famílias classificadas como 
pobres, ou seja, 57,29 % da totalidade, encontra-se no Município de Doutor 
Ulysses, mas que possui um elevado PIB per capita, situado em R$ 14.058,00 em 
2006, patamar este correspondente ao sexto lugar no ranking dos municípios da 
RMC. No geral, as taxas de pobreza são bem heterogeneas, conforme tabela a 
seguir.  
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Tabela 50- Indicadores econômicos e sociais selecionados: Paraná e municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba 
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Estado do Paraná 13.158 52,98 81,4 1,4 0,787 0,607 20,87

Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba       

Adrianópolis 5.180 5,13 23,02 -2,69 0,683 0,59 43,44

Agudos do Sul 5.062 44,96 20,3 1,96 0,712 0,56 38,91

Almirante Tamandaré 4.016 506,18 96,01 5,66 0,728 0,48 22,17

Araucária 71.317 245,79 91,36 4,83 0,801 0,48 17,71

Balsa Nova 16.893 32,3 31,38 3,43 0,781 0,49 21,57

Bocaiúva do Sul 6.400 12 39,36 1,68 0,719 0,55 29,02

Campina Grande do Sul 7.608 67,78 75,14 6,73 0,761 0,5 21,35

Campo Largo 11.091 86,39 83,23 2,8 0,774 0,5 15,91

Campo Magro 4.509 83,85 12,25 5,99 0,740 0,5 21,46

Cerro Azul 6.731 13,76 23,95 0,18 0,684 0,62 48,66

Colombo 5.615 1.220,92 95,44 5,09 0,764 0,47 17,34

Contenda 8.536 51,6 47,73 4,5 0,761 0,56 28,29

Curitiba 17.977 4.197,74 100 2,13 0,856 0,59 8,61 

Doutor Ulysses 14.058 7,79 11,68 2,12 0,627 0,57 57,29

Fazenda Rio Grande 4.575 686,92 94,15 10,91 0,763 0,45 20,11

Itaperuçu 3.606 72,25 83,92 6,83 0,675 0,51 35,64

Lapa 10.513 20,45 57,53 0,46 0,754 0,64 31,54

Mandirituba 8.111 56,37 35,74 3,1 0,760 0,6 26,56

Pinhais 13.679 1.913,48 97,81 3,55 0,815 0,49 14,18

Piraquara 3.206 381,9 46,41 9,89 0,744 0,5 23,17

Quatro Barras 16.292 104,83 89,85 5,52 0,774 0,54 17,46

Quitandinha 5.385 34,21 19,94 0,65 0,715 0,62 41,50

Rio Branco do Sul 12.610 40,18 68,33 0,7 0,702 0,55 31,87

São José dos Pinhais 26.938 288,61 89,75 5,43 0,796 0,52 14,03

Tijucas do Sul 6.762 20,29 15,06 2,06 0,716 0,54 32,21

Tunas do Paraná 11.860 9,62 39,35 2,67 0,686 0,57 35,35

... Dado não disponível na fonte consultada. Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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5.5.2.2 Aspectos Econômicos do Município de Curitiba e da Área 
Diretamente Afetada 
 
A ADA quanto ao meio socioeconômico, com a implantação da Linha Azul do 
Sistema do Metrô de Curitiba, engloba o Município de Curitiba, que possui onze 
administrações regionais e 75 bairros. 
 

Os dados econômicos apresentados e analisados no contexto regional evidenciam a 
importância e a predominância da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do 
Paraná, e do Município de Curitiba na Região Metropolitana, conforme tabela a 
seguir. Para conjunto de indicadores abordados na tabela abaixo, o Município de 
Curitiba sempre participa com mais da metade em relação aos valores estimados 
para toda a RMC. 
 

Tabela 51- Indicadores econômicos selecionados: participações da RMC no 
Estado e de Curitiba na RMC 

Participações em % Indicador Ano 
RMC no Estado Curitiba na RMC 

Número de Estabelecimentos  2007 32,46 66,27 

Número de Empregos Ativos 2007 44,59 69,62 

População Economicamente Ativa  2000 32,44 54,92 

População Ocupada 2000 31,73 55,33 

Valor Adicionado Bruto  2006 42,98 51,15 

 

 
Os dados de número de estabelecimentos doravante utilizados para Curitiba são 
diferentes dos do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), mas que serviu de 
base para a caracterização no contexto regional.  
 
Os dados utilizados a seguir são provenientes da Agência Curitiba de 
Desenvolvimento S.A. e da Secretaria da Fazenda do Município de Curitiba, as quais 
conseguem identificar e agrupar informações em nível territorial de bairro, através 
do Cadastro de Liberação de Alvarás.  
 
Portanto, dispõe-se de informação mais detalhada e adequada para análises 
econômicas em espaços microlocacionais, como por exemplo, para os bairros 
enquadrados na AID do empreendimento em pauta.  
 

Neste tópico foram utilizados dados completos da RAIS, incluindo informações 
prestadas por estabelecimentos com algum empregado em 31/12, ou que tiveram 
admissão ou desligamento ao longo do ano, e também os estabelecimentos sem 
vínculos (movimentações) ao longo do ano, que remetem à RAIS Negativa. Desta 
forma, o número de estabelecimentos corresponde à totalidade de unidades, de 
modo que os dados podem apresentar divergências em relação a outras fontes.  
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No Município de Curitiba, o número de estabelecimentos econômicos evoluiu de 
129.261 unidades em 2005 para 157.555 em 2008, um incremento de 22%. Nos 
dois últimos anos, a participação dos setores econômicos se manteve quase 
inalterada. Em 2008, as atividades do setor comercial predominavam com uma 
participação de 46,86 % (73.824 unidades), seguido pelo setor de serviços (40,11 
% com 63.196 unidades), enquanto o setor industrial participava com um quinhão 
de 11,05 % (17.408 estabelecimentos). Detalhes para os demais anos estão 
disponíveis na tabela a seguir. 
 

Tabela 52- Estabelecimentos econômicos* existentes em Curitiba - 2005 – 2008 
2005 2006 2007 2008 

Setor* ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

Indústria 11.764 9,10 14.735 10,62 15.268 10,55 17.408 11,05

Comércio 48.417 37,46 67.654 48,75 70.195 48,51 73.824 46,86

Serviços 49.396 38,21 55.691 40,13 58.523 40,45 63.196 40,11

Agropecuária 183 0,14 202 0,15 212 0,15 ** 

Outros*** 19.501 15,09 500 0,36 496 0,34 3.127 1,98

Total 129.261 1000 138.782 100,00 144.694 100,00 157.555 100,00 

Evolução % 100 107,36 111,94 121,89 

Notas:  
* Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal. 
** Dado incorporado em outros. 
 *** Porcentagem de empresas abertas antes de 1996, que não tiveram seus códigos de atividade 
       compatibilizados com os da CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas. 
Fonte: Agência Curitiba de Desenvolvimento S. A.  Informações Socioeconômicas (SMF/Cadastro de 
Liberação de Alvarás) 
 

 

De acordo com o critério para delimitação da ADA pelo empreendimento em pauta, 
foram identificados os bairros de Curitiba a serem transpassados e/ou diretamente 
afetados pelo traçado projetado para a Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do 
Sistema de Metrô de Curitiba.  
 
Para a contextualização da ADA, considerou-se também  uma faixa de entorno do 
traçado, equivalente a aproximadamente 500 m em cada lado da linha prevista. 
 

Pelo critério adotado, o empreendimento deverá atingir 20 bairros, ou seja, em 
torno de 27 % da totalidade de 75 unidades que compõem o Município de Curitiba, 
conforme detalhes apresentados no quadro a seguir.  
 
Bairros de Curitiba Inseridos na ADA pelo Projeto do Metrô – Linha Azul: Água 
Verde, Ahú, Bacacheri, Batel, Cabral, Capão Raso, Centro, Centro Cívico, Cidade 
Industrial, Juvevê, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Rebouças, Santa Cândida, São 
Francisco, Tatuquara, Tingui e Vila Izabel. 
 
A localização dos bairros atingidos consta na figura apresentada a seguir. O espaço 
territorial dos bairros Cidade Industrial e Tatuquara será proporcionalmente pouco 
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afetado, em particular no último, que foi incluído por ser alcançado pelo entorno 
previsto, conforme critério espacial adotado (Figura 145).  
 
Em termos de crescimento no número de estabelecimentos econômicos, verificam-
se avanços bem significativos em alguns bairros curitibanos. As informações 
disponíveis mostram que, entre 2007 e 2008, na evolução registrada nos dez 
bairros de maior crescimento, quatro serão atingidos pela implantação da linha 
metroviária prevista, conforme destaque sombreado e detalhes apresentados na 
tabela a seguir.  
 
Tabela 53- Bairros de Curitiba com maior crescimento do número de 

estabelecimentos – 2008 
Setores 

Bairros 
Indústria Comércio Serviços Outros 

Total 
Variação 

2007/2008 
(%) 

Sítio Cercado 96 237 138 30 501 13,0 

Uberaba 68 118 128 60 374 12,5 

Portão 57 256 160 82 555 11,9 

Cidade Industrial 178 258 192 95 723 11,9 

Água Verde 70 189 326 78 663 11,3 

Rebouças 40 232 166 81 519 11,3 

Bigorrilho 40 41 187 33 301 10,7 

Cajuru 78 130 106 69 383 9,7 

Xaxim 110 115 48 56 329 8,8 

Centro 154 222 872 422 1.670 8,1 

Legenda  Bairros inseridos na Área Diretamente Afetada pela Linha Azul do Metrô  de Curitiba. 
Fonte: Agência Curitiba de Desenvolvimento S. A.. (SMF/Cadastro de Liberação de Alvarás – 2008). Guia do 
Investidor 2009 
 

Em termos de concentração de atividades econômicas no Município de Curitiba, os 
dados disponíveis demostram que quase a metade dos estabelecimentos, sejam 
industriais, comerciais ou de serviços, encontram-se agrupados em apenas dez 
bairros, de 75 existentes.  
 

Aproximadamente 44 % dos estabelecimentos industriais está em dez bairros, com 
maior aglomeração na Cidade Industrial (8 %), Boqueirão (7,6 %) e no Centro 
(6,1%). Os estabelecimentos comerciais também perfazem uma concentração de 
44% em dez unidades territoriais, com predominância no Centro (11,9 %), seguido 
pelo Boqueirão e pela Cidade Industrial, com 5,6 % e 4,3 %, respectivamente.  
 

Os dez bairros com maior concentração de estabelecimentos de serviços alcançam 
48,1 % da totalidade, com destaque aos bairros Centro (18,8 %) e Água Verde (5,2 
%); os outros oito bairros abarcam em torno de 3 % cada um.  
 

Os detalhes e o destaque com sombreamento para os bairros inseridos na ADA pela 
Linha Azul do Metrô de Curitiba podem ser vistos na Tabela 54. 
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Figura 145 - Bairros afetados pelo eixo do metrô e sua Área de Influência Direta 
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Tabela 54- Concentração de atividades econômicas no Município de Curitiba – 

2008 

Estabelecimentos 
Industriais 

Estabelecimentos  
de Comércio 

Estabelecimentos  
de Serviços 

Bairro % Bairro % Bairro % 

Cidade 
Industrial 

8,0 Centro  11,9 Centro  18,8

Boqueirão 7,6 Boqueirão 5,6 Água Verde 5,2

Centro 6,1 Cidade Industrial 4,3 Batel 3,6

Xaxim 4,2 Portão 3,7 Rebouças 3,6

Sitio Cercado 3,6 Água Verde 3,5 Boqueirão 3,4

Cajuru 3,3 Sitio Cercado 3,4 Cidade Industrial 3,3

Água Verde 3,1 Rebouças 3,2 Portão 3,0

Uberaba 3,0 Cajuru 3,1 Bigorrilho 2,7

Pinheirinho 2,7 Xaxim 2,9 Merces 2,3

Portão 2,6 Hauer 2,7 São Francisco  2,2

Sub total 44,2 Sub total 44,3 Sub total 48,1

Demais bairros 55,8 Demais bairros 55,7 Demais bairros 51,9

Totalidade  100,00 

 

Totalidade  100,00

 

Totalidade  100,00

 
Legenda 

  
Bairros inseridos na Área Diretamente Afetada pela Linha Azul do Metrô   de Curitiba. 

Fonte: Agência Curitiba de Desenvolvimento S. A.  SMF/Cadastro de Liberação de Alvarás 2008 

 
Nas Figuras 146 a 148 constam mapas esquemáticos com a inserção das áreas do 
traçado previsto para a implantação da Linha Azul nos bairros com maior 
concentração de estabelecimentos econômicos nos setores indústria, comércio e 
serviços. 
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Figura 146 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul 
que apresentam maior concentração de atividades industriais – 
2008 
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Figura 147 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul 
que apresentam maior concentração de atividades comerciais – 
2008 
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Figura 148 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul 
que apresentam maior concentração de serviços – 2008 
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5.5.2.2.1 Estabelecimentos Econômicos por Bairro e Atividade  
A seguir são apresentadas informações detalhadas para os bairros localizados no 
âmbito da ADA. Os dados foram agrupados por ordem decrescente de participação 
desses núcleos na totalidade dos estabelecimentos, considerando os valores 
individuais para os respectivos setores econômicos (indústria, comércio, serviços e 
outros) segundo sua localização. 
 
O Guia do Investidor mostra que, em 2008, Curitiba possuía 157.555 
estabelecimentos de atividades econômicas distribuídos em 75 bairros. O setor 
comercial e o de serviços concentravam o maior número de estabelecimentos, com 
73.824 (46,9 %) e 63.196 (40,1 %) unidades, respectivamente. O setor industrial 
contava com 17.408 estabelecimentos (11,4 %). Cerca de 2 % de todos os 
estabelecimentos de atividades econômicas, equivalente a 3.127 unidades, é de 
outra natureza (Tabela 55).  
 
O espaço delimitado para o traçado e a respectiva zona buffer da Linha Azul 
abrange 20 bairros, ou seja, em torno de 27 % da totalidade dos 75 bairros que 
compõem o Município de Curitiba. No entanto, é importante destacar que 50,1 % 
(78.894 unidades) dos estabelecimentos existentes em Curitiba situa-se em bairros 
inseridos na ADA do projeto metroviário, cuja participação relativamente elevada 
também se estende aos setores econômicos individualmente. Nos bairros da ADA, 
as atividades de serviços (34.994 unidades) e de comércio em geral (35.034 
estabelecimentos), representam 55,5 % e 47,3 % da totalidade, respectivamente. 
O setor industrial, por sua vez, também se mostra altamente participativo nos 
bairros da ADA, com 41,7 % (7.271 unidades) dos estabelecimentos voltados à 
indústria no Município de Curitiba, conforme tabela a seguir. 
 
O Bairro Centro abriga o maior número de estabelecimentos, com 22.283 unidades 
que representam em torno de 14 % da totalidade. Nos últimos anos, o 
adensamento central de estabelecimentos perdeu força para a expansão de 
atividades empresariais nos bairros. Essa descentralização fortalece vários setores 
econômicos nas periferias, contribuindo para a geração de emprego e renda em 
áreas então consideradas menos desenvolvidas.  
 
Em termos de participação dos setores econômicos localizados nos bairros que 
compõem a ADA, nota-se que as atividades comerciais e de serviços representam, 
cada uma, 44,4 % (cerca de 35.000 estabelecimentos) da totalidade de 78.894 
unidades existentes na área, enquanto o setor industrial participa com 9,3 % 
(7.271 unidades) desse total.  
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Tabela 55- Estabelecimentos econômicos existentes em Curitiba, por atividade e 
bairro – 2008 

Indústria Comércio Serviços Outros Total Bairro 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

Centro 1068 6.1 8787 11.9 11905 18.8 523 16.7 22283 14.1

Cidade Ind, 1385 8.0 3197 4.3 2068 3.3 129 4.1 6779 4.3

Água Verde 541 3.1 2603 3.5 3264 5.2 99 3.2 6507 4.1

Portão 447 2.6 2767 3.7 1917 3.0 107 3.4 5238 3.3

Rebouças 409 2.3 2344 3.2 2257 3.6 116 3.7 5126 3.3

Batel 286 1.6 1336 1.8 2270 3.6 53 1.7 3945 2.5

Novo Mundo 411 2.4 1862 2.5 1162 1.8 63 2.0 3498 2.2

Bacacheri 303 1.7 1531 2.1 1337 2.1 75 2.4 3246 2.1

Pinheirinho 462 2.7 1708 2.3 932 1.5 55 1.8 3157 2.0

Capão Raso 425 2.4 1504 2.0 870 1.4 66 2.1 2865 1.8

São Francisco 177 1.0 903 1.2 1375 2.2 61 2.0 2516 1.6

Boa Vista 266 1.5 1252 1.7 922 1.5 40 1.3 2480 1.6

Centro Cívico 121 0.7 721 1.0 1256 2.0 37 1.2 2135 1.4

Juvevê 150 0.9 769 1.0 868 1.4 43 1.4 1830 1.2

Tatuquara 158 0.9 1147 1.6 287 0.5 7 0.2 1599 1.0

Santa Cândida 211 1.2 661 0.9 448 0.7 32 1.0 1352 0.9

Vila Izabel 123 0.7 637 0.9 468 0.7 34 1.1 1262 0.8

Ahú 118 0.7 506 0.7 583 0.9 19 0.6 1226 0.8

Tingui 120 0.7 475 0.6 317 0.5 17 0.5 929 0.6

Cabral  90 0.5 324 0.4 488 0.8 19 0.6 921 0.6

Soma – 
Bairros da 
ADA 

 
7271 

 
41,7 35034 47,3 34994 55,5

 
1595 

 
51,0 78894 50,1

Demais 
Bairros de 
Curitiba 

 
10137 

 
58,3 38790 52,7 28202 44,5

 
1532 

 
49,0 78661 49,9

Total Curitiba 17408 100.
0 

73824 100.
0

63196 100.
0

3127 100.
0 

15755
5

100.
0

Participação 
setorial em 
CWB (%) 

 
11,4 

 
46,9 

 
40,1 

 
2,0 

 
100,0 

Participação 
setorial na 
ADA (%) 

 
9,3 

 
44,4 

 
44,4 

 
2,0 

 
100,0 

ADA – Área Diretamente Afetada. 
CWB – Curitiba. 
Fonte: Agência Curitiba. (SMF/Cadastro de Liberação de Alvarás – 2008). Guia do Investidor 2009 e cálculos 
próprios Ecossistema Consultoria Ambiental 
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5.5.2.2.2 Caracterização Econômica da ADA e do Entorno das Estações e 
Terminais Previstos   
A modelagem atual da Rede Integrada de Transportes deverá ser mantida com o 
projeto metroviário, já que o traçado da Linha Azul também passará pelos 7 
terminais atuais dos ônibus, Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Portão, Capão Raso, 
Pinheirinho e CIC, mantendo-os como terminais metroviários. 
 
Para a caracterização econômica da área do traçado da Linha Azul, e do entorno 
dos espaços previstos para as estações e os terminais metroviários, foram 
realizados levantamentos em campo, quando o trecho foi percorrido para 
verificação das principais atividades e características econômicas predominantes.  
 

Considerando a proximidade e similaridade das principais características 
econômicas encontradas nas áreas de estudo, foi efetuado um agrupamento de 
espaços que pudessem abrigar determinado número de estações e terminais 
metroviários. As 21 unidades previstas para o projeto foram distribuídas em cinco 
grupos, conforme quadro a seguir.  
 
Quadro 20 -  Agrupamento de Estações e Terminais Metroviários Previstos para a 

Linha Azul em Curitiba 

Grupo Unidades Contempladas 

 
A 

1. Estação CIC Sul –Terminal CIC Sul  
2. Estação Pinheirinho – Terminal Pinheirinho 

 
B 

3. Estação Santa Regina 
4. Estação Capão Raso – Terminal Capão Raso 
5. Estação Hospital do Trabalhador 
6. Estação Portão 

 
C 

7. Estação Morretes 
8. Estação Santa Catarina 
9. Estação Água Verde 
10. Estação Bento Viana 

 
D 

11. Estação Osvaldo Cruz 
12. Estação Eufrásio Correia 
13. Estação Rua das Flores 
14. Estação Passeio Público 

 
E 

15. Estação Alto da Glória 
16. Estação Juvevê 
17. Estação Cabral – Terminal Cabral 

 
F 

18. Estação Holanda 
19. Estação Boa Vista – Terminal Boa Vista 
20. Estação Cidadania 
21. Estação Santa Cândida – Terminal Santa Cândida 

Fonte: Dados brutos – IPPUC e URBS - Metrô Curitibano. Agrupamento feito por 
Ecossistema Consultoria Ambiental 
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Para cada grupo de estações integrantes da Linha Azul, abrangendo o traçado entre 
elas e seu entorno na ADA, foi elaborado um perfil das características econômicas 
microlocacionais predominantes. As informações apresentadas a seguir foram 
obtidas com o auxilio de fotos aerofotogramétricas e com levantamentos em campo 
realizados na primeira quinzena de setembro de 2009.  
 

GRUPO A – Estações integrantes 
1. Estação CIC Sul  
2. Estação Pinheirinho - Terminal Pinheirinho 
 

Principais características econômicas microlocacionais 
• Trecho inicial do sistema metroviário, com previsão de implantação da sede 

administrativa, pátio para estacionamento das composições, área de 
manobras e oficinas de manutenção das composições, entre outras 
edificações e instalações projetadas para a Linha Azul; 

• Adjacências da Zona Sul da CIC, com várias indústrias de grande porte de 
ramos variados; 

• Áreas próximas disponíveis para implantação e/ou expansão de atividades 
industriais, comerciais e de serviços; 

• Proximidade de entroncamento rodoviário: BR–116 e Contorno Leste; 
• Predominância de atividades econômicas relacionadas ao setor de transportes 

(revenda de caminhões, lojas de peças, acessórios, pneus, serviços para 
veículos, oficinas mecânicas, borracharias), a hotéis e restaurantes, 
características estas ainda remanescentes dos tempos em que não havia o 
Contorno Rodoviário Leste, que desviou o tráfego pesado da região.  No 
entanto, as atividades mencionadas continuam fortemente atuantes; 

• Nas marginais da rodovia, antes do início da Linha Verde, há vários 
estabelecimentos comerciais e de serviços diversos de pequeno porte, em 
edificações modestas de alvenaria; 

• Localização do Quartel do Pinheirinho, integrante do Comando Militar do Sul; 
• Na Rua Winston Churchill em direção ao Terminal Pinheirinho, há 

estabelecimentos comerciais e de serviços altamente diversificados, lojas de 
grande porte pertencentes a redes, para venda de móveis, eletrodomésticos, 
colchões, etc., instaladas em edificações amplas e de melhor qualidade; 

• Localização de grandes supermercados (Condor e Big); 
• Existência de várias agências bancárias (Itaú, Santander/Real, Bradesco, 

Caixa Econômica Federal), que evidenciam o potencial econômico da região; 
• Nas proximidades da via rápida no sentido Centro (Rua André Ferreira 

Barbosa) há grandes barracões industriais ocupados ou vagos, além de áreas 
sem edificações; 

• Na via rápida no sentido bairro (Rua Marechal Otavio Saldanha Mazza), 
predominam prédios residenciais de tamanhos variados e residências 
unifamiliares, com pouquíssimos estabelecimentos comerciais nas 
imediações. 
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GRUPO B – Estações integrantes 
3. Estação Santa Regina 
4. Estação Capão Raso - Terminal Capão Raso 
5. Estação Hospital do Trabalhador 
6. Estação Portão – Terminal Portão 
 
Principais características econômicas microlocacionais 

• Do agrupamento anterior em direção à Estação Santa Regina, há baixa 
densidade de edificações e poucos estabelecimentos econômicos (comércio e 
serviços, ausência de indústrias); 

• Ocorrência de edificações de uso misto, algumas muito modestas. Nas 
imediações, também há diversas áreas vagas; 

• Na Estação Santa Regina há o Centro Comercial Claudino, com lojas e serviços 
diversificados, de pequeno porte; 

• Nas imediações da Estação e Terminal Capão Raso situa-se o Shopping 
Popular, geralmente com grande fluxo de pessoas, além de instalações de 
garagem e serviços da Auto Viação Redentora; 

• Localiza-se também a Estação Hospital do Trabalhador e nas imediações há 
estabelecimentos diversificados de comércio e serviços, de porte 
relativamente maior e melhor estruturados; 

• Nas imediações da Estação Hospital do Trabalhador ocorre maior concentração 
de atividades econômicas e também de edificações residenciais, com poucos 
terrenos vagos; 

• Na área junto à Estação e Terminal Portão há concentração de 
estabelecimentos comerciais e de serviços. Nas proximidades, por exemplo, 
há os shopping`s Palladium e Total, que atraem grande número de pessoas, 
além do Museu Metropolitano de Arte de Curitiba (atualmente em reforma); 

• Há diversificada rede bancária (Itaú, HSBC, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal), que, por si só, já identifica e caracteriza a região como 
economicamente representativa; 

• Essa microrregião apresenta um conjunto de sinergias que indicam 
perspectivas de ampliação de atividades econômicas, principalmente de 
comércio e serviços. 

 
GRUPO C – Estações integrantes 
7. Estação Morretes 
8. Estação Santa Catarina 
9. Estação Água Verde 
10. Estação Bento Viana 
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Principais características econômicas microlocacionais 
• É onde há o maior adensamento de estabelecimentos comerciais e de 

serviços, já de maior porte e com melhores estruturas logísticas; 
• Nas imediações, há o Centro Comercial Naspolini e o Shopping Água Verde, 

além de bem estruturada agência para revenda de automóveis. O comércio 
local é rarefeito, provavelmente pela presença dos estabelecimentos acima 
mencionados e, também, pela predominância de prédios residenciais, 
restando poucas edificações para atividades comerciais; 

• Nas proximidades da Estação Água Verde há o Supermercado Angeloni, o 
Centro Sociocultural do SESC, além do Clube Curitibano e dos Cemitérios 
Água Verde e Israelita; 

• Pela localização próxima à área central de Curitiba, na região há vários 
edifícios, centros comerciais, estabelecimentos hoteleiros e prédios 
residenciais, predominando alto padrão construtivo para todos; 

• A ocupação do solo é intensa, com usos mistos diversificados e poucos 
terrenos vagos. 

 
GRUPO D – Estações integrantes 
11. Estação Osvaldo Cruz 
12. Estação Eufrásio Correia 
13. Estação Rua das Flores 
14. Estação Passeio Público 
 
Principais características econômicas microlocacionais 

• Este grupo compõe o trecho mais central da Linha Azul, o Centro Cívico, 
constituindo áreas complexas em termos de caracterização econômica, uso e 
ocupação do solo, com grande diversidade de atividades empresariais, 
educacionais, sociais, culturais, políticas e residenciais; 

• Em termos de atividades comerciais, destaca-se, entre outros, a presença de 
vários shopping`s de grande porte (Estação, Curitiba, Crystal, Itália, 
Mueller), assim como redes de lojas (C&A, Renner, Colombo, Marisa, 
Pernambucanas, Móveis Campo Largo, Riachuelo, Mercadorama) e 
diversificado conjunto de galerias (Lustosa, Tobias de Macedo, Pinheiro Lima, 
Tijucas, Suíça e Minerva); 

• Presença de inúmeros edifícios comerciais, predominantes na área central de 
Curitiba;   

• As quatro estações metroviárias previstas para esta região abrangem grande 
quantidade de instituições, como:  

o Governamentais: Palácio do Governo do Estado, Prefeitura Municipal, 
Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, Delegacia da Receita Federal, várias 
Secretarias de Estado, Câmara Municipal de Vereadores, Justiça 
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Federal, Secretarias e instituições municipais, Rua da Cidadania (praça 
Rui Barbosa); 

o Financeiras: Banco Central, Banco do Brasil e ampla rede de todos os 
principais estabelecimentos bancários que atuam em nível nacional; 

o Instituições de ensino, culturais e sociais (particularmente importantes 
pelo potencial de demanda para meios de transporte): UFPR, UTFPR, 
UNIFAE, Colégio Bom Jesus, Estação Business School, Fundação 
Getúlio Vargas – ISAE, FACINTER, Unicuritiba,  Colégio Estadual do 
Paraná, Casa do Estudante Universitário, Biblioteca Pública do Paraná,  
Museu Ferroviário, Espaço Cultural SESC – Paço da Liberdade,  Colégio 
Bom Jesus, Instituto de Educação, Colégio São José, Escola Sagrado 
Coração de Jesus, Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Centro 
Europeu de Cursos, Curso Positivo,  Teatro Guaira, MON, FUNPAR, 
SESI, entre outros; 

o Outros (relevantes pelo potencial de demanda para meios de 
transporte): Hospital de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Sugisawa, Circulo Militar 
do Paraná, Catedral Metropolitana e inúmeras outras igrejas e 
templos, ampla rede hoteleira e gastronômica, casas de câmbio, 
cartórios e tabelionatos, escritórios advocatícios, de contabilidade, de 
representação, escolas de línguas, Estádio da Arena da Baixada, 
Passeio Público, Centro de Convenções de Curitiba, 2ª Regional de 
Saúde Metropolitana, etc.; 

• Registra-se, ainda, a proximidade da Estação Rodoferroviária e do Terminal de 
Ônibus Guadalupe, permitindo elevada integração do sistema de transporte 
de passageiros, inclusive com a Região Metropolitana de Curitiba.  

 
GRUPO E – Estações integrantes 
15. Estação Alto da Glória 
16. Estação Juvevê 
17. Estação Cabral - Terminal Cabral 
 
Principais características econômicas microlocacionais 

• No início desse trecho, compreendendo as estações metroviárias projetadas 
Alto da Glória e Juvevê, encontram-se vários prédios comerciais de alto 
padrão, onde estão instaladas grandes empresas de serviços (por exemplo, 
Telefônica Vivo); 

• Esse trecho inicial também abriga várias agências bancárias (Banco do Brasil, 
Caixa, Bradesco, Itaú e também a agência regional do BRDE – Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), sinalizando a relevância 
econômica da área; 

• No Alto da Glória, nas proximidades do traçado, há o Estádio Couto Pereira 
(Coxa), a Igreja do Perpétuo Socorro e o Cemitério Luterano; 
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GRUPO F - Estações integrantes  
18. Estação Holanda 
19. Estação Boa Vista - Terminal Boa vista 
20. Estação Cidadania 
21. Estação Santa Cândida - Terminal Santa Cândida 
 

• A microrregião desse agrupamento abriga grandes supermercados (Big, 
Mercadorama, Wal Mart, Condor – este junto ao Terminal Santa Cândida), 
uma unidade das lojas Havan (Estação Cidadania) e outros estabelecimentos 
comerciais e de serviços de menor porte, voltados para o atendimento da 
população residente; 

• No trecho localiza-se ainda o Hospital São Lucas, Colégio Estadual Prof. 
Brandão, Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier da 
SESA, Posto de Saúde na Estação Cidadania – Boa Vista e nas proximidades, 
encontra-se a FISAM – Faculdades Internacionais San Martin, Colégio 
Estadual Santa Cândida, prédio e instalações da Polícia Federal, Centro 
Cultural Sagrada Família, dentre outras instalações; 

• A partir da Estação Holanda prevista em direção ao final da linha, percebe-se 
que, no geral, as atividades econômicas são pouco densas, com algumas 
unidades isoladas de estabelecimentos comerciais e de serviços de pequeno 
porte; 

• Na região ainda existem várias casas unifamiliares e alguns terrenos vagos, 
inferindo-se que há tendência para ampliação do conjunto de edifícios 
comerciais nas proximidades da Estação Holanda, além de expansão de 
edifícios residenciais nas áreas em direção ao Terminal Santa Cândida. Por 
exemplo, atualmente já se encontram em construção várias torres 
residenciais nas imediações do Supermercado BIG (entre as estações Boa 
Vista e Cidadania).   
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Quadro 21 -  Principais características econômicas microlocacionais 

Equipamentos urbanos 
Grupo Estações integrantes Descrição 

Financeiros 
Comerciais 

 
Governo 

Outros 

A 
1. Estação CIC Sul – 
2. Estação Pinheirinho – Terminal 
Pinheirinho 

Próximo do entroncamento 
rodoviário: 

BR-116 e Contorno Leste.   
Agências bancárias 

Supermercados Condor e 
Big 

Quartel do Pinheirinho, 
Comando Militar do 

Sul; 
 

B 

3. Estação Santa Regina 
4. Estação Capão Raso – Terminal 
Capão Raso 
5. Estação Hospital do 
Trabalhador 
6. Estação Portão 

Ocorrência de edificações de uso 
misto. 

Agências bancárias 
Shopping Popular, 
Palladium e Total 

 
 

Museu Metropolitano 
de Arte de Curitiba. 

C 

7. Estação Morretes 
8. Estação Santa Catarina 
9. Estação Água Verde 
10. Estação Bento Viana 

Maior adensamento de 
estabelecimentos comerciais e 

de serviços, já de maior porte e 
com melhores estruturas 

logísticas. 

 
Shopping Água Verde 

Supermercado Angeloni 
Comércio em geral 

 

Clube Curitibano 
Centro sociocultural do 
SESC 
Cemitérios do Água 
Verde e Israelita. 
 

D 

11. Estação Osvaldo Cruz 
12. Estação Eufrásio Correia 
13. Estação Rua das Flores 
14. Estação Passeio Público 

Este grupo apresenta áreas 
complexas em termos de 

caracterização econômica, uso e 
ocupação do solo, com grande 

diversidade de atividades 
empresariais, educacionais, 
sociais, culturais, políticas e 

residenciais. 

 

Shopping de grande porte 
Estação, Curitiba, Crystal, 

Itália, Mueller 
Redes de lojas e galerias. 

Instituições 
governamentais 

Estádio da Arena da 
Baixada, Passeio 
Público, Centro de 
Convenções de 
Curitiba, Estação 
Rodoferroviária e do 
Terminal de Ônibus 
Guadalupe. 

E 

15. Estação Alto da Glória 
16. Estação Juvevê 
17. Estação Cabral – Terminal 
Cabral 

Encontram-se vários prédios 
comerciais de alto padrão, onde 

estão instaladas grandes 
empresas de serviços. 

Agência bancária 
Regional do BRDE 

(Banco Regional de 
Desenvolvimento 
do Extremo Sul) 

Supermercados BIG 
Marcadorama Wall Mart e 

Condor 
 

Estádio Couto Pereira  
Igreja do Perpétuo 

Socorro e o Cemitério 
Luterano. 

 

F 

18. Estação Holanda 
19. Estação Boa Vista – Terminal 
Boa vista 
20. Estação Cidadania 
21. Estação Santa Cândida – 
Terminal Santa Cândida 

No geral, as atividades 
econômicas são pouco densas, 
com algumas unidades isoladas 
de estabelecimentos comerciais 
e de serviços de pequeno porte. 

 
Supermercado BIG 

 
 

Existem várias casas 
unifamiliares e alguns 
terrenos vagos, 
inferindo-se que há 
tendência para 
ampliação do conjunto 
de edifícios comerciais, 
além de expansão de 
edifícios residenciais.  
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5.5.3 Meio Social 
 
5.5.3.1 Contexto Regional 

 
Região Metropolitana de Curitiba 
Segundo dados da COMEC (2009), a configuração inicial da RMC imposta pela Lei 
Complementar Federal n.º 14/73 compreendia 14 municípios: Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul e São José dos Pinhais. 
 
Essa configuração se manteve até a década de 90, quando houve os primeiros 
desmembramentos de municípios metropolitanos: Fazenda Rio Grande foi criado 
em 28 de janeiro de 1990 (desmembrado de Mandirituba), Tunas do Paraná em 30 
de abril de 1990 (desmembrado de Bocaiúva do Sul), Itaperuçu em 9 de novembro 
de 1990 (desmembrado de Rio Branco do Sul), e, em 18 de março de 1992, 
Pinhais (desmembrado de Piraquara). 
 
Já os limites do território metropolitano só foram alterados em 1994, pela Lei 
Estadual nº 11.027 de 29 de dezembro, quando foram incluídos os municípios de 
Cerro Azul, Doutor Ulysses (desmembrado de Cerro Azul em 20 de novembro de 
1990), Quitandinha (desmembrado de Contenda e de Rio Negro em 13 de junho de 
1961) e Tijucas do Sul. 
 
Em 1995, os contornos da RMC foram novamente expandidos pela Lei Estadual nº 
11.096 de 16 de maio, com a inclusão de Adrianópolis (desmembrado em 25 de 
julho de 1960 de Bocaiúva dos Sul). No mesmo ano houve o desmembramento de 
Campo Magro do Município de Almirante Tamandaré (11 de dezembro). A inclusão 
de Agudos do Sul (desmembrado de Tijucas do Sul em 25 de julho de 1960) pela 
Lei Estadual nº 12.125 de 22 de abril de 1998 marcou a última alteração na década 
de 90. O território da RMC permaneceu com 25 municípios até a inserção da Lapa, 
por meio da Lei Estadual nº 13.512/2002, assumindo então sua configuração atual. 
 
Segundo Szuchman (2007), o processo de urbanização baseado na migração 
campo-cidade resultou na formação de áreas metropolitanas e aglomerações 
urbanas. Essas áreas apresentam densidade demográfica elevada e população 
ocupada em atividades tipicamente urbanas, que se articulam economicamente 
mantendo intenso fluxo de relações intermunicipais. 
 
A RMC é um espaço heterogêneo em relação à distribuição da população, dos 
serviços ofertados, dos equipamentos sociais, das condições ambientais e extensão 
dos municípios, entre outros aspectos (IPARDES, 2009). Hoje, com 26 municípios, 
a RMC ocupa uma área total de aproximadamente 15.500 km². Conforme análise 
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da COMEC (2009), desta área total, somente 4,42 % é considerado urbano, ou 
seja, é ocupado pelas cidades. Essas cidades, por sua vez, concentram 91,17 % da 
população total (denominada urbana).  
 

No ano de 2007, a RMC contava com 3.186.099 habitantes, sendo que 1.757.904 
habitantes somente em Curitiba (Tabela 56).  
 

Tabela 56- População de Curitiba, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná e 
Brasil nos anos de 1970, 1980, 1991, 1996, 2000 e 2007 

POPULAÇÃO REGIÃO 
1970 1980 1991 1996 2000 2007 

Curitiba 609.026 1.024.980 1.315.035 1.476.253 1.587.315 1.757.904 

RMC 907.391 1.532.383 2.099.558 2.471.771 2.768.394 3.186.099 

Paraná 6.929.821 7.629.849 8.448.713 9.003.804 9.563.458 10.284.503 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 157.070.163 169.799.170 183.987.261 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 a 2000, Contagem Populacional 1996 e 2007 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados (2008). 
 

Durante a década de 70, o Estado do Paraná teve uma das menores taxas de 
crescimento demográfico do país, devido ao intenso movimento migratório para 
fora do estado em busca de novas fronteiras agrícolas. Em contraste com o 
restante do Estado, a RMC sofreu intenso crescimento nesta década, decorrente do 
processo de urbanização. 
 

Conforme tabela acima, a população da RMC cresceu aproximadamente 4 vezes 
mais, desde da década de 70, passando de 907.391 habitantes para 3.186.099 em 
2007. No mesmo período, o Estado do Paraná não chegou a duplicar sua 
população.  
 

Acompanhando os índices de urbanização regional, nota-se curva ascendente no 
período de 1950 a 1980. Conforme análise do IPARDES (1994), a taxa de 
urbanização no Estado passou de 50 %, em 1950, a 92 % em 1980, concluindo-se 
que os municípios que mais cresceram foram também os que mais se urbanizaram. 
 

Nessa perspectiva, destacam-se os municípios pertencentes à RMC próximos ao 
pólo industrial, como Colombo, Piraquara, Almirante Tamandaré, Araucária, Rio 
Branco do Sul, Campina Grande do Sul e São José dos Pinhais, conforme as 
configurações à época. 
 

De 2000 a 2007, esta tendência de crescimento populacional para a RMC 
continuou; a taxa de crescimento populacional no Estado do Paraná ficou em 1 %, 
enquanto que a da RMC foi de 1,9 %. Esta tendência destacou-se nos municípios 
de Colombo (3,4 %), São José dos Pinhais (3,6 %) e Tunas do Paraná (7,1 %) 
(Tabela 57). 
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Tabela 57- Taxa de crescimento populacional dos municípios da RMC 

Ano 
Município 

2000 2007 

Taxa** 
00/07 
(%) 

Adrianópolis 7.007 6.709 -0,6 
Agudos do Sul 7.221 8.192 1,8 

Almirante Tamandaré 88.277 93.055 0,7 
Araucária 94.258 109.943 2,1 

Balsa Nova 10.153 10.639 0,6 
Bocaiúva do Sul 9.050 9.533 0,7 
Campina Grande do Sul 34.566 35.396 0,3 

Campo Largo 92.782 105.492 1,8 
Campo Magro 20.409 22.325 1,2 

Cerro Azul 16.352 17.693 1,1 
Colombo 183.329 233.916 3,4 
Contenda 13.241 14.800 1,5 

Curitiba 1.587.315 1.797.408 1,7 
Doutor Ulysses 6.003 5.956 -0,1 

Fazenda Rio Grande 62.877 75.006 2,5 
Itaperuçu 19.344 22.021 1,8 
Lapa 41.838 41.679 -0,1 

Mandirituba 17.540 20.408 2,1 
Pinhais 102.985 112.038 1,2 

Piraquara 72.886 82.006 1,6 
Quatro Barras 16.161 18.125 1,6 
Quitandinha 15.272 15.897 0,6 

Rio Branco do Sul 29.341 31.486 1,0 
São José dos Pinhais 204.316 263.622 3,6 

Tijucas do Sul 12.260 13.091 0,9 
Tunas do Paraná 3.611 5.921 7,1 
Total da RMC sem Curitiba 1.181.079 1.374.949 2,1 

Total da RMC 2.768.394 3.172.357 1,9 
Paraná 9.563.458 10.284.503 1,0 

Brasil 169.799.170 183.989.711 1,1 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 2000  IBGE – Estimativa Populacional 
(abril 2007). 
 

As redes de transporte foram fatores fundamentais no processo de ocupação 
populacional da RMC: no perímetro do município-pólo, as vias estruturais 
direcionaram o crescimento, enquanto na RMC integrada, tal processo se deu 
através de rodovias existentes, que foram absorvidas pela dinâmica urbana e 
passaram a funcionar como grandes artérias de tráfego (IPARDES, 2009).  
 
De modo geral, conclui-se que a RMC apresenta tendência de crescimento 
populacional acelerado, com densificação, expansão das fronteiras de ocupação 
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para áreas menos populosas, periferização e subperiferização nos municípios 
próximos ao pólo, especialmente nos vetores apontados. Prenuncia-se, também, 
quanto às movimentações populacionais, um estreitamento das relações entre 
municípios. 
 
Na Tabela 58 lista os 26 municípios integrantes da RMC relacionando informações 
de número de habitantes, total de estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, e número de estabelecimentos de saúde.   

 
Tabela 58- Municípios de Região Metropolitana de Curitiba – 2005/2007 

Município 
Nº. 

Habitantes 
(2007) 

Nº. Total de 
Estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e Médio 
(2007) 

Nº. Estabelecimentos de 
Saúde 
(2005) 

Adrianólolis  6.709 23 5 

Agudos do Sul  8.192 11 3 

Almirante Tamandaré 93.055 80 10 

Araucária 109.943 92 18 

Balsa Nova 10.639 16 6 

Bocaiúva do Sul  9.533 19 2 

Campina Grande do Sul 35.396 30 14 

Campo Largo 105.492 90 18 

Campo Magro 22.325 17 5 

Cerro Azul  17.693 45 11 

Colombo 233.916 125 30 

Contenda  14.800 17 10 

Curitiba 1.797.408 1.124 811 

Doutor Ulysses  5.956 27 4 

Fazenda Rio Grande 75.006 43 18 

Itaperuçu 22.021 18 6 

Lapa  41.679 53 19 

Mandirituba 20.408 15 9 

Pinhais 112.038 61 21 

Piraquara 82.006 53 12 

Quatro Barras 18.125 16 6 

Quitandinha  15.897 20 13 

Rio Branco do Sul  31.486 48 6 

São José dos Pinhais 263.622 147 60 

Tijucas do Sul 13.091 18 12 

Tunas do Paraná  5.921 13 2 

 Fonte: IPARDES (2009) 
 

Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (2007), os 
estudantes da RMC estão entre aqueles do Brasil com idade mais apropriada à série 
de ensino que estudam. No item “Proporção dos estudantes do ensino fundamental 
com idade superior à recomendada, em até dois anos”, entre nove regiões 
metropolitanas brasileira, a da capital paranaense fica atrás apenas de São Paulo, 
duas à frente de Porto Alegre e quatro do Rio de Janeiro. 
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Em relação à frota de veículos, a Tabela 59 lista, para cada cidade pertencente à 
RMC, o número e tipo de veículos em cada município e também o total no Paraná 
em maio de 2009. Curitiba situa-se em primeiro lugar, seguida por São José dos 
Pinhais e Colombo. 
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Tabela 59- Frota de veículos por tipo e categoria, Região Metropolitana e Paraná em maio de 2009 
Veículos Registrados 
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Curitiba e RMC 1.099.388 57.208 15.258 71.568 77.363 1.455 5.235 181.732 33.153  9.050 12 21.788 
19. 
535 

44 16 374 17 435 6.633 1.600.264  

Adrianópolis 632 94 9 61 73 0 4 376 22  15 0 6 2 0 0 0 0 0 1 1.295  

Agudos do Sul 1.334 298 15 107 140 4 7 727 35  18  20 24 0 0 0 0 2 1 2.732  

Almirante Tamandaré 17.539 1.052 253 895 1.124 19 70 5.066 785 1 193 0 206 331 0 1 5 0 4 13 27.557  

Araucária 29.260 2.443 996 1.977 1.951 45 262 6.773 1.025 1 555 1 493 1.243 4 0 19 5 4 75 47.132  

Balsa Nova 2.251 246 45 157 194 2 13 974 151 1 38 0 48 125 1 0 1 0 0 4 4.251  

Bocaiúva do Sul 1.677 222 22 126 143 0 14 593 48  12 0 22 34 0 0 1 0 0 4 2.918  

Campina Grande do Sul 8.177 607 165 496 537 8 48 1.648 258  37 0 131 141 1 0 1 0 0 7 12.262  

Campo Largo  26.250 1.832 662 1.814 2.118 24 196 8.019 1.184 4 414 0 376 739 1 1 7 0 9 70 43.720  

Campo Magro  4.069 307 23 268 292 3 37 1.311 155 2 19 0 39 28 0 0 0 0 2 10 6.565  

Cerro Azul 1.391 337 0 176 223 1 8 1.131 302  47 0 11 0 0 0 0 0 0 3 3.630  

Colombo 43.941 3.354 977 2.685 3.033 48 196 12.296 1.925 5 420 0 772 1.190 3 0 18 0 21 78 70.962  

Contenda 3.207 608 29 247 334 2 15 824 120  38 0 56 40 1 0 1 0 1 3 5.526  

Curitiba 799.957 33.230 8.386 51.987 55.606 1.083 3.368 102.186 20.071 85 5.576 10 16.525 11.404 24 12 272 12 322 5.902 1.116.018  

Doutor Ulysses 328 35 0 32 71 0 1 295 27  7 0 2 2 0 0 0 0 0 1 801  

Fazenda Rio Grande 13.263 737 280 657 765 7 52 2.545 429  169 0 182 324 0 0 6 0 4 16 19.436  

Itaperuçu 3.655 499 86 448 333 1 34 1.341 181  52 0 13 105 0 0 1 0 1 3 6.753  

Lapa 8.362 1.058 207 677 773 10 54 2.829 376 1 126 0 137 229 1 0 4 0 0 21 14.865  

Mandirituba 4.064 811 86 383 399 2 17 1.308 185 2 52 0 92 113 0 0 3 0 0 7 7.524  

Pinhais 31.444 1.679 295 2.059 2.260 46 134 7.664 1.633 7 240 0 700 374 2 1 9 0 11 107 48.665  

Piraquara 13.006 387 56 497 769 18 73 3.977 669  144 0 189 42 0 0 1 0 2 21 19.851  

Quatro Barras  4.996 502 209 313 382 8 39 944 171 1 140 0 103 325 0 0 2 0 0 30 8.165  

Quitandinha 2.607 437 59 194 277 3 8 1.305 161  51 0 26 67 1 0 0 0 0 2 5.198  

Rio Branco do Sul 5.554 578 280 575 564 11 73 1.636 220  87 0 51 364 0 0 2 0 1 7 10.003  

São José dos Pinhais  69.879 5.422 2.077 4.494 4.760 109 498 14.573 2.898 12 544 1 1.541 2.231 5 1 18 0 51 244 109.358  

Tijucas do Sul 1.995 371 33 174 190 1 5 1078 90  34 0 36 45 0 0 3 0 0 1 4.056  

Tunas do Paraná 550 62 8 69 52 0 9 313 32  22 0 11 13 0 0 0 0 0 2 1.143  

Paraná 2.672.547 194.374 58.848 224.204 214.425 9.799 13.526 739.490 172.703 178 27.531 16 60.389 82.794 469 74 1.156 75 968 11.831 4.485.397  

FONTE: IPPUC (2009)
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5.5.3.2 Contexto Local  
 
Destaque entre as metrópoles brasileiras, na cidade de Curitiba busca-se aliar o 
desenvolvimento econômico com a manutenção de áreas verdes. Em função do 
contexto em que a cidade se insere, a dinâmica econômica e social são de suma 
importância neste sentido, considerando que Curitiba é a cidade mais populosa da 
região sul do país, com cerca de 1,8 milhões de habitantes, e a sétima maior do 
Brasil (Figura 149). 
 

Figura 149 - Número de habitantes das maiores cidades do Brasil 

 
Fonte: IBGE (2007) 

 
História do Município de Curitiba 
O Município de Curitiba tem uma história de 316 anos, que teve início em 29 de 
março de 1693, quando o capitão, povoador Matheus Martins Leme, ao coroar os 
“apelos de paz, quietação e bem comum do povo”, promoveu a primeira eleição 
para a Câmara de Vereadores e a instalação da Vila, como exigiam as Ordenações 
Portuguesas. Foi então fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, depois 
Curitiba. 
 
A mudança do nome da vila e da rotina do povoado ocorreu em 1721, com a visita 
do ouvidor Raphael Pires Pardinho, hoje nome de praça na cidade. O ouvidor 
determinou aos habitantes que adotassem cuidados com a natureza. O corte de 
árvores, por exemplo, só poderia ser feito em áreas definidas. E os moradores 
ficavam obrigados a limpar o Ribeiro (hoje Rio Belém), a fim de evitar inundações 
em frente à igreja matriz. O ouvidor Pardinho estabeleceu também que as casas 
não poderiam ser construídas sem autorização da Câmara e que deveriam ser 
cobertas com telhas. As ruas já iniciadas teriam de ser continuadas, para que a vila 
crescesse com uniformidade.  
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Esquecida pelos governantes da Capitania de São Paulo, Curitiba passou por um 
período de extrema pobreza. A prosperidade só veio a partir de 1812, com o 
tropeirismo. Ponto estratégico do caminho do Viamão a São Paulo e às Minas 
Gerais, o povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros.  
 
O aluguel de fazendas para as invernadas transferia os habitantes do campo para o 
povoado. Surgiram lojas, armazéns e escritórios de negócios ligados ao transporte 
de gado. Junto com o desenvolvimento, em 1853 foi conquistada a emancipação do 
Paraná e Curitiba se elevou à condição de capital.  
 
A cidade de Curitiba é a capital do Estado do Paraná e possui uma área de 435,495 
km2, localizada na Mesorregião Metropolitana de Curitiba Paraná.  
 
5.5.3.3 Resultados 
 
Demografia  
Para o Município de Curitiba, dados apresentados pelo IBGE indicam a existência 
aproximada de 1.797.408 habitantes, segundo contagem da população realizada 
em 2007.  
 
Tabela 60- População de Curitiba 1970 a 2007 

ANO POPULAÇÃO DÉCADA 
TAXA MÉDIA 

ANUAL DE 
CRESCIMENTO 

1970 609.026 70-80 5,3 % 

1980 1.024.975 80-91 2,2 % 

1991 1.315.035 91-96 2,3 % 

1996 1.476.253 96-00 1,8 % 

2000 1.587.315 00-07 1,8 % 

2007 1.797.408 - - 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 a 2000, Contagem Populacional 1996 
e 2007 
Nota: Contagem Populacional 2007 referente a 1º/04/2007 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados (2008). 

 
Durante muitas décadas, o Brasil e a grande maioria dos países da América Latina 
tiveram altas taxas de natalidade e fecundidade, fazendo com que o número de 
indivíduos em faixas etárias menores fosse muito superior ao número de adultos e 
idosos. Por outro lado, em países com maiores índices de desenvolvimento, a 
proporção de jovens é menor e, em alguns, a taxa de natalidade chega a 
apresentar valores negativos. 
 
A correlação entre o número de nascimentos e a potencialidade econômica de uma 
região específica apresenta relevância significativa em levantamentos 
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socioeconômicos. No Brasil, apesar das diferentes taxas de natalidade em cada 
Estado da Federação, observa-se valores relativamente altos, principalmente 
quando analisados os dados referentes à década de 70. Neste período, o país 
detinha expressiva população infantil e jovem, refletindo em uma pirâmide etária 
com base bastante alargada. 
 
No caso de Curitiba, isto pode ser visualizado na Figura 150. Na década de 70, as 
faixas etárias da população com maior porcentagem eram as de 0 a 4 anos e de 5 a 
9.  
 
Figura 150 - Pirâmide etária da população de Curitiba – 1970, 1980, 1991, 1996 

e 2000 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e Contagem Populacional 1996. 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados. 
Nota: Os valores percentuais foram calculados com base na população total de Curitiba; Para a elaboração da 
pirâmide etária não foram considerados os dados sobre idade ignorada. 

 
Atualmente, há tendência à diminuição no número de nascimentos no país, em 
função de causas diversas. Entretanto, apesar de uma desaceleração no 
crescimento, ainda hoje o país detém parcela expressiva da população 
representada por crianças e jovens. 
 
A projeção realizada para Curitiba no ano de 2010, é de que as faixas etárias com 
maior porcentagem de população seriam dos 25 aos 99 e dos 30 aos 34 anos de 
idade. 
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Figura 151 - Pirâmide etária da população de Curitiba – 2000, 2005, 2007, 2010, 
2015 e 2020 

 
Fonte: IPARDES – Projeções – 2005, 2007, 2010, 2020 
Elaboração: IPPUC (2008). 
 

O perfil etário e de distribuição por gênero em uma dada região, assim como as 
taxas de fecundidade, são fatores que podem revelar especificidades. Esses fatores 
podem influir em dinâmicas sociais, como trabalho e educação, os quais afetam 
índices sociais e até de qualidade de vida.  
 

Levando em conta os dados da contagem da população por faixa etária (IBGE, 
2007), do total de habitantes, 239.164 têm menos de 10 anos, ou seja 13% da 
população de Curitiba é composta por crianças. 
 

Tabela 61- Contagem da população segundo faixa etária e gênero – 2007 
FAIXA ETÁRIA 

(ANOS) 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

Menores de 1 ano 10.681 10.431 21.112 
De 1 a 4 46.105 44.496 90.601 

De 5 a 9 64.928 62.523 127.451 

De 10 a 14 73.993 72.247 146.240 

De 15 a 19 78.102 80.684 158.786 

De 20 a 24 85.443 87.945 173.388 

De 25 a 29 78.167 82.047 160.214 

De 30 a 34 69.778 75.399 145.177 

De 35 a 39 68.781 79.397 148.178 

De 40 a 44 68.092 79.307 147.399 

De 45 a 49 57.263 67.712 124.975 

De 50 a 54 46.083 55.005 101.088 

De 55 a 59 32.809 40.141 72.950 

De 60 a 64 24.423 31.859 56.282 

De 65 a 69 18.218 25.645 43.863 

De 70 a 74 13.619 20.620 34.239 

De 75 a 79 8.695 15.066 23.761 

De 80 anos e mais 6.997 14.707 21.704 

TOTAL 852.177 945.231 1.797.408 

Fonte: IBGE (2007) 
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NOTA:  A soma das parcelas não corresponde ao total porque está incluído no mesmo, a 
população estimada nos domicílios fechados.  

Em Curitiba percebe-se uma pequena diferença no número de homens e mulheres; 
elas representam aproximadamente 53% da população, contra 47% da população 
masculina. A predominância da população feminina ocorre a partir da faixa etária 
dos 15 anos, o que se repete nas faixas etárias seguintes, até a dos 80 anos e 
mais.  
 
A faixa etária com maior percentual de habitantes é de 20 a 24 anos, 
representando 9,65 % da população. Nessa faixa etária, a proporção de mulheres 
ultrapassa ligeiramente a de homens.  
 
A parcela da População Economicamente Ativa (PEA), composta pelas pessoas de 
10 a 65 anos de idade segundo o IBGE, representa 86 %, 1.558.244 habitantes. 
 
Saúde 
Segundo os dados do Curitiba em Bados, realizado pelo IPPUC (2008), o coeficiente 
de natalidade em Curitiba no ano de 1995, era de 21,50 por 1.000 habitantes, e no 
ano de 2006 era de 13,78, pôde-se verificar uma redução deste coeficiente de 
35,91% nesse período, o Coeficiente de Natalidade é um indicador que dimensiona 
a freqüência de nascimentos vivos em determinada população, subsidiando o 
planejamento da assistência materno-infantil. A Taxa de Fecundidade Total, que 
indica a média de filhos que uma mulher teria, ao final de seu período reprodutivo, 
no ano de 2000 apontou que 1,96 filhos. Já em 2006 este valor reduziu para 1,46. 
O coeficiente de mortalidade infantil em Curitiba em 1989 era de 47,32 para 1.000 
nascidos vivos, em 2006 esse valor reduziu para 10,32. 
 
A principal causa de óbito na população de Curitiba é o infarto do miocárdio. Em 
1999 representava 9,1% e em 2005 caiu para 7,4% do total de óbitos. Uma causa 
que apresenta um aumento significativo são óbitos por disparo por armas de fogo 
que em 1999 ocupava a 7ª posição (2,7%) entre as principais causas e 2005 
passou a ocupar a 2º posição, representado 5,4% dos totais de óbitos. 
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Serviços de saúde 
Segundo levantamento realizado pelo IBGE (2009), o Município de Curitiba dispõe 
de 811 estabelecimentos vinculados à saúde, como hospitais, postos de saúde e 
clínicas de recuperação. Desses, cerca de 65 % é de domínio particular e o restante 
se distribui entre a administração federal, estadual e municipal, conforme tabela 
abaixo. 
 

Tabela 62- Serviços de saúde em 2005 

ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 
LEITOS PARA 
INTERNAÇÃO 

Municipal 132 39 

Estadual 14 518 

Federal 9 772 

Privado 533 1.325 

Privado/ SUS 123 3.359 

Total 811 6.013 

 
Fonte: IBGE (2009) 

 
Apesar da expressividade de instituições privadas, verifica-se, em Curitiba e na 
grande maioria das cidades brasileiras, demanda maior pelo serviço público de 
saúde.  
 
Do total de hospitais e demais estabelecimentos de saúde administrados pelo Poder 
Público, cerca de 85 % é de responsabilidade da Prefeitura de Curitiba, enquanto a 
menor parcela está sob administração federal. 
 
Segundo dados de 2009 da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, a rede 
própria municipal é composta por 123 Equipamentos de Saúde: 47 Unidades 
Básicas de Saúde, 48 Unidades Básicas com Estratégia do Saúde da Família, 11 
Unidades de Saúde Complexas, 7 Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS, 8 
Centros Municipais de Urgências Médicas - CMUM´s, 1 Hospital geral e maternidade 
(Centro Médico Comunitário Bairro Novo) e 1 Laboratório de Análises Clínicas. 
Conta, ainda, com 131 equipes de Saúde da Família, 1.149 Agentes Comunitários e 
corpo funcional de 6.321 servidores. Em Curitiba existem 6.013 leitos para 
internação, sendo 1.325 privados e 3.359 relacionados ao SUS. No município, os 
programas de vacinação são do Governo Federal.  
 
Em relação à Rede Municipal de Saúde Curitiba conta com um total de 137, sendo 
incluídas as Unidades de Saúde, Hospital Municipal, CAPS e Residência Terapêutica. 
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Tabela 63- Rede Municipal de saúde por tipo em Curitiba no ano de 2008 

TIPO UNIDADES 

Unidade de Saúde Básica 50 
Unidade de Saúde ESF - Estratégia da Saúde da Família  51 

Unidade de Saúde ESF e Especializada  1 

CMUM - Centro Municipal de Urgências Médica  8 

Centro de Especialidades 3 

Especializada 8 

Hospital Municipal 1 

Laboratório Municipal 1 

CAPS- Centro Municipal de Urgências Médicas 9 

Residência Terapêutica  5 

Total 137 

Fonte: IPPUC (2008). 

 
Dados de produção no SUS – Curitiba 
Os dados aproveitados abaixo foram extraídos do “Relatório Anual de Gestão” 
elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba em 2008. 
 
Vigilância à Saúde: em 2008 foram realizadas 19.443 inspeções sanitárias e 
liberadas 5.700 licenças sanitárias. No combate ao vetor da dengue, foram 
pesquisados 548.571 imóveis, dos quais 27.562 foram tratados. Foram realizados 
três LIRAs (Levantamento de Índice Rápido por Aedes aegypti) conforme 
preconizado pelo Ministério da Saúde e o resultado foi negativo. No controle de 
leptospirose, foram realizadas 73.086 desratizações e 664.780 m lineares de 
córregos/valetas tratados quimicamente. Houve a realização de 7.028 análises de 
água para consumo humano, investigação de 27.772 casos de doenças ou agravos 
de notificação obrigatória e monitoramento da morbidade e mortalidade. Foram 
realizadas campanhas de vacinação contra Influenza (gripe) para 148.247 pessoas 
acima de 60 anos (95,2 %), Rubéola para 629.652 pessoas na faixa etária de 20 a 
39 anos (96,7 %) e Poliomielite para 127.743 crianças menores de 5 anos (104,6 
%) na primeira fase e 119.415 (97,8 %) na segunda fase. 
 
Promoção/Prevenção e Educação em Saúde: 83.610 pessoas participaram de 
eventos do Mutirão da Cidadania. Ocorreram 439.467 participações em 8.340 
eventos realizados para a comunidade, 61.704 pessoas foram orientadas quanto a 
medidas de prevenção da leptospirose e controle de roedores, 346 pessoas foram 
alfabetizadas através do Programa Alfabetizando com Saúde. Em 2008 também 
houve confecção de cartilhas e material educativo sobre o assunto. 
 
Atenção Básica à Saúde: realização de 2.596.195 consultas médicas básicas, 
7.563.153 ações básicas de enfermagem e execução do Programa de Agentes 
Comunitário de Saúde. Foram realizadas 3.094.210 ações básicas de odontologia, 
totalizando 13.527.244 procedimentos de Atenção Básica. Foram atendidas 
612.986 pessoas pela Estratégia do Saúde da Família (33,7 %), realizados 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

298 

2.217.966 exames de patologia clinica no Laboratório Municipal e mantidas as 
atividades realizadas nos Programas de Saúde Mental, Hipertensão Arterial, Diabete 
Melito, DST/Aids, Saúde Bucal, Vigilância do Câncer, Tuberculose, Tabagismo, 
Hanseníase, Mãe Curitibana, Adolescente Saudável, Planejamento Familiar, Mulher 
de Verdade, Saúde da Criança, Rede de Proteção à Criança a Adolescente em 
Situação de Risco a Violência, Vigilância Nutricional, Vigilância das Doenças e 
Agravos de Notificação Obrigatória e das Doenças e Agravos Não Transmissíveis. 
Houve também confecção e revisão de Protocolos Clínicos. 
 
Assistência Farmacêutica: através da Farmácia Curitibana, foram distribuídos 
199.243.463 unidades de medicamentos de Média e Alta Complexidade. Foram 
realizadas 1.560.511 consultas médicas especializadas, 157.675 internamentos, 
totalizando 9.330.861 procedimentos de média complexidade e 984.696 de alta 
complexidade. 
 
Sistema de Urgência/Emergência de Curitiba: atendimento a 241.847 
ligações/ocorrências, 93.263 atendimentos com Unidades Móveis e, destas, 19.032 
com presença de profissional médico. 
 
Colaboradores (RH): manutenção de 6.394 profissionais próprios e 1.097 Agentes 
Comunitários de Saúde, 8.651 participações de profissionais em 254 
cursos/capacitações realizadas pelo nível central e 12.972 participações em 566 
eventos de nível local (média de 40 horas/servidor). 
 

Educação 
Conforme indicado por diversas pesquisas, a região sul do Brasil é uma das que 
apresenta os maiores índices de escolaridade. O Estado do Paraná, segundo estudo 
realizado pelo IBGE (Síntese dos Indicadores Sociais – Uma Análise das Condições 
da População Brasileira, 2007), registrou indicadores positivos no ano 2006 em 
relação à frequência escolar dos estudantes do ensino médio, com idade entre 15 e 
17 anos. Enquanto a média nacional de freqüência desse grupo é de 47,1 %, no 
Paraná ela é de 52,8 % - índice superior ao do Rio Grande do Sul (52,5 %), mas 
abaixo de Santa Catarina (62 %). 
 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador criado pelo 
Ministério da Educação para medir a qualidade da educação, em 2007, aponta 
Curitiba com um índice de 5,1 nos anos iniciais, e 4,2 nos anos finais, em escala de 
0 a 10, e no ano de 2009 estes índices aumentaram para 5,7 e 4,4 
respectivamente. O município se destaca pela terceira vez como a capital com o 
melhor desempenho.   
 
Curitiba no ano de 2000, contava com 86,58 % da sua população alfabetizada,  a 
tabela a seguir indica o número de habitantes alfabetizados, por grupos de idade. 
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Tabela 64- População alfabetizada, por faixa etária em Curitiba, no ano de 2000  

População Total 
População 

Alfabetizada Faixa Etária 

Total % Total % 

População 
Total % 

Alfabetizados 
na Faixa 

Etária 

0 a 4 128.386 8,09 ----- ----- ----- ----- 

5 a 9 130.531 8,22 87.581 6,37 5,52 67,10 

10 a 14 136.005 8,57 134.562 9,79 8,48 98,94 

15 a 19 153.477 9,67 152.283 11,08 9,59 99,22 

20 a 24 158.839 10,01 157.361 11,45 9,91 99,07 

25 a 29 143.847 9,06 142.165 10,34 8,96 98,83 

30 a 34 136.006 8,57 133.851 9,74 8,43 98,42 

35 a 39 129.794 8,18 127.198 9,26 8,01 98,00 

40 a 49 208.264 13,12 201.819 14,69 12,71 96,91 

50 a 59 128.547 8,10 120.546 8,77 7,59 93,78 

60 ou Mais 133.619 8,42 116.926 8,51 7,37 87,51 

Total 1.587.315 100,00 1.374.292 100,00 86,58 86,58 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2000) 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados 
Nota: (1) A alfabetização na população de 0 a 4 anos é inexistente 

 
Em levantamento realizado pelo IBGE em 2008, identificou-se o número total de 
alunos matriculados nas três categorias da Educação Básica e no Ensino Superior, 
referente ao Município de Curitiba. De acordo com esta fonte, o maior número de 
matrículas está vinculado ao Ensino Fundamental (249.846), enquanto o menor é 
no Ensino Pré-escolar (23.470) (Figura 152 e tabela 65 a 68). 
 
Figura 152 - Registro de alunos matriculados em cada uma das categorias de 

ensino, no Município de Curitiba (2008) 

23.470

249.84680.463

109.543
Pré-escolar
Fundamental
Médio
Superior

 
 
Em relação à educação infantil (Ensino Pré-escolar), a demanda por atendimento a 
crianças de 0 a 6 anos em Curitiba, iniciou-se na década de 70, quando foram 
construídas as primeiras creches municipais, ampliando-se gradativamente ao 
longo dos anos, em função do crescimento demográfico, da inserção da mulher no 
mercado de trabalho, das reivindicações por serviços de atendimento a crianças, de 
políticas nacionais que estabelecem a educação infantil como um nível de ensino, e 
de estudos que relacionam a melhoria de desempenho de estudantes no ensino 
fundamental à freqüência a creche e pré-escola. A educação infantil da Rede 
Municipal conta com 163 Creches e Pré-Escolas Oficiais, os CMEI e 80 Conveniadas 
(IPPUC, 2008). 
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Tabela 65- Número de matrículas do Ensino Pré-escolar, registradas em Curitiba 
(2008) 

Escola Número de matrículas 

Pública Estadual 347 

Pública Federal 38 

Pública Municipal 10.897 

Privada 12.470 

Fonte: IBGE Cidades – Ensino – matrículas, docentes e rede 
escolar (2008) 

 
Na tabela anterior é evidente a contribuição do setor privado no atendimento de 
alunos do Ensino Pré-escolar. O atendimento privado é responsável por mais da 
metade das matrículas deste nível de ensino, seguido pelo atendimento realizado 
em escolas municipais. 
 
Atualmente, em Curitiba, a distribuição de responsabilidades e competências no 
atendimento do Ensino Fundamental estabelece ao município o atendimento dos 
anos iniciais e ao Estado o atendimento das séries finais.  
 
Tabela 66- Número de matrículas do Ensino Fundamental, registradas em Curitiba 

(2008) 

Escola Número de matrículas 

Pública Estadual 103.752 

Pública Federal 491 

Pública Municipal 100.719 

Privada 44.884 

Fonte:IBGE Cidades – Ensino – matrículas, docentes e rede escolar (2008) 

 
O acesso ao Ensino Fundamental está universalizado e sua oferta é 
predominantemente pública, a qual responde por 82 % do total das matrículas 
neste nível de ensino. 
 
A composição atual da rede escolar de responsabilidade municipal é de 8 Centros 
Municipais de Atendimento Especializado (CMAE) e 173 Escolas Municipais, sendo 
36 Centros de Educação Integral (CEI), 2 Centros de Atenção Integral à Criança 
(CAIC), 3 de Educação Especial, 132 Escolas Regulares (IPPUC, 2008). 
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Tabela 67- Número de matrículas do Ensino Médio, registradas em Curitiba (2008) 

Escola Número de matrículas 

Pública Estadual 60.981 

Pública Federal 1.855 

Pública Municipal 0 

Privada 17.627 

Fonte:IBGE Cidades – Ensino – matrículas, docentes e rede escolar (2008) 
 

O ensino médio, com duração mínima de três anos, constitui a etapa final da 
Educação Básica. As matrículas referentes ao Ensino Médio, em sua maior parcela, 
foram realizadas na rede pública estadual. As escolas estaduais foram responsáveis 
por cerca de 75 % dos alunos matriculados no Ensino Médio, sendo seguidas pelas 
escolas privadas (21 % das matrículas). 
 

Tabela 68- Número de matrículas do Ensino Superior, registradas em Curitiba (2008) 

Escola Número de matrículas 

Pública Estadual 1.720 

Pública Federal 26.282 

Privada 81.541 

Fonte:IBGE Cidades – Ensino – matrículas, docentes e rede escolar (2008) 
 

Para o Ensino Superior, destaca-se o número de alunos matriculados no setor 
privado (81.541). Em Curitiba não há instituições municipais de ensino superior. 
 

O número total de docentes, em todos os níveis, é de 30.691, dos quais a maior 
parte é professores de ensino fundamental (43 % do total), seguida do Ensino 
Superior (34 %), Ensino Médio (16 %) e, por último, o Pré-Escolar (7 %). No 
ensino Pré-Escolar, são 11 alunos por professor, no Ensino Fundamental 19 alunos 
por professor, no Ensino Médio 16 e no Ensino Superior são 10 (IBGE, 2008). 
 

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica das 
etapas do Ensino Fundamental e Médio com especificidade própria. No ano de 2006 
haviam 39.326 pessoas matriculadas no EJA em Curitiba.  
 

Tabela 69- Número de matrículas da EJA por tipo de ensino, segundo a 
dependência administrativa no ano de 2006 

  Escola Ensino 
Fundamental 

1ª a 4 série- 
Fundamental 

5ª a 8ª série- 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Total 

Pública Estadual 12.005 738 11.267 16.810 28.515

Pública Federal 0 0 0 55 55 

Pública Municipal 6.542 4.932 1.610 0 6.542 

Privada 911 51 860 3.003 3.914 

Total 19.458 5.721 13.737 19.868 39.326

Fonte: MEC/INEP - Censo Escolar 1999 a 2006 - Resultados Finais, Edutabrasil - Sistema de Estatísticas 
Educacionais 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados (2008) 
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Agropecuária 
Segundo levantamento do IBGE de 2006, no Município de Curitiba havia 135 
estabelecimentos com atividade principal relacionada à agropecuária. Somando as 
porções de terra ocupadas por fazendas de culturas diversas e as destinadas à 
pecuária, cerca de 2.153 ha atendiam este ramo. Para áreas com lavouras, em 
Curitiba há estabelecimentos para produção de cebola, feijão, mandioca, milho e 
uvas, com 85 ha de área colhida em 2008.  
 

Tabela 70- Relação de produtos, área colhida, produção rendimento médio e valor 
– 2008 

Produtos 
Área 

Colhida 
(ha.) 

Produção(T) 
Rendimento 

Médio 
(kg/ha.) 

Valor (R$) 

Cebola 1 12 12.000 2.000,00 
Feijão 7 9 1.286 5.000,00 

Mandioca 2 25 12.500 6.000,00 

Milho 70 33 4.757 83.000,00 

Uvas 5 49 9.800 54.000,00 

Fonte: IPARDES (2009) 
 

Já para a pecuária, as principais criações são de gado bovino, seguidas por criações 
de equinos e, em menor proporção, de ovinos e caprinos.  

 

Tabela 71- Efetivo de pecuária e aves – 2007 
EFETIVOS NÚMERO 

Rebanho de bovinos 1.150 
Rebanho de equinos 904 

Rebanho de vacas ordenhadas 546 

Rebanho de suínos 350 

Rebanho de ovinos 184 

Rebanho de ovinos tosquiados 130 

Rebanho de caprinos 31 

Galináceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos) 5.750 

Fonte: IPARDES (2009) 

Os principais produtos de origem animal em Curitiba foram mel de abelha (1.926 
kg) e leite (700.000 litros) (Tabela 72). 
 

Tabela 72- Produção de origem animal – 2008 
PRODUTOS PRODUÇÃO UNIDADE VALOR TOTAL (R$) 

Lã 268 kg 1.000,00 

Leite  700 Mil litros  385.000,00 

Mel de abelha  1.926 kg 13.000,00 

Ovos de galinha 21 Mil dúzias 28.000,00 

Fonte: IPARDES (2009) 

 
Comunicações e Correios 
De acordo com dados do IPARDES (2009), Curitiba possui 34 emissoras de 
comunicação, entre radiodifusão (26) e radiotelevisão (8).  
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Em relação aos Correios existem ao todo 67 agências distribuídas pelo município, 
contando com agências franqueadas, filatélica e postos.  
 

Tabela 73- Agências dos Correios – 2008 
AGÊNCIAS NÚMERO 

Agência de Correios 16 
Agência de Correios franqueada 47 

Agência filatélica 1 

Posto de Correio 3 

Fonte: IPARDES (2009) 

 
Movimento eleitoral 
A capital paranaense possui, ao todo, 1.254.776 eleitores (ano de 2008), que se 
dividem entre 10 zonas eleitorais. A faixa etária com maior número de eleitores é 
de 45 a 59 anos, totalizando 304.143 pessoas, seguida pela faixa etária de 25 a 34 
anos, com 302.640. 
 

Tabela 74- Relação de eleitores segundo gênero faixa etária e zonas eleitorais – 
2008 

FAIXA ETÁRIA 
(ANOS) 

MASCULINO FEMININO NÃO 
INFORMADO 

TOTAL 

De 16 a 17 5.252 5.368 - 10.620 
De 18 a 24 90.532 94.448 - 184.980 

De 25 a 34 145.982 156.658 - 302.640 
De 35 a 44 125.364 139.659 185 265.208 
De 45 a 59 137.363 166.207 573 304.143 

De 60 a 69 44.384 57.188 284 101.856 
De 70 anos e mais 35.614 49.382 330 85.326 

Idade ignorada 1 2 - 3 
Total 584.492 668.912 1.372 1.254.776

Número de Zonas Eleitorais  10 

Fonte: IPARDES (2009) 
 

Turismo 
Segundo o documento Curitiba em Dados (IPPUC, 2008), até o final dos anos 
sessenta, o turismo de Curitiba se apóia em espaços de iniciativa privada, federal 
ou estadual no âmbito de recreação, cultura e esportes, tais como a Universidade, 
o Teatro Guaíra, Grandes Clubes e Sociedades de Bairro, o Museu Paranaense, o 
Ginásio de Esportes no Tarumã. O poder público municipal só vem atuar 
diretamente nesse setor a partir da visão gerada com o Plano Diretor. É em 1971 
que se iniciam ações para preservar o Patrimônio. Demarca-se o Setor Histórico no 
zoneamento, espaço de maior concentração dos casarões antigos da cidade, 
edificados entre o século XIX e início do XX. A Rua XV de Novembro passa a ter 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

304 

fachadas sob conservação e o trânsito é interditado, dando origem ao primeiro 
calçadão de pedestres no país, conhecido como Rua das Flores. 
 
Os principais pontos turísticos da cidade atualmente são: Praça Tiradentes, Rua das 
Flores, Museu Ferroviário, Teatro Paiol, Jardim Botânico, Estação 
Rodoferroviária/Mercado Municipal, Teatro Guaíra/Universidade Federal do Paraná, 
Passeio Público/Memorial Árabe, Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Bosque do 
Papa/Memorial Polonês, Bosque Alemão, Universidade Livre do Meio Ambiente, 
Parque São Lourenço, Ópera de Arame/Pedreira Paulo Leminski, Parque Tanguá, 
Parque Tingui, Memorial Ucraniano, Santa Felicidade, Parque Barigui, Torre 
Panorâmica, Setor Histórico, Rua 24 Horas e o Centro de Convenções.  
 
Na cidade funciona uma linha de ônibus turística, com itinerário que contempla 25 
desses pontos turísticos. A linha opera de terça a domingo, das 09:00h às 17:30h, 
e a tarifa é de R$ 16,00. Para percorrer o trajeto completo, de 44 km, são cerca de 
2 horas e 30 minutos (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2009). 
 

Tabela 75- Tipos e quantidade de espaços de animação – 2008 

TIPO DE ESPAÇO TOTAL 

Feira de época 1 

Feira de artesanato 29 

Feira de gastronomia 3 

Teatros de diversos portes e concepções 41 

Museus de todos os portes e especialidades 34 

Galeria de arte 34 

Cinemas 17 

Espaços culturais 36 

Fonte: IPPUC (2009) 

 
O fluxo de turistas no ano de 2006 foi de 1.810.927. Os principais motivos da 
viagem dos turistas em visita a Curitiba neste mesmo ano foram respectivamente: 
negócios (37,2 %), parentes e amigos (30,0 %), turismo/lazer (18,4 %), eventos 
(8,1 %), tratamento de saúde (6,5 %), outros (2,1 %) e compras (0,7 %) e o 
tempo médio de permanência destes turistas no ano de 2005 foi de 4,1 dias 
(IPPUC, 2008). 
 
Em relação aos serviços e estabelecimentos turísticos o Município de Curitiba em 
2007, contava com 489 agências de turismo e 407 guias de turismo. 
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Tabela 76- Serviços e estabelecimentos turísticos – 2007 
SERVIÇOS/ ESTABELECIMENTOS 

TURÍSTICOS 2007 
NÚMERO 

Agências de Turismo 489 

Transportadoras turísticas 166 

Organizadoras de eventos turísticos 69 

Guias de Turismo 407 

Hotéis cadastrados 126 

Casas de Câmbio 19 

Companhias Aéreas Internacionais 10 

Centrais de táxis  7 

Aeroportos e Rodoviárias  5 

Locadoras de automóveis  16 

Fonte: (Site) Prefeitura Municipal de Curitiba (2009) 
 

5.5.3.4 Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
O Projeto do Sistema de Metrô da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul afetará 
primordialmente vinte bairros de Curitiba. A seguir, são descritos os bairros, 
particularidades, área e número de habitantes em 2007, baseando-se nos dados do 
IPPUC, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Água Verde  
A origem do nome do bairro tem relação com as algas que formavam massas 
verdes no rio principal, que imprimiam coloração esverdeada à água. O primeiro 
nome da região era “Colônia Dantas”, pelas inúmeras famílias de origem italiana 
(IPPUC, 2009). 
 
O bairro possui 476,4 ha de área, correspondendo a 1,1 % da área total da cidade. 
Segundo censo demográfico do IBGE (2000), o bairro apresentava 17.180 
domicílios, representando 3,58 % do total de domicílios em Curitiba, a população 
nesta época era de 49.866 e a taxa de habitantes por domicílio era de 2,90. Já em 
2007 possuía 53.228 habitantes. 
 
Quanto à renda, o censo constatou que 1,2 % das famílias residentes da época não 
possuía rendimento, 4,79 % tinha rendimento de até três salários mínimos e 94,01 
% das famílias residentes tinha rendimento superior a três salários mínimos.   
 
Ahú  
O Ahú caracteriza-se pela influência da imigração italiana e alemã. As residências 
mais antigas preservam um estilo europeu. Esta é uma característica marcante na 
Avenida Anita Garibaldi. Às margens dessa avenida, um antigo acesso à Curitiba 
pelo norte, foram construídas, no princípio do século passado, as casas dos 
primeiros moradores do Ahú (IPPUC, 2009). 
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O bairro totaliza 184,4 ha (0,43 % da área de Curitiba), com população estimada 
em 11.503 habitantes em 2007. O censo de 2000 contabilizou 3.687 domicílios, 
quantia que corresponde à 0,7 % do total de domicílios da cidade, contando com 
uma população de 11.148 habitantes, 3,02 habitantes por domicílio.  
 
Quanto à renda, o censo de 2000 revelou que 0,99 % das famílias desse bairro não 
possuía rendimentos, 4,64 % tinha rendimentos de até três salários mínimos e 
94,37 % possuía rendimento nominal familiar maior que três salários mínimos.  
 
Bacacheri  
As origens do bairro confundem-se com a criação, nessa região, da Colônia Argelina 
de imigrantes, em 1869. O nome da colônia se deve ao fato da maioria dos seus 
integrantes ser composta por franceses originários da Argélia, mas também 
alemães, suíços, suecos, ingleses e, posteriormente, italianos. O crescimento e o 
desenvolvimento do bairro esteve ligado, nos primeiros tempos, ao tráfego em 
direção à estrada da Graciosa (IPPUC, 2009). 
 
Sua área é de 698,1 ha, correspondendo a 1,62 % da área total do município. Em 
2000, o bairro possuía 7.231 domicílios, 1,51 % do total do município, com uma 
população de 23.106 habitantes, representando uma taxa de 3,20 habitantes por 
domicílio. Em 2007, sua população era de 25.486 habitantes. 
 
A porcentagem de famílias sem rendimentos em 2000 foi de 3,55 %, com 
rendimento de até três salários mínimos foi de 5,03 %, enquanto 89,55 % declarou 
possuir rendimentos superiores a três salários mínimos.  
 
Batel 
Existem duas versões para a origem do nome do bairro: a primeira, atendendo à 
tradição popular, está ligada ao fato de residir, no local, uma família conhecida por 
Batel. A outra remonta aos tempos das tradicionais cheganças (festas religiosas), 
onde, na ocasião, teria naufragado um batel (pequena embarcação) vindo de São 
José dos Pinhais. O desenvolvimento da produção de madeira e erva-mate, por 
volta de 1910, tornou a área do Batel predominantemente comercial (IPPUC, 
2009).  
 
Possui 176 ha, o que representa 0,41 % da área da cidade. Em 2000 o censo 
contabilizou 4.171 domicílios no bairro (0,87% do total municipal), com uma 
população de 11.778 habitantes, com uma taxa de habitantes por domicílio de 
2,82. Em 2007 apresentou um total de 12.101 habitantes. 
 
Sobre os rendimentos familiares do bairro, o censo de 2000 constatou que 1,43 % 
das famílias não possuía rendimentos, 5,91 % apresentava rendimento de até três 
salários mínimos e 92,66 % com rendimentos acima de três salários mínimos.  
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Boa Vista 
O bairro recebeu a denominação pela posição privilegiada que, até tempos muito 
recentes, tornava possível avistar grande parte da cidade. Até a década de 50, a 
região não passava de extenso campo para pecuária, no qual a existência de 
codornas e perdizes atraía apaixonados pela caça. Aproximadamente 500 hectares, 
pertencentes à família Geronasso, foram divididos em lotes e a população começou 
a crescer (IPPUC, 2009). 
 
O bairro tem 513,6 ha, o que corresponde a 1,19 % da área do município. No ano 
2000 havia 9.227 domicílios (1,92% do total em Curitiba), e uma população de 
29.391 habitantes, contabilizando uma taxa de habitantes por domicílio de 3,19. 
Em 2007, contabilizava 32.248 habitantes. 
 
Sobre o perfil dos rendimentos familiares, 1,74 % não possuía rendimentos, 13,55 
% possuía rendimentos de até três salários mínimos e 84,71 % das famílias tinha 
rendimentos acima de três salários mínimos.  
 
Cabral 
A denominação “Cabral” surgiu no século XIX. Segundo o próprio historiador 
Ermelino de Leão, o nome do bairro é uma homenagem à influente família Cabral, 
que residia na região e, em meados do século passado, doou o terreno onde se 
ergueu a pequena capela consagrada ao Bom Jesus, hoje conhecida como Igreja do 
Cabral. Os primeiros moradores chegaram no século XVIII, obtendo lotes de terra 
através de concessão da Câmara de Curitiba. Muitos desses sítios compõem hoje o 
Graciosa Country Club, alguns trechos das avenidas João Gualberto, Anita Garibaldi 
e Munhoz da Rocha (IPPUC, 2009).  
 
O bairro possui 204 ha (0,47 % de Curitiba). Em 2000, o bairro possuía 4.664 
domicílios, com uma taxa de 2,51 habitantes por domicílio, a população era de 
11.720 habitantes. Sua população foi estimada, em 2007, em 12.337 habitantes. 
 
O Censo de 2000 também constatou que 18,91 % das famílias do bairro não 
possuía rendimentos, 2,08 % tinha rendimentos de até três salários mínimos e 
79,01 % tinha rendimentos de mais de três salários mínimos.  
 
Capão Raso 
As origens do bairro se confundem com a história de Antonio e Catharina Gasparin, 
imigrantes italianos que se casaram e fizeram bodas de ouro no bairro. 
Proprietários de uma grande chácara e chefes de família numerosa (14 irmãos) 
trabalharam na construção da Estrada de São José. Essa estrada que levava a São 
José era de macadame até a porta dos Gasparin, razão pela qual a região onde se 
originou o Capão Raso era conhecida como o “Fim do Macadame” (IPPUC, 2009). 
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Sua área, de 506,3 ha, corresponde a 1,17 % da área do município, com 10.462 
domicílios em 2000 (2,18% do total em Curitiba), a população neste ano era de 
34.376, com uma taxa de 3,29 habitantes por domicílio.  
 
Em relação à renda, o Censo de 2000 verificou que 3,67 % das famílias residentes 
não possuíam rendimentos, 20,48 % os rendimentos eram de até três salários 
mínimos e que 75,85 % possuía rendimentos de mais de três salários mínimos. Em 
2007 sua população era de 38.145 habitantes. 
 
Centro 
O nome do bairro é uma referência ao núcleo em volta do qual cresceu a cidade de 
Curitiba, a partir do século XVII. Em 29 de março de 1693, na pequena igreja 
matriz, na região da Praça Tiradentes, foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz e 
Bom Jesus dos Pinhais. O bairro Centro já teve outros nomes. Em um mapa de 
1950, boa parte de seu território era chamado de Liberdade. Em outros mapas, a 
região aparecia simplesmente com a inscrição “Curitiba”, como se somente ali fosse 
a cidade e ao redor existissem apenas chácaras, fazendas ou campos inabitados 
(IPPUC, 2009). 
 
O Centro da capital paranaense é formado por 329,7 ha, o que corresponde a 0,76 
% da área total. Apesar desse bairro não estar entre os maiores, comporta um 
número considerável de domicílios que, em 2000, era de 15.205 (3,17 % do total 
da capital), possuindo 2,15 habitantes por domicílio. Sua população era formada 
por 33.290 habitantes no ano de 2007. 
 
Em 2000, 2,42 % das famílias residentes do bairro declarava não possuir renda, 
8,76 % com rendimentos de até três salários mínimos e 88,82 % com rendimentos 
acima de três salários mínimos.  
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Centro Cívico  
O nome atual do bairro surgiu nos anos 40, quando um urbanista francês, Alfred 
Agache, tecendo propostas em um Plano Urbano de Curitiba, propôs a criação do 
Centro Cívico. Centro Cívico significa Centro do Cidadão, ou onde se resolvem 
assuntos relacionados ao cidadão. O Plano de Agache concebia o Centro Cívico 
como “uma praça de características especiais, dos edifícios destinados aos altos 
órgãos da administração Estadual que além da função de centro de comando, 
pudesse bem denominar-se como sendo a “sala de visita da cidade”, apresentando 
um conjunto de arquitetura especial em harmonia com o tratamento paisagístico da 
ampla praça central”. 
 
Esse bairro possui apenas 96,5 ha (somente 0,22% de Curitiba). Em 2000 havia 
1.960 domicílios no bairro (0,41% do total na cidade), sua população era de 4.767, 
com uma taxa de 2,43 habitantes por domicílio. O total de habitantes no bairro, em 
2007, era de 4.925. 
 
Em 2000, o percentual de famílias sem rendimento no bairro era de 1,5 %, 3,81 % 
declarou rendimentos de até três salários mínimos, enquanto 94,69 % atestou 
possuir rendimentos superiores a três salários mínimos.  
 
Cidade Industrial de Curitiba - CIC 
A CIC é o maior bairro de Curitiba. É o Distrito Industrial da cidade, concebido 
como motor do desenvolvimento industrial do município, com área urbana provida 
de todos os serviços necessários. Criada em 1973, como resultado de convênio 
entre a URBS e o Governo do Estado do Paraná, a CIC cresceu muito em seus 26 
anos de existência, não só nas áreas destinadas às indústrias, mas também nas 
zonas de habitação (IPPUC, 2009). 
 
A CIC é constituída por 4.337,8 ha (10,04 % da área total do município). Em 2000, 
o bairro possuía 43.890 domicílios (9,16 % do total em Curitiba), com uma 
população de 157.461 (3,59 habitantes por domicílio). O número em 2007 era 
estimado em 172.573 habitantes. 
 
Bem diferente da maioria dos bairros, na CIC não há porcentagem alta de famílias 
com rendimento superior a três salários mínimos. Enquanto os bairros descritos 
acima possuíam, no mínimo, 75 % da população com rendimentos acima de três 
salários mínimos, na CIC equivale a 67,53 %. Quanto às famílias sem rendimentos 
(4,68 %), a porcentagem quase dobra se comparada com determinados bairros, 
assim como a porcentagem de famílias com até três salários mínimos, de 27,79 %.  
 
Juvevê  
A palavra Juvevê faz parte do vocabulário dos curitibanos desde o século XVII. Ao 
final da Ata de Medição do Rocio (logradouro público), de 1º de maio de 1693, já se 
falava nas nascentes do Rio Juvevê como fronteira nordeste da então Vila de Nossa 
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Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Para o historiador Ermelino de Leão, 
Juvevê pode se remeter à palavra “Yubebã”, que na língua Tupi significa espinho 
chato ou rio do fruto espinhoso (IPPUC, 2009). 
 
O bairro está na região norte de Curitiba e possui 122,7 ha (0,28 % do município). 
Em 2000, havia 4.179 domicílios (0,87 % do total em Curitiba) e 11.281 
habitantes, com uma taxa de 2,70 habitantes por domicílio. Em 2007, o bairro 
possuía 11.562 habitantes.  
 
Nesse bairro, 4,6 % das famílias não possuía rendimentos em 2000, 3,54 % 
apresentava rendimentos de até três salários mínimos e 91,85% das famílias 
obtinha mais de três salários mínimos por mês.  
 
Novo Mundo 
O imigrante Alberto Stenzoski chegou ao Brasil com 14 anos de idade, instalando-
se ao sul de Curitiba, onde passou a ter um armazém, que chamou “Novo Mundo”. 
No “Novo Mundo”, acampavam tropeiros que traziam produtos para vender na 
cidade, principalmente erva-mate, bois e porcos. Do antigo armazém e pousada 
dos tempos das carroças, pouca lembrança resta; a mais importante se expressa 
no nome do bairro (IPPUC, 2009). 
 
É constituído por 599,2 ha, correspondendo a 1,39 % da área total de Curitiba. Em 
2000 existia 13.018 domicílios e 42.999 habitantes (taxa de 3,30 habitantes por 
domicílio). Corresponde a 2,72% do total da cidade. Em 2007 sua população era de 
46.754 habitantes. 
 
Das famílias do bairro em 2000 3,77 % não possuem rendimentos, 19,51 % 
possuíam rendimentos até três salários mínimos e 76,72 % apresentavam 
rendimentos de mais de três salários mínimos.  
 
Pinheirinho 
A origem do nome está relacionada a uma fazenda chamada Pinheirinho, em região 
que era conhecida, no começo do século XIX, como Capão do Alto, formada por 
campos e capões, cortados por pequenos arroios, com presença esparsa de 
pinheiros. O Bairro Pinheirinho, formado originalmente por várias fazendas de gado, 
era conhecido por “Capão dos Porcos”, devido à grandes criações desses animais, 
que passavam todos os dias pela atual via rápida, antiga Rua Olho D’água. A 
Avenida Winston Churchill, principal via de acesso local, era conhecida como 
“Carrerão dos Pretos” (IPPUC, 2009). 
 
O bairro possui uma área considerável, de 1.073,4 ha (2,48 % da área de Curitiba). 
Em 2000, o número de domicílios era de 14.097 (2,94 % do total da cidade) e a 
população era de 49.689 habitantes (taxa de 3,52 habitantes por domicílio). Em 
2007, sua população era estimada em 54.734 habitantes. 
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No ano 2000, 5,28 % das famílias não tinha rendimento, 28,05 % possuía renda de 
até três salários mínimos e 66,67 % tinha rendimentos acima de três salários 
mínimos.   
 
Portão 
Conflitos entre lavradores e tropeiros em campos de criação de gado acabaram 
separando caminhos e levando ao surgimento de cercas e portões. A passagem e o 
comércio de animais procedentes de Curitiba e dos campos gerais levou à 
instalação de um posto de fiscalização na região, que deu origem ao nome do 
bairro: Portão. O grande marco da evolução do bairro situa-se no fim do século 
passado, em torno do transporte de madeira e erva-mate (IPPUC, 2009). 
 
Esse bairro tem uma área de 569,5 ha, o que representa 1,32 % da área total do 
município. Em 2000, o número de domicílios era de 13.438 (2,80), a taxa de 
habitantes por domicílio era de 3,03. O número de habitantes chegou a 51.136 no 
ano 2007. 
 
A porcentagem de famílias sem rendimentos em 2000 foi de 3,12 %, com 
rendimento de dois a três salários mínimos foi de 6,66 %, enquanto 79,17 % 
declarou possuir rendimentos superiores a três salários mínimos.  
 
Rebouças 
O nome do bairro é uma homenagem aos engenheiros Antônio e André Rebouças, 
que vieram ao Paraná no final do século XIX para construir a Estrada de Ferro 
Curitiba-Paranaguá. Antônio Pereira Rebouças Filho chegou a Curitiba em julho de 
1864, quando assumiu o cargo de engenheiro-chefe da Estrada da Graciosa. André 
Rebouças, um dos maiores cientistas à época, foi qualificado por Euclides da Cunha 
na obra “Os Sertões” como um homem de “mentalidade rara”. André e Antônio 
Rebouças, associados a um grupo de capitalistas do Rio de Janeiro, foram os 
fundadores da primeira indústria madeireira do Estado do Paraná, a Companhia 
Florestal Paranaense (IPPUC, 2009). 
 
A área do bairro, de 298,2 ha, representa 0,69 % da área total da capital 
paranaense. Em 2000, o bairro possuía 5.923 domicílios, e uma população de 
15.618, a taxa de habitantes por domicilio era de 2,64.  Em 2007 havia 15.980 
habitantes. 
 
A porcentagem de famílias sem rendimentos em 2000 foi de 1,45 %, com 
rendimento de até três salários mínimos foi de 8,83 %, enquanto 89,72 % declarou 
possuir rendimentos superiores a três salários mínimos.  
 
Santa Cândida 
Este bairro, na divisa com o Município de Colombo, é habitado por poloneses, 
italianos e brasileiros. Os três cemitérios do bairro testemunham sua longa história, 
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desde a chegada do primeiro imigrante, por volta de 1875. O comércio cresceu 
bastante em torno da atual Avenida Paraná, que antigamente era um caminho 
intransitável pelo atoleiro criado com as chuvas, ou então pela poeira em dias secos 
(IPPUC, 2009).  
 
Sua área é de 1.032,5 ha (2,39 % da área de Curitiba). O número de domicílios em 
2000 era de 8.041 (1,68 % dos domicílios de Curitiba, com uma taxa de 3,47 
habitantes por domicílio). Em 2007, sua população era de 31.325 habitantes. 
 
O censo de 2000 demonstra que 2,89 % das famílias não possuía rendimentos, 
22,4 % apresentava rendimentos de até três salários mínimos e 74,71 % possuía 
rendimentos acima de três salários mínimos.  
 
São Francisco 
Nessa região que se instalaram os primeiros moradores de Curitiba, com o casario 
descendo em direção à atual Praça Tiradentes, e dali para as redondezas. As ruínas 
são vestígios de uma obra inacabada, a Igreja de São Francisco de Paula. As 
pedras, destinadas a essa construção, foram utilizadas para erguer as torres da 
antiga Matriz (IPPUC, 2009). 
 
Possui uma área de 136,3 ha, cerca de 0,32 % do total. Em 2000, havia no bairro 
2.533 domicílios (0,53 % do total da cidade), com uma população de 6.435 
habitantes (2,54 habitantes por domicílio). Em 2007, eram 6.607 habitantes.  
 
Em 2000, 4,8 % das famílias não possuía rendimentos, 12,49 % com rendimentos 
de até três salários mínimos e 82,71 % com mais de três salários mínimos.  
 
Tatuquara 
Está localizado a sudoeste e a 19 km do centro da cidade, entre o Pinheirinho, o 
Sítio Cercado, o Umbará, o Campo de Santana, a CIC e o Município de Araucária. O 
primeiro loteamento aprovado na Prefeitura Municipal data de 18 de novembro de 
1965. É neste bairro que se encontra o Ceasa - Central de Abastecimento, e dele 
também fazem parte as vilas Pompéia, Santo Antonio e as Moradias Palmeiras. No 
coração do bairro, a Igreja de Santa Ana desponta em imensa área verde (IPPUC, 
2009). 
 
O bairro possui uma área de 1.122,9 ha e é um dos mais extensos de Curitiba, 
representando 2,6 % da área do município. Em 2000, possuía 9.646 domicílios 
(2,01 % do total), uma população de 36.339 (3,77 habitantes por domicílio). Em 
2007, sua população chegou a 47.439 habitantes. 
 
Quanto à renda, 7,06 % das famílias não possuía rendimentos em 2000, 40,55 % 
apresentava rendimentos de até três salários mínimos e 52,38 % recebia mais de 
três salários mínimos por mês.  
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Tingui 
O Bairro Tingui iniciou-se como Vila Tingui, criada em 1975, cuja origem do nome 
se remete a índios Tinguis que povoavam grande parte da Região Metropolitana. 
Tribo pacífica, esses índios não se hostilizaram com os brancos exploradores de 
ouro (IPPUC, 2009). 
 
Sua área é de 210,7 ha (0,49% de Curitiba). Em 2000, possuía 3.574 domicílios 
(0,74% do total do município), e uma população de 11.564 habitantes (3,26 
habitantes por domicílio) . Em 2007, sua população chegou a 13.325 habitantes. 
 
Ainda em 2000, os dados sobre a renda mostraram que 1,82 % das famílias não 
possuía rendimentos, 18,81 % possuía rendimentos de, no máximo, três salários 
mínimos e 79,37 % apresentava rendimentos superiores a três salários mínimos.  
 
Vila Izabel 
Localiza-se entre os bairros Portão, Santa Quitéria, Seminário e Água Verde. 
Antigamente, toda essa região era ocupada por extensa mata, bastante 
frequentada por caçadores e pescadores. Com o passar do tempo, os ocupantes 
transformaram a mata em grandes lavouras de milho, feijão, arroz e outros cereais. 
Pela vila, passavam alguns caminhos que chegavam até a estrada que ligava 
Curitiba a Ponta Grossa, fazendo do local um ponto de pouso para tropeiros. Os 
negócios realizados por esses viajantes intensificaram as atividades comerciais e 
produtivas da região, provocando um significativo desenvolvimento do bairro 
(IPPUC, 2009). 
 
A área é formada por 121,1 ha correspondendo a apenas 0,28 % do território da 
cidade. Em 2000 havia 3.791 domicílios (0,79 %), com 10.949 habitantes, taxa de 
2,89 habitantes por domicílio. Em 2007, havia 12.780 habitantes.  
 
Sobre os rendimentos das famílias, apenas 0,83 % delas não possuía rendimentos, 
4,46 % apresentava rendimentos de até três salários mínimos e 94,71 % possuía 
rendimentos superiores a três salários mínimos.  
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Tabela 77- Ranking de área, densidade demográfica e população nos anos de 
2000 e 2007 dos 20 bairros da Área de Influencia Direta  

Bairros Área (ha) 
Densidade 
(Hab/ha) 

2007 

Ranking 
Municipal 

2007 

População 
2000 

População 
2007 

Água Verde 476,40 111,73 1 49.866 53.228 

Ahú 184,40 62,38 23 11.148 11.503  

Bacacheri 698,10 36,51 46 23.106 25.486 

Batel 176,00 68,76 16 11.778 12.101 

Boa Vista 513,60 62,79 22 29.391 32.248 

Cabral 204,00 60,48 24 11.720 12.337 

Capão Raso 506,30 75,34 13 34.376 38.145 

Centro 329,70 100,97 4 32.623 33.290 

Centro Cívico 96,50 51,04 31 4.767 4.925 

Cidade Industrial 4.337,80 39,78 44 157.461 172.573 

Juvevê  122,70 94,23 6 11.281 11.562 

Novo Mundo 599,20 78,03 12 42.999 46.754 

Pinheirinho 1.073,40 50,99 32 49.689 54.734 

Portão 596,50 89,79 7 40.735 51.136 

Rebouças 298,20 53,59 27 15.618 15.980 

Santa Cândida 1.032,50 30,34 52 27.870 31.325 

São Francisco 136,30 48,48 36 6.435 6.607 

Tingui 210,70 63,24 20 11.564 13.325 

Vila Izabel 121,10 105,53 2 10.949 12.780 

Curitiba 43.217,00 41,14 - 1.589.315 1.797.408 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos. Elaboração IPPUC (2008).  
 

O total de habitantes no conjunto desses 20 bairros corresponde a 35,60 % da 
população total do Município de Curitiba, estipulada em 1.797.408 habitantes no 
ano 2007.  Comparando os dados da tabela acima, entre os 5 bairros com a maior 
densidade demográfica no Município de Curitiba, a AID possui 3, o Bairro Água 
Verde que está em primeiro lugar com 111,73 habitantes por ha, em seguida vem a 
Vila Izabel com 105,53 e em quarto lugar o Bairro Centro com 100,97.  
 
Segundo dados da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, o setor de educação 
tem sua participação mais efetiva em bairros como Centro, Água Verde, Portão. A 
seguir a Tabela 78 revela o número de estabelecimentos neste setor de acordo com 
os bairros onde o Sistema de Metrô será implantado e suas respectivas 
representações no município, em porcentagem. 
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Tabela 78- Número de escolas nos bairros da AID 

BAIRRO NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

REPRESENTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO (%) 

Centro 320 14,67 
São Francisco 66 3,03 
Centro Cívico 20 0,92 

Rebouças 69 3,16 
Água Verde 106 4,86 

Batel 46 2,11 
Ahú 25 1,15 

Juvevê 29 1,33 
Cabral 27 1,24 
Portão 90 4,13 

Vila Izabel 18 0,83 
Boa Vista 35 1,6 
Bacacheri 61 2,8 

Novo Mundo 53 2,43 
Santa Cândida 23 1,05 

Tingui 7 0,32 
Capão Raso 36 1,65 
Pinheirinho 29 1,33 
Tatuquara 5 0,23 

Cidade Industrial 57 2,61 

 
 
Os equipamentos sociais (escolas municipais, estaduais, federais e particulares; 
universidades e faculdades; centros municipais de educação; e unidades de saúde e 
hospitais) que estão inseridos nos 20 bairros da AID estão listados nos anexos 13, 
14, 15 e 16. 
 
5.5.4 Planejamento Urbano e Transporte Público   

 
5.5.4.1 Histórico do Transporte Público em Curitiba  
 
A história do transporte público em Curitiba, nos últimos 60 anos, passou de uma 
passagem dos bondes para os ônibus comuns, destes para o denominado BRT (Bus 
Rapid Transit) e então para o metrô proposto (Figuras 153 a 160). 
 
O sistema baseado em bondes vigorou até 1952, quando a última linha foi 
desativada. Foi substituído pelos ônibus comuns até 1972, quando se iniciou a 
implantação de um sistema de transporte urbano massivo. Este sistema se baseia  
em canaletas exclusivas para ônibus em via central, ladeadas por vias de tráfego 
lento e com vias paralelas de tráfego rápido. Os ônibus são alimentados por linhas 
com características próprias (alimentadores, interbairros, metropolitanas e 
expressas), que se complementam e se integram em terminais.  
 
Posteriormente, este sistema passou a ser denominado BRT (Bus Rapid Transit), 
seguindo exemplo de dezenas de cidades no mundo. Nos últimos 35 anos, esta é a 
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estrutura fundamental da Rede Integrada de Transportes que atende Curitiba e 
alguns municípios da Região Metropolitana. 
 
Figura 153 - A última viagem de 

bonde, 1952 
Figura 154 - Ônibus expresso, 
implantado em 1974 

  
Fonte: URBS, 1974 in PRESTES (2008) Fonte: Acervo Cid Destafani in URBS (1987) 

 
 

Figura 155 - Ônibus biarticulado, implantado em 1992 

 
Figura 156 - Ônibus Ligeirinho, 
implantado em 1991 

Figura 157 - Ônibus Alimentador 
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Figura 158 - Ônibus Metropolitano 
(RMC) 

Figura 159 - Bonde como solução, 
1981 (IPPUC, 1981) 

Fonte: PRESTES (2008) 

Figura 160 - Monotrilho na BR-116, 
1999 

Fonte: PRESTES (2008) 
 

 

Recentemente, as maiores alterações foram de ampliação da rede, com incremento 
de infraestrutura e veículos (das paradas com embarque em nível e pagamento 
antecipado de tarifa, aos ônibus articulados e biarticulados). Exatamente o mesmo 
sistema, com suas características urbanísticas e de transporte, é adotado na 
implantação do projeto da Linha Verde, com primeiro trecho inaugurado em 2008. 
Em 2009, 57 anos depois do abandono do transporte urbano sobre trilhos (os 
bondes), o projeto do metrô pode vir a complementar e substituir parcialmente o 
sistema baseado em ônibus. 
 
Paralelamente ao processo de implantação, ampliação e modernização do sistema 
de transporte em Curitiba, há uma série de projetos, não implantados, mas que 
buscaram a retomada de modais sobre trilhos na cidade. De fato, nos últimos 40 
anos se acumulou uma série de projetos, inclusive com detalhamentos técnicos e 
concebidos dentro da própria Prefeitura. A partir de pesquisa feita por Prestes 
(2008), que explorou os projetos sobre trilhos elaborados como substituição e 
complementação à RIT, verifica-se que várias inovações do modal sobre pneus 
tiveram origem em propostas sobre trilhos. 
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Uma cronologia dos projetos sobre trilhos comparados com os projetos sobre pneus 
é apresentada na Figura 161. 
 
Figura 161 - Cronologia do Transporte Público de Curitiba 
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O estudo atual para o metrô é o 8º projeto para retomada de um modal sobre 
trilhos em Curitiba, desde a retirada do último bonde, em 1952. O primeiro projeto 
é de 1969, pouco depois da aprovação do Plano Diretor que priorizou o transporte 
coletivo, e antes da implantação do primeiro corredor de ônibus na cidade. Naquela 
proposta, o metrô teria 14 km e iria de Santa Cândida ao Capão Raso. 
 
Dez anos depois houve uma segunda proposta de retomada do transporte urbano 
de passageiros sobre trilhos, com o Anteprojeto do bonde em via exclusiva. Com 18 
km de extensão e 24 estações, seguiria pela superfície a via exclusiva dos ônibus, 
de Santa Cândida ao Pinheirinho, cruzando o Centro pela Rua Pedro Ivo (PRESTES, 
2008). Nos terminais de ponta, seriam instalados dois grandes estacionamentos, 
para incentivar o uso de transporte coletivo, reduzindo o tráfego de veículos 
particulares na região central. Neste período, houve um estudo comparativo para 
implantação de ônibus articulado na cidade, que suprisse a demanda e cobrisse a 
oferta dos bondes, sem alteração de modal. 
 
Um ano depois, em 1980, foi criada a URBS – Urbanização de Curitiba S.A., gestora 
do transporte público na cidade. A bilhetagem automática foi introduzida no 
sistema e, em 1981, foi apresentado um projeto de bonde como solução. Tratava-
se de atualização do projeto de 1979, ampliando para 24 estações intermediárias e 
2 estações centrais, nas praças Rui Barbosa e Generoso Marques. 
 
Em 1992 foi o projeto Bonde Moderno. Desta vez, o bonde seria o modal em 5 
eixos (norte, sul, leste, oeste e Marechal Floriano), totalizando 54 km. Inicialmente, 
ele seria implantado no eixo norte-sul, totalizando 18,5 km, de Santa Cândida ao 
Pinheirinho, todo em superfície, exceto na região central, onde seria subterrâneo. 
Apesar da inviabilidade do projeto, embarque em nível, pagamento antecipado, 
veículos de grande capacidade (ônibus biarticulados) e linhas diretas, foram idéias 
gestadas neste período, conforme depoimentos de presidentes e técnicos da URBS, 
coletados por Olga Prestes. 
 
Em 1997 foi desenvolvido pelo IPPUC, URBS e CBTU o Sistema de Transporte de 
Alta Capacidade. As linhas seriam Boqueirão ao norte, e leste ao sul, integradas na 
Praça Rui Barbosa. Inicialmente, seriam implantados no eixo Norte-Sul, com 22 
estações previstas, tecnologia ferroviária para veículos sobre pneus (como o metrô 
de Paris), trafegando nas canaletas exclusivas, com passagem subterrânea na 
região central e terminal de integração na Praça Eufrásio Corrêa. 
 
Apenas 2 anos depois, foi divulgado o estudo para o monotrilho (monorail, em seu 
nome original). Desta vez, a implantação deveria ocorrer no eixo da BR-116, 
resgatando uma idéia alternativa ao Plano Preliminar de Urbanismo, de 1996, o 
Plano Gama, que preconizava a urbanização e o adensamento neste eixo. O 
monotrilho, transporte de alta capacidade, seria um indutor do adensamento desta 
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rodovia que passava para via urbana na revisão do Plano Diretor, concluída em 
2000. 
 
O trajeto seria praticamente o mesmo estabelecido para o projeto da Linha Verde, 
projeto este que é a primeira etapa para a implantação de um eixo de transporte 
de alta qualidade, inaugurado 8 anos depois, sendo que o projeto atualmente 
implantado, além de contar com os espaços necessários, contempla um greide 
adequado à implantação de transporte sobre trilhos, utilizando o modal ônibus. 
Totalizando 20 km de extensão, o primeiro trecho a ser implantado seria CIC/Sul ao 
Centro (Figura 162). 
 

Figura 162 - Monotrilhos - diagrama das linhas propostas 

 
Fonte: PRESTES (2008) 

 
Em 2006 houve um estudo para a implantação de um bonde turístico no eixo da 
Rua Barão do Rio Branco. Este projeto, porém, não se refere ao atendimento de 
demanda de transporte público, pelo que não será analisado aqui. 
 
Assim, o projeto do monotrilho de 1999 foi o último projeto sobre trilhos para 
transporte coletivo anterior aos estudos iniciados em 2008 para implantação do 
metrô no eixo Norte-Sul. 
 
Como ressaltado por Olga Prestes, que levantou material e analisou os projetos, 
apesar de não implantados, em Curitiba as iniciativas para retomada do transporte 
de passageiros sobre trilhos tiveram influência da experiência com o transporte 
coletivo sobre pneus dos últimos 40 anos. 
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5.5.4.2 Transporte e Planejamento Urbano 
 
O transporte de Curitiba é reconhecido mundialmente por ser uma opção viável de 
transporte coletivo sobre pneus, comumente realizado sobre trilhos. Na frase de 
Jaime Lerner, envolvido como urbanista e prefeito em diferentes fases da 
implementação do sistema, tratou-se de “metronizar” o ônibus. 
 
Sem negar os avanços tecnológicos, logísticos e gerenciais do sistema de 
transporte baseado sobre pneus, a inovação maior de Curitiba é ter atrelado o 
transporte a alterações no sistema viário e parâmetros de uso e ocupação do solo 
ao longo dos corredores de ônibus. A estrutura básica é representada na Figura 
163. 
 

Figura 163 - Corte Esquemático do Setor Estrutural 

 
Fonte: Urbs in www.urbs.curitiba.pr.gov.br 

 

 
Em um corredor central há canaletas exclusivas para ônibus de linhas expressas, 
com paradas em mesmo nível e pagamento adiantado de tarifa (estações tubo). A 
integração com linhas locais, alimentadoras, interbairros ou diretas ocorre em 
terminais. 
 
Junto às canaletas, em sentido duplo, há vias de tráfego lento, com uma pista para 
estacionamento junto à canaleta e uma ou duas pistas de rolagem. Paralelas e 
distantes uma quadra deste eixo central, há as vias rápidas, em sentido bairro e 
sentido centro, com três ou mais pistas de rolagem, quase sempre sem 
estacionamentos. O conjunto do eixo estrutural e das vias rápidas forma o sistema 
trinário. 
 
A verticalização e consequente adensamento só são permitidos junto a este 
trinário, com a intenção de haver maior concentração populacional junto ao sistema 
massivo de transporte. O mesmo ocorre com a determinação de que o 
embasamento dos edifícios tenha atividades comerciais, para incrementar seu uso 
ao longo de todo o dia. 
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Este conjunto articulado de sistema de transporte, sistema viário e zoneamento de 
uso e ocupação do solo estavam presentes já no Plano Diretor de Curitiba, de 1966 
(Lei Municipal n° 2.828, de 31 de julho de 1966), reconfirmado com pequenas 
alterações em 1969 (Lei Municipal n° 3.503) e em 1972 (Lei Municipal n° 4.199). 
Os eixos principais foram denominados setores estruturais. Para o Leste e Sul, 
estendiam-se até a Rodovia BR-116; ao Norte, até o Bairro Santa Cândida; e para 
o Oeste, o Setor Estrutural avançava até o Terminal Campina do Siqueira, antes do 
Parque Barigui.  
 
Em 1975, a Lei Municipal n° 5.234, de 10 de dezembro de 1975, e, em 1981, a Lei 
Municipal n° 6.024, estenderam o eixo estrutural no sentido Oeste, como o Setor 
Conector (conectora 5) e Nova Curitiba. Em 2000 (Lei Municipal n° 9.800, de 03 de 
janeiro de 2000), esses dois setores foram agregados como o Setor Estrutural – 
Nova Curitiba, sendo confirmado na adequação do Plano Diretor (Lei Municipal 
n°11.266/2004). 
 
Nos 40 anos que marcam a forte relação entre transporte, sistema viário e 
zoneamento, a cidade teve um crescimento populacional que ultrapassou algumas 
barreiras do plano de 1966, notadamente para o Leste, fazendo com que a Rodovia 
BR-116 (hoje BR-476), então um limite da área urbana, tornasse parte de um 
sistema viário urbano.  
 
5.5.4.3 Linha Verde  
 
Consoante à tradição de considerar o transporte como um indutor de 
transformações e crescimento urbano, na Lei n° 9.800, de 2000, a Rodovia BR-116 
já é considerada como um eixo metropolitano. Após a elaboração de alguns 
projetos, inclusive de incorporação de modais sobre trilhos, a adequação do Plano 
Diretor, em 2004, considera-a como um Eixo Estruturante (do mesmo modo que os 
eixos Norte-Sul e Leste-Oeste), e denomina a via de Setor Estrutural BR-116 (Lei 
n° 9.800, de 2000). 
 
No projeto da Linha Verde, com 18 km de extensão, há objetivos definidos como 
alternativa de transportes, como sistema viário de e uso e ocupação do solo, o que 
o configura com um projeto urbano e não apenas de transporte. 
 
O objetivo do sistema viário é que, transformando uma rodovia federal em via 
urbana, as possibilidades de travessia e ligações intraurbanas sejam facilitadas. 
Assim como as estruturais, a Linha Verde é pensada como um trinário, com a única 
diferença de que, por ter caixa de via de até 80 m, as vias rápidas de sentido único, 
estão junto às canaletas exclusivas dos ônibus. 
 
A Linha Verde inicia-se, ao sul, no Terminal Pinheirinho, com o Setor Estrutural Sul, 
e segue relativamente paralela ao eixo Norte-Sul até a região norte da cidade, no 
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bairro Atuba, cruzando o eixo Leste próximo ao Jardim Botânico e o eixo Boqueirão 
na avenida Marechal Floriano. Seu traçado complementa o sistema massivo de 
transporte do eixo Norte-Sul, o mais carregado da cidade, além de permitir 
integração com os outros dois eixos estruturais de transporte.   
 
Quanto ao uso e ocupação do solo, uma vez que a rodovia, antes considerada como 
Setor Especial de Serviços, foi transformada em via urbana estruturante, com as 
mesmas funções viárias e de transporte dos outros eixos da cidade, seu 
zoneamento também foi alterado. A Linha Verde é um Setor Estrutural, permitindo 
verticalização, adensamento populacional e uso misto – incentivando maiores 
densidades no entorno de pontos nodais junto às estações, chamados pólos, com 
uso de instrumentos como transferência de potencial construtivo. De modo geral, a 
Linha Verde conta com parâmetros que permitem um gabarito de 6 pavimentos, 
podendo, por meio de incentivo de potencial construtivo, chegar a 12. Buscando a 
garantia da otimização dos terminais, há outros incentivos tais como: 
estacionamento no subsolo não conta como área construída; atividades de 
comércio contam com mais flexibilidade em termos de área construída.  
 
O projeto de metrô no eixo Norte-Sul aumentará a capacidade de deslocamento 
neste sentido, hoje o mais carregado. A Linha Verde servirá como eixo 
complementar de deslocamento Norte-Sul. Em pesquisas preliminares da URBS, de 
2009, com a Linha Verde ainda não totalmente completa, já pode se verificar que 
ela vem cumprindo a função de aliviar os deslocamentos do trecho Norte, dando 
acesso mais fácil ao centro, ao se ligar ao eixo Boqueirão. 
 
Além de um corredor viário e de transporte público, é importante ressaltar que, 
para atrair investimentos e ocupação, seu zoneamento foi alterado permitindo 
adensamento populacional e verticalização.  
 
Em termos de carregamento, apresenta-se a seguir para cada eixo: 

• Eixo Norte: 130.000 passageiros por dia útil 
• Eixo Sul: 260.000 passageiros por dia útil 
• Eixo Leste: 115.000 passageiros por dia útil 
• Eixo Oeste: 80.000 passageiros por dia útil 
• Eixo Boqueirão: 125.000 passageiros por dia útil 
 

5.5.4.4 O Metrô no Plano de Mobilidade 
 
Em 2008, a Prefeitura Municipal de Curitiba concluiu os planos setoriais, baseados 
no Plano Diretor do Município, aprovados pela Câmara Municipal após a realização 
de audiências públicas.  
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Um dos planos setoriais é o de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado, que 
aborda acessibilidade, sistemas viários, de circulação e trânsito, transporte coletivo, 
transporte comercial e transporte de cargas. 
 
 
No capítulo destinado ao transporte coletivo lê-se como objetivo do planejamento:  

 
“Promover a recuperação da prioridade e da atratividade do 
transporte coletivo sobre o individual através da adoção de 
políticas públicas, caracterizadas por programas e projetos 
visando à otimização da RIT, a implantação de canaletas, o 
aperfeiçoamento dos eixos de transporte coletivo, a implantação 
do metrô nos eixos norte e sul.” 

 
Nota-se que neste objetivo está definido tanto o modal (metrô) quanto a 
localização de sua implantação (eixos norte e sul), e que esta definição está ligada 
a um objetivo mais amplo de otimização da RIT. Diversas medidas devem 
anteceder, porém, o cumprimento deste objetivo, como por exemplo, a realização 
da primeira pesquisa origem-destino da cidade. 
 
5.5.4.5 Zoneamento e Perfil Socioeconômico no Eixo Norte-Sul 

 
Zoneamento 
Assim como o transporte, o zoneamento de Curitiba tem papel indutor do 
crescimento urbano. Ao longo do eixo Norte-Sul há três zoneamentos distintos: nas 
porções Norte e Sul, trata-se do Setor Estrutural; enquanto na porção central, 
tangencia a Zona Residencial Alto da Glória (ZC-AC), o Setor Estrutural Centro 
Cívico (SE-CC) e cruza a Zona Central. 
 
Os Setores Estruturais possuem altura livre, lote mínimo de 450 m de área, 
coeficiente de aproveitamento 4, com afastamentos laterais em relação da altura 
dividida por 6 (h/6), sendo permitido térreo, primeiro e segundo andares sem 
afastamentos laterais. No embasamento, deve-se seguir o Plano Massa, que, como 
especifica o § 1º, do Art. 4º, do Decreto 190, de 2000, deve ser “comercial, 
constituído de 2 (dois) pavimentos, térreo e sobreloja. Edificados no alinhamento 
predial da via central e em torno das praças e terminais, devendo a vedação do 
térreo estar recuada no mínimo 4 m desse alinhamento, para constituição de uma 
galeria comercial coberta, podendo a sobreloja ficar em balanço. 
 
Tal zoneamento visa garantir um maior adensamento populacional junto às 
estruturais, bem como diversificação de usos, com embasamento comercial junto à 
via. Atrelado ao transporte massivo, esse zoneamento ao mesmo tempo procura 
garantir demanda para o sistema de transporte coletivo e gerar uma centralidade 
linear de comércio e serviços ao longo dos eixos. 
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Densidade populacional no eixo Norte-Sul 
O transporte massivo depende de altas densidades populacionais que usem o 
sistema. Quanto mais pessoas morarem em raios próximos a estruturas ou linhas 
de transporte, maior o número potencial de usuários.  
 
Tradicionalmente, adota-se como ideal de atendimento uma faixa de 400 m a 500 
m para o atendimento por linhas e ônibus tradicionais e entre 800 m e 1.000 m 
para o caso das estações de metrô. No caso de Curitiba, tem-se uma média de 
400/500 m para o caso dos ônibus tradicionais, média de 500 m entre terminais ou 
estações tubo nas linhas dos atuais expressos, média de 1.400 para o caso das 
estações na Linha Verde e variáveis no caso da Linha Ligeirinho. 
 
Os mapas a seguir apresentam a densidade populacional por bairro em Curitiba no 
ano de 2000 e 2007. A escala da densidade populacional em Curitiba (Figura 164) 
varia em 6 níveis, que vão de mais de 100 habitantes por hectare (a mais alta 
densidade na cidade) a 2 habitantes por hectare (a mais baixa).  
 
Ao longo do eixo Norte-Sul predomina a média densidade populacional, entre 40 e 
100 habitantes por hectare, com trechos de média-alta (80 a 100 hab/ha, e alta 
(acima de 100 hab/ha) – principalmente nos setores centrais, que vão do Portão 
(ao Sul) ao Cabral (ao Norte). A partir desses terminais em direção às 
extremidades do eixo, as densidades atuais são baixa (entre 20 e 60 hab/ha) e 
muito baixa (inferior a 20 hab/ha). 
 
Os mapas revelam o aumento da densidade demográfica entre os anos de 2000 e 
2007, em todos os bairros de Curitiba. Entre os bairros com densidade demográfica 
maior de 80,1 hab/ha, a AID  possui 5 bairros, estes são o Bairro Centro, Água 
Verde, Juvevê, Portão e Vila Izabel. 
 
Tal padrão de densidade, com concentração nos setores centrais e rarefação nas 
extremidades, é esperado – mesmo que o zoneamento ao longo de todo o eixo 
favoreça a verticalização e o adensamento de modo homogêneo. 
 
O que chama a atenção, porém, são regiões da cidade com alta densidade 
populacional mesmo que não respondam ao tripé zoneamento, sistema viário e 
transporte público que se verifica junto aos eixos – e que, portanto, não têm oferta 
de transporte massivo.  
 
É o que se vê no sudeste da cidade, no Bairro Sítio Cercado, ou a leste, no Bairro 
do Cajuru (este atendido pelo eixo Leste-Oeste), ou a Cidade Industrial. Esta será 
parcialmente atendida pelo metrô, dependente, porém, de transporte massivo para 
a população do maior bairro em área de Curitiba até o Terminal CIC Sul. 
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Figura 164 - Densidade Demográfica por bairro de Curitiba nos anos de 2000  

  
Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2000) 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados. 
Escala: Mapa Ilustrativo. 
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Figura 165 - Densidade Demográfica por bairro de Curitiba nos anos de 2007  
 
 
 
 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000, 
IPARDES - Projeção Populacional 2007, 
IPPUC - Banco de Dados 
(Ana Amélia Camarano - Demógrafa) 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados 
Escala: Mapa Ilustrativo. 

 
Dinâmica da ocupação no eixo Norte-Sul 
Pesquisa apresentada em Monteiro (2008) confirma que “os eixos podem ser 
semelhantes em relação às leis, mas a apropriação deles pelo setor imobiliário se 
mostra diferenciada no norte e no sul”. Para sua análise, Monteiro levantou e 
cruzou dados do IPPUC com o número de construções liberadas nos bairros 
cortados ou tangenciados pelo eixo Norte-Sul (Quadros 22 e 23). 
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Quadro 22 -  Número de construções liberadas dos bairros por onde passa o eixo 
estrutural norte ao longo das décadas 

 Número de Construções Liberadas em Curitiba por Bairro e Década 

BAIRROS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 

Sta.Cândida 0 1 1 2 2 12 35 192 1.770 3.683 6.054 9.398 

Boa Vista 0 0 1 3 105 139 577 1.420 2.809 7.149 9.845 12.020 

Bacacheri 0 0 2 10 43 251 739 1.592 4.897 6.640 8.934 10.462 

Cabral  0 0 0 6 24 129 389 593 1.233 2.500 4.957 6.149 

Ahú 0 2 3 7 25 127 484 1.133 1.784 2.969 4.354 5.253 

Juvevê 3 6 9 21 88 276 625 950 2.290 3.779 5.518 6.378 

Alto Glória 1 1 4 17 71 221 504 721 1.534 2.259 3.042 2.788 

C. Cívico 0 0 5 7 28 75 187 372 1.467 3.522 4.339 4.681 

S.Francisco 7 21 50 121 298 747 1.680 2.386 3.236 3.627 4.167 4.347 

Fonte: IPPUC 
 

Quadro 23 -  Número de construções liberadas dos bairros por onde passa o eixo 
estrutural sul ao longo das décadas 

 Número de Construções Liberadas em Curitiba por Bairro e Década 

BAIRROS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 

Rebouças 3 24 58 116 343 1.033 2.213 3.058 4.412 6.596 9.366 10.299 

Batel 0 5 16 57 129 354 958 1.603 2.809 4.824 7.640 9.701 

Água Vede 3 7 33 69 184 669 1.779 3.296 7.836 16.019 22.678 26.081 

Vila Izabel 0 0 0 6 24 123 411 603 1.692 3.120 4.727 5.620 

Portão 0 3 5 12 38 288 1.264 2.381 5.600 10.419 16.218 19.218 

Novo Mundo 1 1 0 10 44 142 713 1.971 4.690 7.428 11.852 15.192 

Capão Raso  0 0 0 0 4 50 449 1.411 3.473 6.449 10.339 13.656 

Pinheirinho 0 1 1 1 1 10 70 633 3.063 5.662 20.812 15.981 

Fonte: IPPUC 

 

O eixo Sul conta com um número muito maior de construções liberadas e com 
crescimento expressivo na última década. 
 
Resultados dessa pesquisa apresentam um skyline de todo o eixo Norte-Sul, 
conforme pode ser visto nas figuras que seguem (Figuras 166, 167 e 168). 
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Figura 166 - Skyline Setor Norte 

 
Fonte: Monteiro (2008) 

 

Figura 167 - Skyline Setor Sul 

 
Fonte: Monteiro (2008) 

 
 

Figura 168 - Skyline sobreposto ao gráfico do carregamento das linhas de ônibus 

 
Fonte: Monteiro (2008) 

 
É possível notar, e como analisado por Monteiro, apesar de possuir o mesmo 
zoneamento, com mesma possibilidade de coeficiente de aproveitamento e alturas 
máximas, a verticalização até hoje ocorreu expressivamente apenas na região mais 
central. Isto indica a existência, ainda hoje, de um potencial de adensamento e de 
verticalização ao longo do eixo. 
 
Conjuntos para habitação social em Curitiba 
A relativa discrepância entre os coeficientes de aproveitamento mais elevados nos 
eixos estruturais e a ocupação que se consolidou ao longo do tempo, também pode 
ser observada ao analisar a localização de programas de habitação de interesse 
social.  
 
Bialecki (2008) estudou a implementação de conjuntos habitacionais de interesse 
social produzidos por órgãos públicos em comparação às diretrizes de indução de 
adensamento propostas nos Planos Diretores de Curitiba e a localização das 
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ocupações irregulares, no período de 1940 a 2007. Para os fins deste estudo, é 
importante verificar o mapa a seguir, que sintetiza todos os conjuntos habitacionais 
construídos em Curitiba entre 1967 e 2007. 
 
Figura 169 - Conjuntos Habitacionais de Curitiba 

 
 

Nota-se que os conjuntos habitacionais não foram construídos junto aos eixos de 
transporte massivo. Evidentemente, há uma limitação referente ao custo da terra 
para que isso se viabilizasse. Uma vez disponibilizada infraestrutura como a de 
transporte massivo e posteriormente integrado, o valor da terra aumentou em 
percentuais que dificultariam ainda mais o seu acesso por parcelas mais carentes 
da população ou mesmo por programas oficiais de habitação popular. 
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Na Figura 170 fica evidente que os conjuntos habitacionais foram construídos nas 
regiões periféricas da cidade, especialmente nas regionais CIC (onde há também 
concentração de empregos), Pinheirinho (em sua porção mais a Oeste, nos limites 
da cidade), e nas regionais Bairro Novo, Boqueirão e Cajuru, também nos limites da 
cidade. Assim, essas populações hoje são atendidas em forma complementar ao 
atual sistema de ônibus expressos, em redes paradoxalmente externas aos eixos 
estruturais.  
 
Diferentemente do planejamento de 40 anos atrás, nos planos diretores de 
Curitiba, esses conjuntos não seguiram por completo a lógica de otimização do 
serviço oferecido, nem tampouco conseguiu garantir, da forma planejada, o seu uso 
pela população considerada prioritária.  
 
Essa desarticulação dos conjuntos habitacionais de interesse social com fácil acesso 
ao transporte persiste até hoje, conforme mapa abaixo. De fato, por limitações 
crescentes impostas pelo valor da terra em Curitiba, os maiores conjuntos foram 
implantados em zonas periféricas, muitas vezes também pela opção de reduzir 
relocações, em áreas antes ocupadas irregularmente, mas quase sempre 
desarticulados dos principais eixos de transporte público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

332 

Figura 170 - Conjuntos Habitacionais de Curitiba de 2000 a 2007 

 
Fonte: Bialecki (2008) 

 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

333

Valor do solo no eixo Norte-Sul 
A valorização imobiliária depende, em grande medida do valor intrínseco do imóvel, 
agregando-se variáveis diversas, como a disponibilidade, qualidade e modal de 
transporte; mas depende também dos preços que o mercado pode e se dispõe a 
pagar. Tal cenário é variável no tempo, com valorizações e desvalorizações sobre o 
mesmo espaço. Essa situação é visualizada na sucessão de importância das 
centralidades comerciais e de serviços de uma cidade. O caso de São Paulo, com 
seus 4 centros é clássico: o centro tradicional tornou-se caro e com dificuldades de 
mobilidade então a cidade (o mercado) criou uma nova centralidade, a Avenida 
Paulista. Em 30 anos, a Avenida Brigadeiro Faria Lima tornou-se opção estratégica 
(entre a Avenida Paulista e a Marginal Pinheiros) com preços mais acessíveis; e 
enquanto ela mesma se consolidava, o mercado criava outra centralidade, a 
Avenida Luís Carlos Berrini, junto à Marginal Pinheiros. 
 
No caso de Curitiba, segundo o mapa do valor da terra, com dados de 1997 e 
publicado pelo IPPUC em 2001, tem-se uma distribuição radiocêntrica, com os 
valores decrescendo a partir do centro. Os bairros Centro, Batel e uma pequena 
fração do Bigorrilho são os únicos com valor da terra no máximo da escala. No 
segundo nível superior, dos 6 da escala, há apenas 2 cruzados ou tangenciados 
pelo eixo Norte-Sul: Água Verde e Alto da Glória. Os outros 4 bairros no mesmo 
nível não se beneficiam diretamente dos eixos estruturais de transporte: Bigorrilho, 
Seminário, parte do Rebouças, Mercês, São Francisco e Centro Cívico. No terceiro 
nível, a relação com os eixos se perde totalmente, formando um anel de áreas 
valorizadas ao redor do centro. 
 
Assim os eixos de transporte massivo também não atendem a totalidade dos 
bairros de poder aquisitivo mais baixo, porém, atendem a demanda pelos vetores 
de maior crescimento, não apenas de Curitiba, mas também da RMC; sobretudo os 
setores ao sul dessa grande mancha urbana. É nessa perspectiva de uso futuro 
intenso, por meio de ocupação mais densa ao longo dos eixos, que se deve pensar 
uma otimização para o serviço de metrô a ser ofertado. 
 
Valor venal no eixo Norte-Sul  
A análise do valor dos imóveis na cidade de Curitiba pode ser atualizada com base 
no valor venal considerado na cobrança do IPTU. A tabela a seguir se baseia na 
mediana do valor venal por bairro, destacados aqueles cortados ou tangenciados 
pelo eixo Norte-Sul. 
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Tabela 79- 20 bairros com maior valor venal mediano em Curitiba-PR 
 

Bairro 
Mediana do valor venal 

do imóvel (R$) Ordem 

Jardim Social 102.100,00 1 

Batel 68.700,00 2 

Hugo Lange 55.700,00 3 

Seminário 53.600,00 4 

Bigorrilho 51.700,00 5 

Cabral 50.100,00 6 

Alto da Glória 49.600,00 7 

Juvevê 49.400,00 8 

Bom Retiro 48.800,00 9 

Água Verde 47.200,00 10 

Jardim das Américas 47.200,00 10 

Ahú 46.400,00 12 

Cascatinha 46.000,00 13 

Mercês 44.400,00 14 

São Lourenço 43.800,00 15 

Alto da XV 43.100,00 16 

Tarumã 40.000,00 17 

Centro Cívico 39.900,00 18 

Cristo Rei 39.100,00 19 

São Francisco 39.000,00 20 

                      Fonte: IPTU - Cadastro Técnico Fiscal, IPPUC/Banco de Dados (2000) 

 
Nesta tabela ilustra-se o comportamento do mercado imobiliário ligeiramente 
distinto do mapa do valor da terra com dados de 1997 – a diferença principal é a 
ausência do bairro Centro, na 30ª posição na mediana do valor venal, entre os 75 
bairros da cidade. Outra característica expressa na tabela é a valorização de bairros 
com baixa e média densidades populacionais, como o Jardim Social, Hugo Lange, 
Seminário, e Bigorrilho, Bom Retiro e Jardim das Américas – todos entre os 10 
bairros com maior mediana no valor venal.  
 
Para o caso específico da estruturação do metrô no eixo Norte-Sul, no eixo Sul 
destacam-se os bairros Batel (2ª posição) e Água Verde (10ª); e no eixo Norte são 
os bairros Alto da Glória (7º), Juvevê (8º), Ahú (12º) e Cabral (6º) – tangenciados 
ou cortados pelo eixo. 
 
Dados do INPESPAR demonstram uma hierarquia de valores ligeiramente diferente 
daquela que se baseia a cobrança de IPTU, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 80- Valores do m² de terrenos, em alguns bairros de Curitiba, 
comercializados entre 2001 e 2005 

Bairro  Valor m2 (em R$) 
Centro  703,71 
Alto da XV  402,92 
Cabral  338,65 

Cristo Rei  317,37 
Água Verde  316,93 

                                            Fonte: INPESPAR (2001-2005) 
  

Segundo essa pesquisa, os maiores valores continuam sendo os mais próximos ao 
centro, seja no início do eixo Norte, seja no eixo Sul, apenas reposicionando para 
cima ou para baixo alguns bairros em termos de valor de imóveis. Dos cinco bairros 
mais caros, quatro serão cortados pelo eixo do metrô. 
 

IPTU no eixo Norte-Sul 
Outra informação que pode ser obtida pelos dados da base de IPTU é o uso do 
imóvel: territorial (sem uso), residencial, não residencial e uso misto. A tabela a 
seguir mostra os 20 bairros com maior número de unidades com lançamento de 
IPTU residencial. Estão destacados os bairros cortados ou tangenciados pelo eixo 
Norte-Sul 
 

Tabela 81- 20 bairros com maior número de lançamentos de IPTU residencial 

Bairros Residencial % Residencial 

CIC 23773 51,55 
Centro 19.444 48,26 
Água Verde 18.775 69,15 
Sitio Cercado 15.285 50,84 
Boqueirão 12.641 64,01 
Portão 12.106 74,96 
Cajuru 12.086 63,18 
Bigorrilho 11.588 66,22 
Uberaba 10.125 59,39 
Alto Boqueirão 10.014 57,67 
Xaxim 9.183 58,78 
Novo Mundo 8.312 71,02 
Boa Vista 7.860 71,77 
Bairro Alto 7.721 62,26 
Pinheirinho 6.988 50,72 
Capão Raso 6.880 66,89 
Bacacheri 6.744 75,14 
Rebouças 6.096 65,22 
Cristo Rei 6.018 81,20 
Campo Comprido 5.147 68,63 

                              Fonte: Cadastro Técnico Fiscal, IPPUC (2000) 
 

Entre os 20 bairros com maior número de unidades lançadas de IPTU residencial, 
nove estão ao longo do eixo Norte-Sul. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

336 

Quando se trata de unidades de IPTU não residencial, a presença dos bairros do 
eixo Norte-Sul é ainda maior, conforme tabela abaixo, com os 25 bairros com maior 
número de unidades lançadas. 
 
Tabela 82- 25 bairros com maior número de lançamentos de IPTU não residencial 

Bairros Não-Residencial % Não-Residencial 

Centro 20.185 50,10 
Água Verde 7.472 27,52 
Bigorrilho 5.418 30,96 
Batel 4.693 47,92 
Portão 2.644 16,37 
Rebouças 2.579 27,59 
Centro Cívico 2.269 47,43 
Cabral 1.790 28,77 
Juvevê 1.779 28,08 
Boqueirão 1.642 8,32 
Bacacheri 1.376 15,33 
Cristo Rei 1.191 16,07 
Ahú 1.152 22,36 
Hauer 1.115 22,95 
Mercês 1.078 17,95 
Vila Izabel 992 19,03 
CIC 978 2,12 
Xaxim 968 6,20 
Pinheirinho 968 7,03 
Capão Raso 909 8,84 
São Francisco 844 24,76 
Alto da Glória 796 24,17 
Novo Mundo 771 6,59 
Alto da XV 686 15,91 
Cajuru 611 3,19 

                 Fonte: Cadastro Técnico Fiscal, IPPUC (2000) 

 

Entre os 25 bairros com maior número de unidades lançadas de IPTU não 
residencial, 16 são cortados ou tangenciados pelo eixo Norte-Sul. 
 
A presença dos mesmos bairros nas duas listagens indica que têm importante 
concentração para o contexto curitibano tanto de atividades residenciais, como não 
residenciais (notadamente comércio e serviços), ou seja, são ao mesmo tempo 
origem e destino de viagens, o que pode sinalizar tráfego e movimentação de 
passageiros ao longo de todo o dia, diminuindo, portanto, grandes concentrações 
de uso nos horários considerados de pico. 
 
Mercado imobiliário no eixo Norte-Sul 
Entre 1994 e 2002, segundo dados da pesquisa de mercado imobiliário do 
INPESPAR (Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial, ligado ao SECOVI) os bairros que mais cresceram foram 
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Xaxim, Uberaba, Cajuru e CIC, com 24.650 unidades – e esse crescimento não foi 
acompanhando o estoque de potencial construtivo existente nos eixos estruturais.  
 
Dos bairros com relação direta com o Eixo Norte-Sul, o Água Verde é o que 
apresentou o maior número de unidades construídas, com 2.143. 
 
No período subsequente, conforme identificado por Zamberlan (2006), também 
com dados do INPESPAR, o número de unidades residenciais aumentou mais na 
zona sul da cidade, especialmente CIC (625 unidades) e no setor onde estão os 
bairros Uberaba, Hauer, Fanny, Boqueirão, Xaxim e Pinheirinho. Essas zonas serão 
beneficiadas pelo metrô no eixo Norte-Sul, ainda que parcialmente, já que há 
necessidade de transbordos para as pessoas irem de suas origens nesses bairros 
até as áreas de destino, em geral mais próximas às regiões centrais. 
 
Já quando se trata apenas de lançamentos residenciais verticais com 
empreendimentos com mais de 1.000 m2 entre 2002 e 2005, os setores que se 
destacaram foram II, III e IV. No setor II há o Bairro Água Verde e no setor III 
estão todos os bairros transpassados ou tangenciados pelo eixo Norte. 
 
Nota-se, então, que a verticalização, ou seja, o desejado adensamento por 
ocupação vertical ocorre apenas no início do eixo norte e na Água Verde, e com 
padrões de renda elevados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

338 

Figura 171 - Divisão Setorial de Curitiba 

 
Fonte: IMPESPAR 
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Conforme Figura 172, no eixo Norte-Sul estão quatro dos cinco bairros mais 
valorizados no mercado imobiliário.  
 
Na analise de Zamberlan (2006), os bairros junto ao eixo Norte tiveram 
crescimento populacional especialmente nas décadas de 70 e 80, mesma época da 
implementação da estrutural norte. O mesmo ocorreu no eixo Sul – mas com 
incremento relaciodado aos programas de financiamento do Sistema Financeiro de 
Habitação. Na análise do total de lançamentos entre 1954 e 2005, este autor 
apresenta a figura reproduzida a seguir. 
 
Figura 172 - Áreas Construídas (m²) nos SE – Norte e Sul 
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Fonte: IPPUC/ Banco de dados (2006) 

 
De fato, houve um crescimento a partir de meados de 1970 até 1999, sendo que o 
início deste período corresponde à implantação das estruturas, e o final, a 
estabilização financeira com o Plano Real. 
 
Com base em extensa pesquisa em anúncios publicados no jornal Gazeta do Povo, 
Zamberlan demonstrou que, no eixo Norte, entre 1965 e 1970, justamente no 
período da aprovação e início da implantação do Plano Diretor (que previa as 
estruturais Norte e Sul e junto a elas as únicas regiões passiveis de verticalização), 
a valorização dos terrenos ultrapassou 300% - em virtude da expectativa de 
investimentos públicos na região. Esse incremento, impressionante no período 
inicial, continuou acelerado nas décadas seguintes. 
 
Ainda segundo pesquisas do INPESPAR sobre oferta de imóveis por Bairro, 
atualizada para fevereiro de 2008, no Centro que há maior oferta de imóveis 
residenciais e comerciais, com 361 e 687 unidades, respectivamente. 
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Na análise do estoque residencial, que é o conjunto de imóveis residenciais à 
venda, disponíveis para ocupação imediata, entre os 20 bairros com maior estoque, 
5 estão no eixo Sul: Água Verde (2º com maior estoque, com 199 unidades), Batel 
(4º), Portão (8º), Novo Mundo (13º) e Capão Raso (19º); além de 3 no eixo Norte: 
Juvevê (9º), Cabral (11º) e Boa Vista (17º, com 43 unidades). Essa disponibilidade 
poderá atender aos interesses do mercado imobiliário com um incremento na oferta 
de determinado modal de transportes. 
 
Quanto aos imóveis comerciais, entre os 20 bairros com maior estoque, além dos 
bairros centrais (Centro, com maior estoque, e São Francisco, com o 12º estoque), 
há 7 bairros do eixo Sul: Água Verde (3º com maior estoque, com 102 unidades), 
Batel (5º), Portão (6º), Novo Mundo (7º), Capão Raso e Pinheirinho empatados em 
15º, e CIC (19º, com 41 unidades). Do eixo Norte, os bairros com maior estoque 
de imóveis comerciais são Boa Vista e Ahú, em 21º e 22º lugares, com 38 e 37 
unidades, respectivamente. 
 
Venda de imóveis verticais por padrão: destaque no eixo Norte-Sul  
Na última década, houve um crescimento vertiginoso de edifícios residenciais 
verticais em Curitiba, conforme pesquisa da SINDUSCON Paraná. No período de 
2001 a 2008, as unidades habitacionais em edifícios verticais passaram de 991 para 
3.921 – conforme dados apresentados na Feira de Gestão da FAE Centro 
Universitário. 
 
Este aquecimento do mercado imobiliário residencial continuou nos anos seguintes. 
No final de 2009, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
no Estado do Paraná (Ademi-PR), em conjunto com o jornal Gazeta do Povo, traçou 
o perfil imobiliário da cidade.  
 
Para este estudo, cabem algumas considerações à respeito. O primeiro diz respeito 
ao poder de indução de uma grande obra de infraestrutura viária e de transporte; é 
o caso da Linha Verde. Apenas com seu primeiro trecho inaugurado, cortando os 
bairros Fanny, Guabirotuba, Guaíra, Hauer, Lindoia, Parolin, Prado Velho e Xaxim, a 
obra já foi responsável pelo aquecimento do mercado imobiliário na região – 100 % 
em empreendimentos considerados “econômicos”, com valores de até R$1.600,00 
por m². 
 
Conforme matéria publicada na Gazeta do Povo em 29 de novembro de 2009: 
 

No acumulado de 2009 até setembro, foram liberados na região 
1.596 alvarás, o que representa quase 11% dos concedidos em toda 
Curitiba e dá uma ideia da quantidade de obras que serão 
executadas nos próximos anos. De construções concluídas foram 491 
(ou significativos 6,3% do total da cidade). 
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Quanto ao eixo Norte-Sul, a reserva de áreas no setor Norte impressiona – como 
ressaltamos no item Dinâmica da ocupação no eixo Norte-Sul, acima. Porém, 
segundo o Perfil Imobiliário Ademi/Gazeta do Povo, a saturação dos bairros mais 
centrais do eixo norte, como Alto da Glória e Juvevê, está impulsionando o mercado 
imobiliário ao Norte.  
 

No acumulado de 2009 até setembro, foram liberados 1.916 alvarás 
na região (o que representa mais de 13% dos alvarás liberados em 
toda a cidade) e concluídos 772 (10% do total de obras concluídas 
na capital). Também neste ano foram lançados 818 unidades 
residenciais na região, o que representa 23,6% de toda a produção 
vertical da capital paranaense. 

 
Isto significa que há a tendência de ocupação e adensamento junto à estrutural 
Norte, otimizando o uso da infraestrutura viária e de transporte. Indicando, por 
outro lado, que com este adensamento a demanda do sistema de transporte 
coletivo poderá crescer, pressionando a capacidade de transporte de passageiros do 
sistema de ônibus. 
 
Porém, para avançar na análise do mercado imobiliário e sua relação com o 
transporte público é importante saber quais faixas de renda estão ocupando essas 
regiões. 
 
A figura a seguir mostra o mapa com todas as unidades residenciais a venda em 
edifícios verticais em Curitiba, por padrão. 
 
Vê-se claramente uma distribuição dos imóveis residenciais verticais com unidades 
a venda ao longo dos eixos estruturais – o que é condicionado, claro, pelo 
zoneamento da cidade, que permite verticalização apenas junto aos eixos. Porém, 
essa distribuição é desigual. 
 
Os eixos Oeste e Sul são os com maior número de unidades a venda. Os eixos 
Leste e Boqueirão apresentam as menores quantidades. Já no eixo Norte, há uma 
concentração de unidades à venda na sua porção mais central, nos bairros Alto da 
Glória, Juvevê, e Cabral – e depois de um intervalo vazio, há outra concentração no 
seu extremo norte, junto ao Bairro Santa Cândida. 
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Figura 173 -  Unidades habitacionais verticais a venda em Curitiba 

 
Fonte: Ademi-PR e Gazeta do Povo (2009) 

 

Quando se isolam os padrões dessas unidades por seus valores venais, o quadro se 
altera um pouco. Para a análise do projeto do metrô, um modal que estará 
integrado no sistema de transporte público da cidade, a opção foi destacar os 
imóveis de padrões supereconômico (até R$120 mil), econômico (de R$120 mil a 
R$200 mil), e standard (de R$200 mil a R$300 mil). A distribuição das unidades 
nesses padrões à venda em 2009 estão representadas  na figura a seguir. 
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Figura 174 -  Unidades habitacionais verticais a venda em Curitiba 

 
Fonte: Ademi-PR e Gazeta do Povo (2009) 

 

O que se nota com esta estratificação é que o eixo Oeste perdeu a relevância, e 
ganharam os eixos Norte e, principalmente, Sul. No eixo Norte, a distribuição é 
relativamente similar ao longo dele. Todavia, o destaque é o eixo Sul, onde a 
concentração de unidades residenciais em edifícios verticais está ao sul do bairro 
Água Verde. 
 
No que se refere ao estudo para o metrô, isto indica dois aspectos relevantes:  
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a) o adensamento ao longo da estrutural do eixo sul, em unidades de padrões 
supereconômico, econômico e standard, tenderá a trazer novos usuários ao sistema 
de transporte público e;  
b) esse crescimento na demanda pressionará ainda mais a capacidade do sistema 
de transporte público em uma região da cidade onde ele já está sobrecarregado. 
 
Renda nos bairros do eixo Norte-Sul  
O IPPUC disponibiliza dados referentes a Faixa de Renda das Famílias Residentes, 
nos Bairros e Regionais”, com base no último censo do IBGE, de 2000. Projeções 
que envolvam a variável da renda podem não refletir eventuais dinâmicas reais. 
 
Na Tabela 83, ressalta-se ainda os bairros onde o percentual de famílias com renda 
superior a 10 SM é superior a 40%. Com isto, 8 dos bairros com maior presença 
interna de famílias com renda superior a 10 SM, e que estão entre os que 
concentram maior número de famílias com esse rendimento, são cortados ou 
tangenciados pelo eixo Norte-Sul, como destacados na tabela a seguir. 
 
Tabela 83- Percentual de famílias com renda entre 10 SM e acima de 15 SM no 

total de famílias 

Bairros 
% (entre 10 
SM e 15 SM) 

 % (acima de 15) Soma 

Água Verde 13,0% 61,0% 74,0% 
Centro 15,0% 39,9% 54,9% 
Bigorrilho 9,8% 66,2% 76,0% 
Portão 17,2% 38,3% 55,5% 
Boqueirão 14,5% 17,0% 31,5% 
CIC 8,4% 5,4% 13,9% 
Cajuru 10,7% 10,9% 21,6% 
Bacacheri 16,9% 47,2% 64,1% 
Xaxim 13,5% 14,4% 27,9% 
Novo Mundo 13,0% 19,5% 32,5% 
Uberaba 10,0% 14,9% 25,0% 
Boa Vista 13,2% 30,7% 43,8% 
Bairro Alto 14,5% 18,8% 33,2% 
Cristo Rei 14,1% 52,7% 66,8% 
Rebouças 14,8% 44,0% 58,8% 
Batel 8,1% 72,5% 80,6% 
Sitio Cercado 7,4% 4,5% 11,9% 
Alto Boqueirão 14,5% 11,8% 26,3% 
Capão Raso 12,5% 15,9% 28,3% 
Juvevê 14,1% 63,6% 77,7% 
Cabral 13,0% 66,6% 79,6% 

                      Fonte: Autores, com base em dados do IPPUC/IBGE (2000) 

 
Entre os 21 bairros com maior número de população de 10 SM e 15 SM e acima de 
15 salários mínimos pelo chefe de família, 11 são cortados ou tangenciam o eixo 
Norte-Sul. Há casos que chamam a atenção, como a CIC, que não se destaca nessa 
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característica socioeconômica. O que acontece é que, por ser o bairro mais 
populoso, mesmo o relativo baixo número de famílias com renda acima de 10 SM 
(apenas 13,9% do total de residentes) faz com que tenha um contingente 
populacional representativo no contexto municipal.  
 
No lado oposto, a tabela a seguir apresenta os 20 bairros com maior presença de 
famílias com renda média do chefe de família abaixo de 3 salários mínimos , entre 
3 e 6 SM e entre 6 e 10 SM no total de população com esses rendimentos na 
cidade. 
 
Tabela 84-  Percentual de famílias com renda média do chefe de família abaixo de 

3 salários mínimos até 6 salários mínimos, 2000 

Bairros 
% (renda média 
abaixo de 3 SM) 

% D (entre 3 
SM e 6 SM) 

% C (entre 6 
SM) 

% soma no 
bairro 

% soma 
na cidade 

CIC 29,0% 25,3% 31,8% 86,1% 12,1% 
Sitio Cercado 30,1% 26,0% 32,0% 88,1% 8,0% 
Cajuru 26,7% 23,8% 27,9% 78,4% 6,5% 
Boqueirão 21,7% 18,1% 28,7% 68,5% 4,5% 
Uberaba 26,5% 19,3% 29,3% 75,0% 4,1% 
Pinheirinho 29,6% 24,2% 29,1% 83,0% 3,8% 
Xaxim 21,0% 20,4% 30,7% 72,1% 3,6% 
Tatuquara 43,6% 28,6% 21,1% 93,3% 2,9% 
Alto Boqueirão 6,9% 26,5% 40,3% 73,7% 2,9% 
Novo Mundo 20,3% 16,6% 30,6% 67,5% 2,9% 
Bairro Alto 22,0% 16,7% 28,0% 66,8% 2,6% 
Capão Raso 21,3% 18,2% 32,2% 71,7% 2,5% 
Centro 9,0% 11,3% 24,8% 45,1% 2,2% 
Santa Cândida 23,1% 20,7% 32,5% 76,2% 2,1% 
Portão 10,9% 9,5% 24,1% 44,5% 2,0% 
Fazendinha 18,6% 21,3% 35,4% 75,3% 1,8% 
Pilarzinho 22,3% 18,4% 29,0% 69,6% 1,8% 
Boa Vista 13,8% 12,8% 29,6% 56,2% 1,7% 
Santa Felicidade 15,0% 20,5% 30,1% 65,6% 1,6% 

São Bráz 20,5% 18,8% 30,4% 69,8% 1,5% 

             Fonte: autores, com base em dados do IPPUC/IBGE (2000) 

 
Entre os 20 bairros com maior concentração de famílias cujos chefes têm 
rendimentos que as caracterizam com renda média abaixo de 3 SM até 10 SM, 8 
são cortados ou tangenciados pelo eixo Norte-Sul (Tabela 84). E apenas nos bairros 
Centro e Portão esta população não ultrapassa os 50% na composição 
socioeconômica do bairro. A distribuição de renda também varia nos setores 
censitários mais próximos e ao longo do eixo Norte-Sul, conforme figura a seguir. 
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Figura 175 - Renda média do chefe de família no eixo Norte-Sul 

 
Fonte: IPPUC (2010) 

 

As maiores rendas por setores censitários se concentram em uma nebulosa que 
engloba grande parte dos setores norte da cidade (incluindo aqueles ao longo do 
eixo norte) e uma pequena mancha ao sul do centro (incluindo uma pequena 
extensão do eixo sul).  
 
É possível efetuar uma comparação da distribuição de renda no eixo Norte-Sul com 
as áreas mais verticalizadas (e adensadas) junto a este eixo, tomando como 
referência a figura apresentada a seguir. 
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Figura 176 - Regiões verticalizadas no eixo Norte-Sul 

 
Fonte: Monteiro (2008) 

 

Apesar de todo o eixo Norte-Sul ter os mesmos parâmetros de uso e ocupação do 
solo, as porções mais verticalizadas são na região central, indo para Alto da Glória, 
Juvevê e Cabral, no sentido Norte; e Batel, Água Verde e Vila Izabel, no sentido 
Sul. Pela análise do perfil imobiliário recente da cidade de Curitiba, nota-se 
tendência para um adensamento no eixo Sul, do Portão para o sul, uma vez que 
comporta lançamentos imobiliários residenciais verticais para um padrão 
supereconômico, econômico e standard. 
 
Ao Norte, é mais adensado e verticalizado exatamente o conjunto de bairros que 
concentram os setores censitários com maior renda média do chefe de família ao 
longo do eixo – especialmente no Juvevê e junto ao terminal Cabral; e no eixo Sul, 
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na região do Batel e parte do Água Verde. Também pelo perfil imobiliário recente 
da cidade de Curitiba, esta tendência continuará. A relação entre adensamento e 
alta renda será ainda mais reforçada no eixo Oeste. No eixo Norte, um maior 
número de unidades de alto padrão atraem o mercado imobiliário, no Juvevê, até o 
Terminal Cabral.  
 
O uso dos modais de transporte está ligado tanto ao adensamento populacional 
junto aos eixos e estações, como também ao padrão de renda desta população. 
Neste sentido, a intensidade e perfil socioeconômico da ocupação do solo junto ao 
eixo Norte-Sul têm influência diferenciada no sistema de transporte atual, assim 
como na mudança para o modal metrô. 
 
5.5.4.6 Divisão Modal e Perfil Socioeconômico 

 
População e motorização no eixo Norte-Sul 
O uso do transporte individual cresce em todo o Brasil – e os números são 
especialmente relevantes em Curitiba. Porém, quando se compara o total da frota 
dos municípios da RMC, conclui-se que a participação de Curitiba decresceu, com 
relação direta com o número de veículos particulares. Entre 1998 e 2006, a frota de 
veículos registrados em Curitiba teve aumento de 32% passando de 655.386 
veículos para 963.464 no período, ultrapassado 1 milhão em 2008 (pesquisa 
“Evolução da Frota de Veículos Cadastrados em Curitiba e Região Metropolitana, 
1998-2006”, disponível no site do IPPUC). Isto faz de Curitiba a cidade com maior 
índice de motorização do país, com um carro para cada 1,7 habitantes. 
 
Já em 1996 a frota de Curitiba representava 81% da frota registrada na RMC, 
tendo diminuída esta participação para 72% em 2006. Todos os municípios 
integrados à RIT tiveram crescimento de frota maior do que 50%. Os residentes 
nesses municípios, que não serão atendidos pelo metrô, continuarão a fazer suas 
viagens à Curitiba com veículos individuais – e sua frota cresce mais do que a da 
capital. 
 
A tabela a seguir lista os bairros cortados ou tangenciados pelo eixo Norte-Sul – por 
onde passará a linha do Metrô, conforme classificação da URBS. Esses bairros estão 
classificados segundo dois critérios: população e índice de motorização individual 
(carros) por bairro de Curitiba, tendo como referência o ano de 2006. Neste índice, 
quanto menor o valor, mais carros por habitantes – ou seja, população mais 
dependente de deslocamentos em carros. A relação traduzida por um alto Índice de 
Motorização não significa necessariamente o uso do transporte individual por 
inexistência de transporte coletivo ou baixo índice de atendimento (conexões 
necessárias, mas não atendidas), e sim uma maior capacidade de adquirir um 
veículo, sempre mais decisória na opção do usuário.  
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Tabela 85- Índice de motorização por bairro, 2006 

Bairro Automóveis População 
Ordem 
POP 

Índice 
Motorização Ordem IM 

Eixo Sul 
Batel 12.590 13.271 36 1,1 2 
Água Verde 24.341 56.188 8 2,3 23 
Capão Raso 14.887 38.734 14 2,6 30 
Portão 17.029 45.899 12 2,7 31 
Novo Mundo 14.104 48.451 10 3,4 42 
Pinheirinho 10.769 55.989 9 5,2 56 
Cidade Industrial 25.858 177.424 1 6,9 63 

Eixo Norte 
Alto da Glória 4.288 6.296 64 1,5 6 
Cabral 8.418 13.206 37 1,6 9 
Bacacheri 14.859 26.035 23 1,8 12 
Juvevê 5.950 12.711 40 2,1 18 
Ahú 5.083 12.561 42 2,5 27 
Santa Cândida 10.648 31.403 18 2,9 36 
Tingui 3.845 13.030 39 3,4 41 
Atuba 2.421 14.234 34 5,9 59 
Boa Vista 3.379   33.117 16 9,8 68 

Eixo Norte-Sul trecho centro 
Centro 33.970 36.759 15 1,1 3 
São Francisco 3.313 7.251 58 2,2 20 

         Fonte: IPPUC (2006) (com dados do IBGE e DETRAN) 
 

Entre os 20 bairros mais populosos da cidade, apenas 6 são cruzados ou 
tangenciados pelo eixo Norte-Sul, por onde passará o metrô. Entre esses bairros, 
nenhum deles está entre os 20 mais motorizados da cidade. Assim, os habitantes 
desses bairros serão os mais beneficiados pelo metrô, que estará mais próximos de 
suas residências, e sem dependência dos veículos privados. 
 
Por outro lado, entre os 20 bairros com maiores índices de motorização 
(inversamente proporcional ao número de habitantes por veículo), 7 são cruzados 
ou tangenciados pelo eixo Norte-Sul. Neste caso, tornar os moradores desses 
bairros usuários do metrô será mais difícil. 
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5.5.4.7 Polos e Equipamentos Urbanos no Eixo Norte-Sul 

 
Os equipamentos urbanos, são conceituados de acordo com a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT (NBR 9284/88), como: “todos os bens públicos ou 
privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 
funcionamento da cidade, mediante autorização do poder público, em espaços 
públicos e privados”. 
 
No eixo Norte-Sul, delimitando um raio de abrangência de 400 m, para a ADA pela 
implantação do metrô, e 800 m, para a Área Indiretamente Afetada, encontra-se 
alguns equipamentos urbanos. A maioria, destes está localizada na região central 
da cidade, decrescendo à medida que se afasta do centro nos sentidos norte e sul 
da cidade. 
 
Pode-se relacionar os seguintes equipamentos urbanos encontrados no eixo Norte-
Sul: 

• Redes de unidades de saúde: há 15 hospitais públicos e particulares, sendo 1 
na região norte, 11 na região central e 3 na região sul da cidade de Curitiba. 

• Redes de escolas e creches: 23 escolas estaduais, 14 escolas municipais, 
sendo estas localizadas na sua maioria no setor sul e 14 escolas particulares, 
além de 6 Campus da UFPR e 1 Campus da FESP. 

• Equipamentos destinados ao lazer: no eixo Norte-Sul há mais de 90 praças, 
parques, largos e bosques que são essenciais à cidade; além de serem áreas 
de lazer em potencial, permitem a redução da temperatura média na cidade, 
auxilia na renovação do ar, conformando um microclima agradável, 
principalmente no verão.  

• Equipamentos destinados à atividades culturais: localizados, na sua maioria, 
na região centro-norte do eixo, há 3 equipamentos destinados a cultura: o 
Museu Paranaense, o Teatro Guaíra e o Museu Oscar Niemeyer, este último 
já fora do raio de abrangência mas com grande importância para a cidade. 
 

Geradores de viagens no eixo Norte-Sul 
Para a determinação de centralidades urbanas, as empresas de análise de mercado 
utilizam como indicadores alguns empreendimentos de comércio e serviços, sendo 
os principais os shopping centers, grandes supermercados e agências bancárias.  
 
Os dois primeiros são importantes geradores de viagem, cuja expressão física são 
as centenas de vagas de estacionamento que oferecem aos clientes, e também 
indicam um uso deste equipamento (e desta porção da cidade) em períodos 
noturnos e finais de semana.  
 
As agências bancárias abrem apenas durante a semana, em horários reduzidos, 
não geram tanto fluxo como os outros dois equipamentos (e cada vez menos 
serviços bancários são realizados nas agências); no entanto, indicam centralidades. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

351

As agências comumente estão instaladas em regiões com concentração de outras 
atividades de comércio e serviços. 
 
A figura a seguir apresenta o eixo Norte-Sul com os principais geradores de 
viagem. 
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Figura 177 - Geradores de viagens eixo Norte-Sul 
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5.5.4.8 Caracterização do Eixo Norte-Sul: Análise de Campo 
 
O trabalho de campo complementa as análises com dados secundários para o 
diagnóstico eixo Norte-Sul. As informações referentes ao sistema de transporte 
(carregamento, embarque e desembarque, etc.) seguem-se a esta análise. 
 

Tabela 86- Número de passageiros dos terminais do eixo Sul 

Terminal Passageiros DU 

Pinheirinho 324.137 

Capão raso 639.524 

Portão 473.731 

Obs: O terminal com maior carregamento no eixo é o Capão Raso. 
Para o ponto de maior carregamento do Metrô, ver o estudo de demanda; situar informações eixo “Norte-Sul” 
no contexto do trabalho Linha Azul paradas “análise do entorno”. 

 

Neste levantamento técnico foram considerados os seguintes critérios: 
• Existência de lotes vagos; 
• Grau de verticalização; 
• Equipamentos urbanos públicos e privados; 
• Grandes geradores de viagens (principalmente comerciais); 
• Existência e caracterização do comércio local; 
• Padrão residencial. 

 
Do sul para o norte, do Terminal Pinheirinho ao Terminal Santa Cândida, é 
possível fazer a seguinte caracterização: 
 
Terminal Pinheirinho 
Junto ao terminal Pinheirinho há a Rua da Cidadania e um grande supermercado. 
Há ainda muitos lotes vagos nas proximidades do terminal e a ocupação, tanto 
residencial como comercial, é predominantemente térrea de padrão simples, com 
verticalização incipiente (Figura 178 a 181). 
 

Figura 178 - Supermercado junto 
ao terminal 

Figura 179 - Rua da Cidadania do 
Pinheirinho 
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Figura 180 - Verticalização 
incipiente 

Figura 181 - Lotes vagos junto ao 
terminal                                              

 
Paradas Ouro Verde, Santa Regina, José Bettega e Pedro Gusso 
A ocupação entre as paradas Ouro Verde, Santa Regina, José Bettega e Pedro 
Gusso é bastante similar. Predomina a ocupação térrea, com algum comércio 
local que se intensifica (mesmo que bem pouco) quanto mais ao norte. Há ainda 
algumas indústrias e muitos lotes vagos. A verticalização é incipiente e pontual 
(Figura 182 a 190). 
 
Figura 182 - Parada Ouro Verde 
 

Figura 183 - Padrão residencial e 
comercial 
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Figura 184 - Indústrias 

 

Figura 185 - Lotes vagos 

 

Figura 186 - Parada Santa Regina 

 

Figura 187 - Centro Comercial Claudino 

  
Figura 188 - Padrão residencial e 
Comercial 

Figura 189 -  Parada José C. Bettega 
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Figura 190 - Padrão residencial e verticalização incipiente 

 

 
Terminal Capão Raso 
Junto ao Terminal Capão Raso está o Shopping Popular e uma garagem de 
ônibus. Ainda há muitos lotes vagos nas proximidades do terminal e a ocupação 
predominante, tanto residencial quanto comercial é térrea de padrão simples, 
com verticalização incipiente ( Figuras 191 a 196). 
 

Figura 191 - Terminal Capão Raso 

 

Figura 192 - Shopping Popular 
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Figura 193 - Lotes vagos e 
verticalização incipiente 

 

Figura 194 - Garagem de ônibus 
junto ao terminal 

Figura 195 - Lotes vagos e padrão 
do comércio local 
 

Figura 196 - Supermercado entre 
terminal e parada Herculano de 
Araújo 

  
Parada Herculano de Araújo 
Ainda há muitos lotes vagos próximos à parada, bem como grandes depósitos e 
indústria. Não há verticalização. No comércio local, predominam 
estabelecimentos locais de padrão relativamente baixo, com algumas lojas de 
rede, indicando certa polaridade (Figura 197 a 200). 
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Figura 197 - Parada Herculano de 
Araújo e loja de rede 

 

Figura 198 - Grandes depósitos 
 

Figura 199 - Padrão local e lojas 
de rede 

 

Figura 200 - Padrão residencial, 
comercial e lotes vagos 

 
Parada Hospital do Trabalhador 
O principal equipamento urbano da região, o Hospital do Trabalhador, está em 
região com vários lotes vagos e baixa verticalização. O comércio local já é mais 
vigoroso (Figura 201 e 202). 
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Figura 201 - Parada Hospital do 
Trabalhador 

 

Figura 202 - Hospital do Trabalhador 
 

 
Parada Itajubá 
Das paradas ao sul do Portão, é junto à parada Itajubá onde se identifica a 
principal polarização comercial, com estabelecimentos locais e presença de lojas 
de redes. Não há verticalização, e já não se notam lotes vagos. 
 
Próximo à parada há a 5ª Companhia de Comunicações Blindada, do exército 
(Figura 203 a 205). 
 

Figura 203 - Parada Itajubá   
 

 

Figura 204 - 5ª Companhia de 
Comunicação Blindada 
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Figura 205 - Presença intensa de 

comércio na rua 
 

 
Terminal Portão 
O principal equipamento urbano junto ao Terminal Portão é o Shopping 
Palladium. Próximo a ele, e mais antigo, há o Shopping Total. O comércio local é 
intenso e ativo. Junto ao terminal, há o Museu Metropolitano de Arte (MUMA), 
então em obras. Apesar da intensa atividade comercial, a verticalização não é 
notável, e ainda há vários lotes vazios ( Figura 206 a 209). 
 

Figura 206 - Terminal Portão 

 

Figura 207 - MUMA 
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Figura 208 - Shopping Palladium 

 
 

Figura 209 - Shopping Total 

 

Paradas Carlos Dietzch, Morretes, Vital Brasil, Sebastião Paraná e Dom 
Pedro 
O entorno entre as paradas Carlos Dietzch e Dom Pedro é similar – e mostra um 
contraste com o entorno das paradas ao sul do Terminal Portão. 
 
Neste trecho, o comércio local é mais intenso. A principal diferença dos trechos 
ao sul é a presença de comércio no térreo dos edifícios, já utilizando os 
parâmetros do Plano Massa. Ainda assim, há muito comércio térreo em 
edificações antigas. O destaque comercial é o Shopping Água Verde, junto à 
parada Vital Brasil. 
 
A verticalização ainda é parcial, com edificações em construção. Mas em todo o 
trexo, a maioria dos edifícios ainda é térrea (Figura 210 a 219). 
 

Figura 210 - Parada Carlos Dietzch Figura 211 - Igreja do Portão 
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Figura 212 - Parada Morretes 
 

 
 

Figura 213 - Ocupação residencial e 
comercial 

Figura 214 - Parada Vital Brasil Figura 215 - Shopping Água Verde 

Figura 216 - Parada Sebastião 
Paraná 

Figura 217 - Verticalização 
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Figura 218 - Parada Dom Pedro Figura 219 - Comércio Local 

 
Paradas Petit Carneiro e Silva Jardim 
Duas últimas paradas na Avenida República Argentina no sentido norte, antes da 
Avenida Sete de Setembro, apresentam um entorno mais consolidado, tanto em 
número de atividades comerciais como em verticalização. A ocupação residencial 
vertical é de alto padrão, principalmente junto à parada Silva Jardim. 
 

Ainda assim, há lotes vagos ou imóveis térreos desocupados, bem como 
comércio local térreo e antigo. O Clube Curitibano é o grande equipamento 
urbano da região, bem como os supermercados Pão de Açúcar e Angeloni (Figura 
220 a 224). 
 

Figura 220 - Parada Petit Carneiro 
 

 

Figura 221 - Clube Curitibano e Pão 
de Açúcar 
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Figura 222 - Verticalização alto 
padrão e imóveis desocupados 

Figura 223 - Comércio local e 
verticalização 

 
 
 

Figura 224 - Parada Silva Jardim, ao 
fundo Praça do Japão 

 

 
Paradas Bento Viana, Coronel Dulcídio e Praça Oswaldo Cruz 
A presença do Plano Massa, com ocupação de comércio e serviços no térreo de 
torres residenciais de mais alto padrão, marca este trecho do eixo Sul. 
 
Os principais empreendimentos comerciais são um supermercado próximo à 
parada Coronel Dulcídio, e o Shopping Curitiba, na Praça Osvaldo Cruz – onde 
fica a praça homônima, de caráter esportivo, com quadras coberta e descoberta, 
piscina aquecida, pista de caminhada, além de playground infantil. 
 
Quanto mais próximo à parada Bento Viana, maior o número de ocupações 
verticalizadas – e quanto mais próximo à parada da Praça Osvaldo Cruz, mais 
edificações térreas, antigas, destinadas principalmente ao comércio (Figura 225 
a 227). 
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Figura 225 - Parada Bento Viana, 
ladeada de verticalização 

 

Figura 226 - Parada Coronel 
Dulcídio, ladeada de verticalização 

 

Figura 227 - Parada Praça Oswaldo Cruz 

 
 
Parada Alferes Poli (Catedral da Fé) 
Ainda há boa presença de verticalização utilizando os parâmetros do Plano 
Massa. Porém, é notável a presença de comércio em edificações térreas e 
antigas, bem como estacionamentos em lotes, e edifícios residenciais mais 
antigos, com menos de 6 pavimentos. O grande empreendimento é a Igreja 
Universal do Reino de Deus, que dá nome à parada (Figura 228). 
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Figura 228 - Parada Alferes Poli e igreja Universal do Reino de Deus 

 
 
Parada Eufrásio Correia 
Junto ao principal cruzamento dos eixos de transporte público de Curitiba, onde 
se cruzam (mas não se conectam totalmente) os eixos Norte-Sul, Leste-Oeste e 
Boqueirão. 
 
Na praça que dá nome à parada há Câmara de Vereadores, ladeada por hotéis e 
edificações de interesse histórico. Em frente à parada, o Centro de Convenções 
Embratel e o Shopping Estação. Ocupando uma quadra, entre as avenidas Sete 
de Setembro e Silva Jardim, está a Universidade Federal Tecnológica do Paraná 
(UTFPR). 
 
Há verticalização próxima à parada, mas ainda existem edificações térreas 
antigas (algumas sem interesse histórico) e estacionamentos (Figura 229 a 232). 

 
Figura 229 - Parada Eufrásio Correia e 
praça homônima, com Câmara Municipal 

 
 

Figura 230 - Shopping Estação e 
Embratel Convention Center 
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Figura 231 - Shopping Estação, 
UTFPR, edifício histórico e verticalização

 

Figura 232 - Edificação de interesse 
histórico 

  
 
Estação Central 
Junto à Rua XV de Novembro, em frente ao prédio central dos Correios. Em via 
exclusiva para ônibus, tem configuração distinta do restante do corredor (Figura 
233). 
 

Figura 233 - Parada Estação Central 

 
 
Parada Passeio Público 
Em frente ao Passeio Público, junto à parada há um Farol do Saber e o Colégio 
Estadual do Paraná. Bem como há o Shopping Mueller e a Praça 19 de dezembro. 
 
No sentido norte, já na Avenida João Gualberto, encontram-se alguns edifícios 
empresariais e residenciais que não seguem os parâmetros do Plano Massa, alé 
de edificações de interesse histórico. Sem dúvida, o maior pólo gerador de 
usuários nesta parada é o Colégio Estadual do Paraná (Figura 234 a 236). 
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Figura 234 - Parada Passeio 
Público 

 

Figura 235 - Verticalização 
mesclada com estacionamentos 

 
Figura 236 - Edifícios empresariais e residenciais 

 
 
Paradas Maria Clara, Constantino Marochi, Moysés Marcondes e Bom 
Jesus 
A ocupação ao longo do eixo Norte entre as paradas Maria Clara e Bom Jesus é 
marcada pela verticalização baseada no Plano Massa. Essa verticalização se 
intensifica quanto mais ao norte. Com presença ao longo de todo o trecho, 
principalmente junto às paradas mais ao sul, há edificações térreas comerciais e 
residenciais e pequenos edifícios residenciais com menos de 6 pavimentos. 
 
Junto à parada Moysés Marcondes há um supermercado Mercadorama, de 
grande porte. O padrão dos edifícios residenciais cresce nas proximidades da 
parada Bom Jesus, sem que se tenha, necessariamente, a aplicação do Plano 
Massa pelos seus moradores. Junto a esta parada há outro grande 
supermercado, também Mercadorama e a Igreja Bom Jesus do Cabral (Figura 
237 a 242). 
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Figura 237 - Parada Maria Clara 
 

 

Figura 238 - Ocupação comercial e 
residencial térrea e verticalizada 

 
 

Figura 239 - Parada Constantino 
Marochi 

Figura 240 - Parada Moysés 
Marcondes 

Figura 241 - Parada Bom Jesus, ao 
fundo Igreja do Cabral 

Figura 242 - Edifícios residenciais 
de alto padrão 
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Terminal Cabral 
Há verticalização pronunciada junto ao terminal, mas ainda com presença de 
casas térreas e lotes vagos. O comércio é pouco intenso, se comparado com os 
terminais do eixo Sul. Imediatamente depois do terminal, ao norte, a taxa de 
verticalização cai abruptamente, com muitos lotes vagos (Figura 243 a 245). 
 
 

Figura 243 - Terminal Cabral 
 

 

Figura 244 - Ocupação junto ao 
terminal 

Figura 245 - Ocupação ao norte, próxima ao terminal 

 
 

 
Paradas Antônio Cavalheiros e Holanda 
A taxa de verticalização cai, em relação às estações ao sul do Terminal Cabral. 
Porém, nota-se ocupação mais recente, verticalizada, respeitando parâmetros do 
Plano Massa, com térreo comercial. 
 
O padrão dos edifícios é médio, intercalados com edificações mais antigas de até 
dois pavimentos e grandes lotes vagos. Entre as duas paradas há o 
hipermercado Wal Mart (Figura 246 a 249). 
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Figura 246 - Parada Antônio 
Cavalheiros 

Figura 247 - Ocupação com 
verticalização e lotes vagos 

  
Figura 248 - Parada Holanda Figura 249 - Wal Mart 

 
Parada Gago Coutinho 
A ocupação é predominantemente horizontal, com várias residências térreas. 
Próxima à parada, há uma garagem de ônibus e a Igreja da Paróquia Santo 
Antônio (Figuras 250 e 251).  
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Figura 250 - Parada Gago 
Coutinho 

 

Figura 251 - Ocupação entre 
paradas Holanda e Gago Coutinho 

Terminal Boa Vista 
Diferentemente dos outros terminais do eixo Norte-Sul, este terminal tem 
conjunto de paradas em via perpendicular à canaleta exclusiva. Há rara 
verticalização junto ao terminal, com predomínio de edificações comerciais 
baixas e lotes vagos (Figuras 252 e 253). 
 

Figura 252 - Terminal Boa Vista 
 

Figura 253 - Ocupação junto ao 
terminal 

 
Paradas Antônio Lago, Fernando de Noronha e Joaquim Nabuco 
Junto às duas primeiras paradas há grandes equipamentos urbanos. No entorno 
da parada Antônio Lago destacam-se o hipermercado Big, um dos acessos ao 
Parque Natural Municipal Bacacheri, grandes conjuntos habitacionais – e vários e 
grandes lotes vagos. A Rua da Cidadania do Boa Vista está em frente à parada 
Fernando de Noronha, e nas proximidades há conjuntos habitacionais. 
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A verticalização é praticamente inexistente; há presença de comércio local, mas 
menor que no trecho anterior mais ao sul; o padrão residencial é mais baixo; e 
os lotes vagos são uma constante. 
 
É este também o padrão que se encontra junto à parada Joaquim Nabuco, junto 
à qual há uma garagem de ônibus, a Faculdade Machado de Assis e a loja de 
departamentos Havan (Figura 254 a 260). 
 

 
Figura 254 - Parada Antônio Lago 
com hipermercado Big 
 

 

Figura 255 - Lotes vagos em 
frente à parada, com conjunto 
habitacional ao fundo 

Figura 256 - Lotes vagos, conjunto habitacional e rara verticalização 
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Figura 257 - Parada Fernando de 
Noronha e Rua da Cidadania do Boa 
Vista 

Figura 258 - Padrão da ocupação 
lindeira 

 

 
Figura 259 - Parada Joaquim 
Nabuco 

 
Figura 260 - Faculdade Machado de 
Assis 

 
Terminal Santa Cândida 
Não há verticalização junto ao terminal, com ocupação mista, residencial e 
comercial. Há ainda muitos lotes vagos junto ao terminal, que tem ao leste 
imóvel ocupado pelo Hipermercado Condor. Há alguns empreendimentos 
imobiliários verticais surgindo na região.  
 
Um pouco ao norte do terminal está a Igreja de Santa Cândida e o Cemitério 
Israelita de Santa Cândida, Cemitério Paroquial Santa Cândida e o Cemitério 
Municipal do Santa Cândida (Figuras 261 a 264). 
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Figura 261 - Terminal Santa Cândida 

 
Figura 262 - Ocupação junto ao 
terminal 

 
 
Figura 263 - Empreendimento 
imobiliário entre parada Joaquim 
Nabuco e terminal 

Figura 264 - Hipermercado Condor, 
junto ao terminal 

 

 
5.5.4.9 Demandas e Deslocamentos de Passageiros 
 
Rede Integrada de Transportes 
Na Rede Integrada de Transportes de Curitiba, com exceção de algumas poucas 
linhas não integradas, é possível embarcar em ônibus em qualquer ponto e 
desembarcar em qualquer outro ponto, com integração entre as linhas. Esta 
integração, porém, é físico-tarifária: ou seja, paga-se apenas uma tarifa para 
essa integração, desde que ocorra nos terminais. 
 
Os principais terminais de integração de Curitiba estão justamente no eixo Norte-
Sul, indicando, assim, que eles são os responsáveis pelo maior número de 
integrações da RIT. 
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Transporte Integrado no Eixo Norte-Sul 

 
Linhas e carregamentos 
O eixo Norte-Sul é o mais carregado entre os eixos estruturais de Curitiba,  
circulam diariamente 372.000 passageiros, conforme figura a seguir. 

 
Figura 265 - Linhas e carregamentos no eixo Norte-Sul 

 
Fonte: URBS 

 
O eixo Sul é o mais carregado, com 242.000 passageiros diários, chegando a 
transportar 35.500 nas horas de pico, com circulação de 67 veículos por hora. O 
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eixo Norte é o segundo mais carregado, com 130.000 passageiros diários, 
20.000 nas horas de pico, e circulação de 23 veículos por hora. A tabela a seguir 
mostra um comparativo entre o carregamento de sistemas metroviários de 
algumas cidades brasileiras do eixo Norte-Sul de Curitiba. 

 
Tabela 87- Referenciais de carregamento em sistemas de metro: SP, RJ e 

Curitiba, 2007 

  Posição Operadora No de linhas Passageiros / Dia útil 

1 METRÔ – SP 4 1.795.813 

2 CPTM (SP) 6 1.326.214 

3 METRÔ – RIO 2 467.586 

4 CURITIBA 1 372.000 

5 SUPERVIA (RJ) 6 357.823 

   Fonte: IPPUC (2007) 

 
Os cálculos do IPPUC consideram que, em 2014 a demanda deverá ultrapassar 
500.000 passageiros por dia útil, quando há previsão de início da operação do 
metrô no eixo Norte-Sul. 
 
Esse valor considera tanto o incremento populacional como eventual atratividade 
maior para o transporte público pelo modal – e também considerando que parte 
da demanda poderá ser absorvida pela Linha Verde. 
 
Estações e carregamentos 
O projeto do Metrô, com extensão de 22,1 km, prevê a implantação de 21 
estações, incluindo os atuais 6 terminais. No eixo Norte-Sul há entre terminais e 
estações tubo, 38 paradas. 
 
A figura a seguir apresenta os 6 terminais e 32 estações tubo existentes, com o 
número de passageiros total e por sentido. 
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Figura 266 - Número de passageiros por terminais e estações tubos no eixo 
Norte-Sul 

 
                                      Fonte: URBS (2009) 
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Esses dados foram recentemente atualizados, em novembro de 2009, pela URBS, 
em uma pesquisa de embarques no Eixo Norte-Sul. A pesquisa foi feita das 
6:00h às 24:00 h.  
 
Como linhas do Eixo Norte-Sul, foram consideradas tanto as que utilizam a 
canaleta exclusiva (expressos) como as linhas diretas, que trafegam em relativo 
paralelismo, complementando as linhas expressas. Assim, as linhas consideradas 
foram: Santa Cândida/Capão Raso; Santa Cândida/Pinheirinho; Colombo/CIC 
(incluindo Cabral/Maracanã) e Guaraituba/Cabral. 
 
No Eixo Norte, o Terminal Cabral é onde há mais embarques nas linhas do eixo, 
com 46.364 embarques em dia útil para o sentido sul; e 9.502 embarques em 
dia útil no sentido norte. A linha mais carregada é o expresso Santa 
Cândida/Capão Raso, com 84.166 passageiros por dia útil embarcados no eixo 
norte; e as 4 linhas juntas 131.677 passageiros por dia útil embarcados no Eixo 
Norte. 
 
Para a pesquisa de embarques nos terminais do Eixo Sul, a URBS considerou as 
seguintes linhas: Santa Cândida/Capão Raso; Circular Sul (horário); Circular Sul 
(anti-horário), Pinheirinho, Sítio Cercado/Capão Raso, Santa 
Cândida/Pinheirinho, Sítio Cercado (horário), Sítio Cercado (anti-horário), 
Araucária, Colombo/CIC, e Pinheirinho/Carlos Gomes. 
 
A linha mais carregada é o expresso Santa Cândida/Capão Raso, com 90.246 
passageiros por dia útil embarcados no Eixo Sul. O terminal com maior número 
de embarques é o Capão Raso, com 76.378. 
 
Ao contrapor esse número de embarques com o mapa acima, pode-se ter 
impressão de discrepância. O que ocorre é que, ao se considerar todas as linhas 
da RIT que servem os terminais do Eixo Sul, o Pinheirinho é o mais carregado; 
porém, ao se considerar exclusivamente as linhas que trafegam ao longo do Eixo 
Sul, o Capão Raso é o que recebe o maior número de embarques. 
 
Os passageiros que vêm do Norte podem seguir ao Sul ou trocar de linha e ir a 
Oeste; os passageiros vindos do Leste podem seguir a Oeste ou trocar de linha e 
ir ao Sul. No sentido contrário, os passageiros vindos do Sul podem seguir para 
Norte ou trocarem de linha e irem para Leste; e os passageiros vindos do Oeste 
podem trocar de linha e irem para o Norte. 
 
Este transbordo é feito na Estação Eufrásio Corrêa. Segundo a pesquisa de 
embarque realizada pela URBS em novembro de 2009, há 11.449 embarques 
para o sentido Norte, e 7.882 embarques para o sentido Sul. Isto totaliza 19.331 
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embarques por dia útil na Estação Eufrásio Corrêa para passageiros que usam as 
linhas expressas no eixo Norte-Sul. 
 
Hoje não há possibilidade de se transbordar no Norte para o Leste, do Leste para 
o Norte, do Sul para o Oeste, ou do Oeste para o Sul. Também é impossível, na 
Estação Eufrásio Corrêa, passar para o eixo Boqueirão, apesar dos eixos se 
cruzarem neste ponto. Uma estação integradora aqui, como a proposta pelo 
metrô, poderia de fato propiciar integração entre as linhas que estão entre as 
mais carregadas da RIT. 
 
A tabela a seguir apresenta os terminais e estações tubo com seus respectivos 
carregamentos diários, estando marcados aqueles que inicialmente estão 
previstos para serem estações do metrô. 
 
Novamente, é importante ressaltar que os números da tabela abaixo consideram 
o total de passageiros por dia útil que usam as estações e terminais; enquanto a 
análise de embarques da URBS de novembro de 2009 considera apenas os 
embarques nas linhas que circulam no eixo Norte-Sul – justamente as linhas que 
poderiam ser desativadas com a construção do metrô. 
 
Com esse entendimento, a tabela abaixo releva que o Terminal Cabral, por 
exemplo, recebe 85.536 passageiros por dia útil; dos quais, 55.866 usam as 
linhas que circulam no eixo Norte-Sul. 
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Tabela 88- Carregamento das estações tubos e terminais (passageiros/dia) 

Carregamentos das Estações Tubos e Terminais (passag./dia) 

Estações/Terminais  
Carregamento 
Norte-Sul 

Carregamento Sul-
Norte Total 

Santa Cândida     39.540 

Joaquim Nabuco 1.207 397 1.604 

Fernando de Noronha 1.868 636 2.504 

Antônio Lago 2.140 567 2.707 

Boa Vista     25.622 

Gago Coutinho 866 323 1.189 

Holanda 1.400 852 2.252 

Antônio Cavalheiros 1.146 286 1.432 

Cabral     85.536 

Bom Jesus 796 689 1.485 

Moysés Marcondes 1.492 1.774 3.266 

Constantino Marochi 1.272 891 2.163 

Maria Clara 1.489 891 2.378 

Passeio Público 1.200 2.320 3.520 

Estação Central 5.341 7.023 12.364 

Pç Eufrásio Correa 11.449 6.976 18.425 

Alferes Poli 1.109 1.963 3.072 

Pça Oswaldo Cruz 3.130 3.324 6.452 

Cel. Dulcídio 2.743 2.797 5.540 

Bento Viana 3.423 3.667 7.090 

Silva Jardim 2.437 2.224 4.661 

Petit Carneiro 2.780 2.676 5.456 

Dom Pedro 2.137 1.366 3.503 

Sebastião Paraná 1.865 1.756 3.621 

Vital Brasil 2.003 1.464 3.467 

Morretes 2.301 1.622 3.923 

Carlos Dietzch 2.766 1.933 4.699 

Portão     67.348 

Itajubá 1.605 1.875 3.480 

Hospital Trabalhador 1.409 1.145 2.554 

Herculano de Araújo 886 898 1.784 

Capão Raso     121.928 

Pedro Gusso 509 471 980 

José C. Bettega 293 536 829 

Santa Regina 454 904 1.358 

Ouro Verde 383 662 1.045 

Pinheirinho     130.310 

            Fonte: URBS (2009) 
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Origem-Destino (OD), Embarque-Desembarque: esclarecimentos 
Uma das possíveis vantagens da implantação do Metrô é a conquista de 
passageiros que hoje utilizam de veículos individuais em seus deslocamentos. 
Além de contribuir para viabilizar o Metrô, o ingresso de atuais usuários de 
veículos individuais ocasionaria diminuição na taxa de motorização nos 
deslocamentos urbanos, com benefícios de uso do espaço público, diminuição de 
acidentes e da emissão de gases poluentes. 
 

Em algumas cidades, esse incremento pôde ser mensurado. Em Seul, quando foi 
inaugurada a linha mais extensa entre as 8 que formam sua rede metroviária, 
houve um aumento de 18% para 26% entre os residentes a até 500 m das 
estações que optaram pelo transporte público. Ou seja, o metrô conseguiu 
conquistar, em uma cidade inteiramente conectada por esse modal de 
transporte, mais 8% de usuários que antes não usavam transporte público entre 
os residentes próximos às estações. 
 

Ao mesmo tempo, vale lembrar que uma pesquisa OD, dispendiosa, hoje não 
disponível, seria o único instrumento técnico com confiabilidade estatística que 
permitiria inferir quantos potenciais deslocamentos, hoje feitos com veículos 
privados, poderiam ser conquistados pelo metrô. Uma pesquisa OD deve 
preferencialmente ser feita nos domicílios, selecionados em amostragem 
estatística segundo seu perfil socioeconômico, perguntando-se, no mínimo: os 
modais utilizados por cada membro da família, o número de deslocamentos e a 
localização dos destinos. Com tal pesquisa seria possível afirmar com segurança 
estatística quantos deslocamentos dos residentes junto ao Eixo Norte-Sul do 
metrô que hoje usam transporte individual, poderiam passar para o metrô.  
 

5.5.4.10 Demandas de Passageiros  
 

Com o intuito de atualizar estudos de estimativa da demanda de passageiros 
para o Metrô de Curitiba, o IPPUC, a partir de dados históricos, de seus próprios 
levantamentos e da URBS, estabelece uma demanda estimada para 2009 e a 
projeta para os anos de 2014, 2019, 2024, 2034 e 2044. Os resultados estão 
apesentados neste item. O documento, em sua íntegra, está disponível sob o 
título Metrô Curitibano: Linha Azul – CIC / Santa Cândida, Estudo da Demanda, 
s/d. 
 
Os principais documentos utilizados para definir a estimativa de demanda atual e 
futura foram: Dados dos Corredores (URBS, 2009); Pesquisa Embarque 
Norte/Sul e Sul/Norte (URBS, 2009); Quadro Operacional dos Terminais (URBS, 
2009); Movimento de Passageiros (URBS, 2008); Histórico Estatístico de 
Passageiros Transportados (URBS, 2009); Dados de Passageiros por Empresa 
(URBS, 2002); Pesquisa origem/Destino (URBS, 2002); Documento Perspectiva 
para um novo Modal (IPPUC, 2007); Edital de Licitação 002/2007 (IPPUC, 2007); 
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Sistema de Transporte de Passageiros de Alta Capacidade – STAC (IPPUC, 
2000); Curitiba em Dados (IPPUC, 2008); Pesquisa de Embarque/Desembarque 
(IPPUC, 2009); e Pesquisa de Disposição de Mudança de Modal (IPPUC/ICI, 
2009). 
  

As demandas por estação para os sentidos norte/sul e sul/norte são 
apresentadas a seguir. 
 

Tabela 89- Demanda por estação, sentido Norte/Sul, 2009 

Horário:  6 às 24 Estação 
E D Carga 

Santa Cândida 25.430 0 25.430 
Cidadania 3.542 853 28.119 
Terminal Boa Vista 10.399 1.683 36.835 
Holanda 2.406 633 38.608 
Terminal Cabral 53.654 5.546 86.716 
Juvevê 952 868 86.800 
Mauá 2.058 502 88.356 
Passeio 4.911 3.700 89.567 
Central 43.153 40.394 92.326 
Eufrásio Correia 26.698 14.279 104.745 
Osvaldo Cruz 10.615 6.506 108.854 
B Viana 9.091 6.283 111.662 
Água Verde 5.083 4.158 112.587 
Santa Catarina 3.935 4.689 111.833 
Morretes 4.686 6.672 109.847 
Terminal Portão 27.143 34.173 102.817 
Trabalhador 2.655 2.121 103.351 
Terminal Capão Raso 22.358 59.533 66.176 
Santa Regina 939 1.708 65.407 
Terminal Pinheirinho 192 44.377 21.222 
Cic / SUL 0 21.222 0 
Total Embarque/Desembarque 259.900 259.900  

Fonte: IPPUC. Metrô Curitibano: Linha Azul – CIC / Santa Cândida, Estudo da Demanda, s/d. 
 
Tabela 90- Demanda por estação, sentido Sul/Norte, 2009 

Horário:  6 às 24 Estação 
E D Carga 

Cic / SUL 21.212 0 21.212 
Terminal Pinheirinho 43.624 0 64.836 
Santa Regina 3.771 96 68.511 
Terminal Capão Raso 57.011 9.224 116.298 
Trabalhador 6.532 211 122.619 
Terminal Portão 52.856 15.286 160.189 
Morretes 3.321 7.286 156.224 
Santa Catarina 3.171 6.552 152.843 
Água Verde 6.600 17.912 141.531 
Bento Viana 19.509 42.684 118.356 
Osvaldo Cruz 4.723 27.743 95.336 
Eufrásio Correia 17.078 43.323 69.091 
Central 39.699 55.338 53.452 
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Passeio 6.330 5.606 54.176 
Mauá 1.487 2.776 52.887 
Juvevê 2.104 1.506 53.485 
Terminal Cabral 9.975 41.533 21.927 
Holanda 1.157 827 22.257 
Terminal Boa Vista 2.786 2.493 22.550 
Cidadania 1.118 1.658 22.010 
Santa Cândida 0 22.010 0 
Total Embarque/Desembarque 304.064 304.064  

Fonte: IPPUC. Metrô Curitibano: Linha Azul – CIC / Santa Cândida, Estudo da Demanda, s/d. 
 
Em termos de projeção da demanda para 2044, tem-se: 
 
Tabela 91- Projeção da Demanda para a Vida Útil do Projeto, 2009-2044 

Ano Demanda 
2009 174.034.052,59 

2014 236.500.335,55 

2019 250.618.532,01 

2024 265.579.532,65 

2029 281.433.649,77 

2034 298.234.199,12 

2039 316.037.679,21 

2044 334.903.961,30 

Fonte: IPPUC. Metrô Curitibano: Linha Azul – CIC / Santa Cândida, Estudo da Demanda, s/d. 
 
Obs.: no referido documento utilizado como fonte, estão disponíveis as variáveis 
utilizadas como referência para essa projeção. As demandas projetadas dos anos 
2009, 2014, 2019, 2024, 2029, 2034, 2039, 2044, por estação estão 
apresentadas  no Anexo 17. 
 
5.5.4 Segurança Pública 
 
O modelo de segurança pública no Brasil 
A Constituição Federal de 1988 não apresentou mudanças significativas no 
modelo brasileiro de segurança pública; a principal alteração foi a instituição da 
Guarda Municipal no artigo 144, que regulamenta a questão sobre a segurança 
pública no país: 

 
Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 
 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
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V - polícias militares e corpos de bombeiros 
militares. 
 
§ 8º - Os municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 
O Artigo 144 deixa claro ainda que as polícias civil e militar de cada Unidade 
Federada serão os responsáveis pela segurança pública nos estados e que os 
municípios podem criar guardas municipais para sua proteção. O parágrafo 8° 
talvez seja hoje o maior imbróglio no campo da segurança pública, pois diversos 
municípios possuem guardas municipais, inclusive com atribuições de 
policiamento ostensivo1. 
 
A segurança pública no Brasil é dividida em polícia militar e polícia judiciária 
(polícia civil), sendo que a primeira realiza patrulhamento fardado e em carros 
identificados, enquanto a segunda é a responsável pela investigação de crimes e 
contravenções já ocorridas e da elaboração do inquérito policial (que será 
encaminhado ao poder judiciário para a continuidade do rito processual). Porém, 
existem sobreposições que geram conflitos, como polícias militares que realizam 
investigações e civis que utilizam veículos caracterizados e alguns grupos 
utilizam uniformes. Esse sistema sempre foi gerador de crises e conflitos nas 
mais diversas esferas. 
 
Atualmente,  muitas cidades contam com um novo ator no campo da segurança 
pública, as guardas municipais, como o caso de Curitiba.  
 
A segurança pública no Paraná e Curitiba 
A segurança pública no Estado do Paraná e, conseqüentemente, em Curitiba 
segue os mesmos moldes descritos anteriormente e o município também possui 
uma guarda municipal. 
 
Com relação à segurança do transporte coletivo, a polícia militar realiza através 
de patrulhamento nas ruas, operações direcionadas a coibir alguns tipos de 
delitos contra coletivos e seus usuários, mantendo inclusive um grupo de 
policiais não uniformizados para coibir possíveis roubos aos numerários pagos 
pelos usuários; esse grupo é denominado Grupo Tático Velado (GTV) e é 
subordinado ao Comando de Policiamento da Capital. A Polícia Militar passou por 
modificações na sua estrutura de comando, passando a denominar-se Comando 
Regional da Polícia Militar 1 (CRPM1)2.   
628                                                 
1 Para uma melhor compreensão da situação das Guardas Municipais, ver pesquisa recente intitulada As 
Guardas Municipais no Brasil: Diagnóstico das Transformações em  curso, de Michel Misse e Marcos 
Luiz Bretas (Organizadores), 2010, com um capítulo sobre a Guarda Municipal de Curitiba.  
2 Essa reestruturação da Polícia Militar do Paraná contempla a readequação da Compainha de Polícia de Choque 
em Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que deverá estar em condições de atuar em situações críticas em 
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Com relação à Polícia Civil, não existe uma estrutura específica voltada apenas 
para a segurança do sistema de transporte coletivo. A Guarda Municipal de 
Curitiba possui equipes que realizam patrulhamento nos eixos do transporte 
coletivo, como “Proteção ao Transporte Coletivo”, com atenção especial às 
estações tubo, em virtude de “invasões” para o não pagamento das tarifas. Em 
dias de eventos, quando há aglomeração de público, em especial jogos de 
futebol entre times da capital (clássicos), há um planejamento específico 
envolvendo a Polícia Militar do Paraná e a Guarda Municipal de Curitiba para 
evitar depredações das estações tubos, terminais de transporte integrado e 
confrontos entre torcidas em terminais. 
 
Segurança Pública e o Sistema Metroviário em Curitiba 
Com relação ao sistema metroviário de Curitiba, as necessidades de segurança 
pública deverão ser ampliadas quanto ao policiamento e ao sistema de 
atendimento a emergências, quer na implantação da obra, quer na operação.  
 
Algumas questões devem ser respondidas para o sistema metroviário de Curitiba 
contar com um sistema preventivo de segurança, para que os riscos sejam 
geridos e evitando efeitos no dia-a-dia da população e nas operações do sistema. 
 
Durante a fase de implantação do sistema metroviário, diversos aspectos 
deverão ser considerados, em especial o modelo de construção do túnel. O 
modelo Cut and Cover acarretará um enorme deslocamento de equipamentos 
para as obras, além da mudança no trafego, inclusive de ônibus da área em 
questão, havendo demanda por uma estrutura própria de fiscalização e controle; 
porém, a realidade atual é que há baixos efetivos do Batalhão de Trânsito da 
Polícia Militar e da Diretoria de Trânsito da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
No caso do túnel em NATM, as maiores preocupações de segurança pública estão 
na possibilidade de acidentes como o ocorrido na construção da linha amarela do 
Metrô de São Paulo, em 12 de Janeiro de 2007, entendendo que o Corpo de 
Bombeiros na capital também possui efetivos reduzidos. Além da resposta do 
atendimento a emergências em caso de acidentes, o atendimento às pessoas é 
outro fator que deve ser considerado; em Curitiba, porém, há pequena estrutura 
de pronto atendimento hospitalar, com apenas três hospitais de pronto-socorro 
(Hospital Cajurú, Hospital Evangélico e Hospital do Trabalhador) e apenas um na 
Região Metropolitana (Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, 
distante 20 km da capital)3. 

                                                                                                                                                         
composições ferroviárias, e da criação de um grupamento de rádio patrulhamento aéreo, com atuação resgate 
médico de emergência (Disponível em <www.sesp.pr.gov.br>). 
3 O pequeno número de hospitais de pronto-atendimento em Curitiba tem ficado evidenciado em acidentes 
recentes, como  ocorrido na Praça Tiradentes (10 de junho de 2010), no centro da Capital. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

387

 
Na fase inicial de implantação do sistema metroviário, deverão ser promovidos 
convênios entre as diversas esferas governamentais para a melhoria das 
instituições de segurança pública e de saúde, para que, em caso de acidentes de 
variados tipos e magnitudes, haver atendimento e amenização das 
conseqüências. 
 
Com relação ao período de operação do sistema metroviário de Curitiba, outros 
aspectos devem ser levados em consideração ao policiamento preventivo, 
ostensivo e de investigação (polícia judiciária).  
 
No Brasil, existem algumas cidades com sistema de transporte metroviário e de 
trens urbanos, com alguns modelos de segurança diferenciados dentro das 
instalações e, também, dentro das atribuições de diferenciadas esferas 
governamentais. Em Brasília, a responsabilidade com relação ao policiamento 
ostensivo cabe à Policia Militar do Distrito Federal, com uma Companhia de 
Polícia Metroviária4. Essa organização da policial militar foi criada em 1994 e 
também realiza policiamento ostensivo em diversas instituições da capital 
federal. 
 
No sistema metroviário de São Paulo, existe uma estrutura própria para a 
segurança de instalações e usuários, inclusive com funcionários treinados para 
primeiro atendimento em situação com objetos suspeitos ou simulacros de 
bombas. 
 
Ainda para o sistema metroviário de São Paulo, há uma Delegacia de Polícia Civil 
específica para registrar as ocorrências ocorridas no sistema e também para 
investigar crimes de autoria indefinida, além de roubos a bilheterias e furtos 
contra usuários dentro das instalações. Inicialmente, essas ocorrências eram 
registradas em qualquer delegacia. Essa experiência em São Paulo poderia ser 
útil em Curitiba. 

                                                                                                                                                         
Os passageiros do transporte coletivo, em um número maior que trinta pessoas ficaram feridas sem gravidade, 
mas acabaram superlotando todos os quatro hospitais de pronto socorro da região. 

 
4 ”Art. 1º - Fica criada na estrutura organizacional da Policia Militar do Distrito Federal, a 16º CPMInd 
(CiaMetrô). Art. 2° - A 16º CPMInd (Cia Metrô) terá instalações previstas em área a ser designada na Região 
Administrativa III, do Distrito Federal. 
Art. 3° - A 16a CPMInd (Cia Metrô), com autonomia administrativa, caberá executar o policiamento ostensivo 
de segurança pública em toda a área externa da linha metroviária, garantindo a integridade dos usuários, bem 
como a proteção do patrimônio público e auxilio à segurança interna na prevenção e repressão de atos 
delituosos. 

§ 1° - A 16º CPMInd (Cia Metrô), cabe ainda, a segurança das áreas internas e externas dos órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, autárquicas e fundacionais da União sediadas na Capital 
Federal, bem como do Governo do Distrito Federal. Disponível em 
http://www.pmdf.df.gov.br/aegcg/Leis%5CDecreto_20.534-99.pdf. (DECRETO N0 16.231, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 1994.) 
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Outro aspecto relacionado com emergências no sistema metroviário é o 
atendimento a acidentes com vítimas, normalmente por equipes de funcionários 
treinados. Para incêndios, geralmente existe uma brigada de incêndio formada 
também por funcionários, conferindo agilidade no atendimento para minimizar o 
tempo de parada das composições. 
 
Em Curitiba, essas atribuições devem ser do Estado, porém, as estruturas 
estaduais estão saturadas e devem ser melhoradas para oferecer um 
atendimento eficaz aos usuários. No entanto, essas atribuições devem ficar bem 
claras, e também definidas as atribuições de cada esfera governamental, além 
da possibilidade dessas funções serem executadas no sistema metroviário pela 
Guarda Municipal de Curitiba.  
 
A Lei 11.266 de dezembro de 2004, dispõe sobre a adequação do Plano Diretor 
de Curitiba ao Estatuto das cidades (Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 
2001), e institui o Plano Municipal de Segurança (seção III, parágrafo VI). 
 
As ações de segurança deverão estar em consonancia com as ações do Plano 
Municipal de segurança de Curitiba. A Secretaria Municipal de defesa social 
mantém um gabinete de gestão integrada para coordenar as ações de segurança 
pública e de defesa civil (GGI-M). 
 
As ações relativas ao programa de segurança pública nos bairros contemplados 
pelo sistema metroviário de Curitiba, deverão lever em conta a participação dos 
conselhos comunitários de segurança dos bairros (Conseg’s). Democratizando 
tomada de decisões. 
 
Existem algumas limitações para a Guarda Municipal assumir a responsabilidade 
do policiamento das instalações do sistema metroviário de Curitiba, como seu 
reduzido efetivo e as condições de trabalho de seus agentes, inclusive com falta 
de armas e coletes à prova de projéteis. Outra questão relacionada à 
precariedade das condições de trabalho na Guarda Municipal de Curitiba são os 
índices de assassinatos de agentes em trabalho, pois muitos atuam sozinhos e 
em locais de alto risco. 
 
Por outro lado, a criação de uma companhia para gerir o sistema depende da 
contratação de agentes de segurança, sendo o modelo mais comum no país. 
Esse modelo pode variar com relação aos funcionários, pois eles podem ser 
contratados pelo regime CLT ou através de concurso público; neste caso, seria 
gerado um possível aumento nos impostos municipais. Esses agentes devem 
receber treinamento, inclusive para a repressão de atos que possam pôr em risco 
usuários do sistema. 
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Também devem ser considerados eventos de maior magnitude, como clássicos 
de futebol, que em Curitiba geram diversas batalhas campais entre grupos de 
torcidas rivais de times adversários e desses contra a Polícia Militar. As equipes 
envolvidas nesse tipo de operação devem conseguir evitar encontros entre 
grupos adversários e usar armas e equipamentos não letais de controle de 
distúrbios e tumultos. 
 
Com relação aos roubos e furtos nas instalações do sistema e para 
acompanhamento das operações, o sistema deve possuir monitoramento por 
câmeras de vídeo. As bilheterias deverão contar também com esse sistema de 
vídeo e possuir artifícios de proteção dos funcionários, como vidros blindados. 
 
Um dos aspectos a ser considerados para a segurança pública no sistema 
metroviário é que, no trajeto do projeto inicial, o pátio de manobras e a primeira 
estação estão em bairros com elevado índice de registros policiais. A Cidade 
Industrial (pátio de manobras) e Pinheirinho (primeira estação) são bairros com 
elevados índices de criminalidade. 
 
Com relação aos índices sobre crimes nos bairros em que o sistema metroviário 
atenderá diretamente, não existem registros oficiais públicos porque a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Paraná não divulga os dados separadamente 
por bairro, o que limita um entendimento. 
 
Os bairros atingidos pelas operações do sistema metroviário serão Cidade 
Industrial, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Água Verde (nas divisas dos Bairros 
Vila Isabel e Batel), Centro, Alto da Glória (na divisa com o Bairro Centro Cívico), 
Juvevê, Cabral, Boa Vista (na divisa com o Bairro Bacacheri) e Santa Cândida (na 
divisa com o Bairro Tingui). 
  
Do ponto de vista das questões da segurança pública, são mais críticos os 
Bairros Cidade Industrial, Pinheirinho, Santa Cândida5 e o Bairro Centro, este 
último pela grande população flutuante. Os demais bairros foram citados pela 
grande concentração de crimes, sobretudo homicídios.  
 

628                                                 
5 Segundo estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), 353 dos 589 
homicídios registrados no ano passado aconteceram nos bairros Cajuru, Cidade Industrial de 
Curitiba (CIC), Sítio Cercado, Uberaba e Tatuquara. Embora o governo tenha afirmado, no início do 
ano, que “congelaria” a violência nessas regiões, não há dados oficiais que confirmem esse quadro. 
A secretaria já divulgou o balanço de homicídios no primeiro semestre de 2008, mas não detalhou 
os dados por bairros, como fez no ano passado. Segundo a Sesp, “elas (as informações) são de uso 
exclusivo da polícia, que as usa em estratégias para mapear e combater os locais onde a 
criminalidade está atuando”. Jornal Gazeta do Povo, edição do dia 17/08/2008. 
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O Bairro Cidade Industrial teve, nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, um 
total de 20 homicídios e no Bairro Pinheirinho foram 4 homicídios. Já o Bairro 
Santa Cândida teve, no mesmo período, 3 casos, mas é um bairro que faz divisa 
com o Município de Colombo, que teve 36 casos de homicídios no período6. 
 
5.6 ARQUEOLOGIA  

 
5.6.1 Materiais e Métodos 

 
O estudo arqueológico encontra-se em consonância com as exigências legais 
determinadas por um conjunto de leis e portarias que regem a matéria 
(Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 3924/1961, Resoluções CONAMA 
nº 001/1986 e 237/1997, entre outras), ressaltando-se a Portaria IPHAN nº 
230/2002, que trata das pesquisas arqueológicas e dos produtos a serem 
apresentados para o licenciamento ambiental de empreendimentos 
potencialmente lesivos.  

 
Os estudos realizados tiveram por objetivo avaliar as significâncias, 
potencialidades e fragilidades do patrimônio arqueológico através dos seguintes 
itens: 
 
Contextualização etno-histórica: oferece uma visão subregional e local dos 
aspectos e informações históricas e étnicas existentes, estabelecendo uma 
relação preditiva que avalie o potencial da área para a presença de indícios de 
ocupações e atividades humanas pretéritas; 
 
Contextualização arqueológica: consiste no levantamento secundário de dados 
arqueológicos, como: sínteses regionais histórico das pesquisas, registro de 
sítios, características dos vestígios e estruturas, coleções existentes em 
instituições museológicas, registros de memória oral, etc.  
 
Levantamentos Patrimoniais: descrição das referência sobre bens materiais e 
imateriais relacionados ao Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, de 
alguma forma associados às áreas de influência do empreendimento. 
Compreende bens materiais reconhecidos em âmbito local ou regional, de 
natureza histórico-arqueológica, arquitetônica, ambiental, paisagística e 
etnográfica. Comporta também o registro de práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas que comunidades ou grupos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural (incluindo instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais associados). São abordados ainda os 
aspectos da gestão pública e demais interesses da sociedade que, de alguma 

628                                                 
6 Jornal Gazeta do Povo, edição do dia 01/04/2010. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

391

forma, se revelam importantes na caracterização das significâncias científicas e 
públicas relacionadas aos bens patrimoniais. 

 
Levantamento arqueológico da área de estudo: refere-se à avaliação e 
prognóstico de impactos nas áreas de influência, com registro de informações 
locais e levantamento de campo, visando identificar objetos, ocorrências ou sítios 
arqueológicos que possam ser impactados pela implantação ou operação do 
empreendimento.  
 
Para a elaboração dos contextos etno-histórico, arqueológico e patrimonial, 
recorreu-se às seguintes fontes: 
 
- Bibliografia, com informações secundárias sobre a etnografia, a etnohistória e a 
história regionais e locais; 
- Análise das publicações especializadas (livros e artigos em periódicos e anais de 
simpósios) sobre pesquisas arqueológicas já realizadas ou em andamento, 
incluindo relatórios de estudos para licenciamento ambiental de 
empreendimentos; 
- Consulta aos órgãos municipais de cultura, meio ambiente, urbanismo e 
turismo do Município de Curitiba e Região Metropolitana; Consulta a meios de 
comunicação (jornais, folhetos, Internet, etc.) e base de dados sócio-econômicos 
e culturais disponíveis; 
- Consulta ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN. 
 
Como as fontes existentes correspondem a pesquisas localizadas, certamente 
existem lacunas no diagnóstico adiante esboçado, o qual apenas apresenta uma 
síntese dos conhecimentos regionais existentes e disponíveis no momento desta 
pesquisa. 
 
Para o levantamento arqueológico de campo, os procedimentos estiveram 
focados em: 
 
- Avaliação de elementos naturais, ecológicos e paisagísticos de significância 
arqueológica; 
- Levantamento de informações primárias e secundárias em âmbito local; 
- Vistoria arqueológica superficial (não interventiva) para possível detecção de 
vestígios materiais de interesse histórico-arqueológico na ADA ou entorno 
imediato. 
 
Para a abordagem de detecção de vestígios, a metodologia utilizada é específica 
de estudos para diagnóstico regional de recursos culturais (adaptado de 
REDMAN, 1973; SCHIFFER et al., 1978; LIGHTFOOT, 1986; SANTOS, 2000; 
BROCHIER, 2004).  



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

392 

 
Quando se constatou vestígios arqueológicos, não houve qualquer forma de 
interferência na matriz pedológico-sedimentar, ou coleta de material 
arqueológico, sendo apenas verificadas suas características gerais, distribuição e 
contexto ambiental. O registro foi através de cadernetas, máquina fotodigital e 
posicionamento por trena, bússola e GPS (Global Positioning System). 

 
Os trabalhos de campo para o Diagnóstico Arqueológico permeiam propostas 
conceituais e metodológicas associadas à Arqueologia Preventiva e Pública 
(SCHIFFER e GUMERMAN, 1977; MERRIMAN, 2004). Por Arqueologia Preventiva 
(ou Conservacionista), entende-se aquela ligada essencialmente a aspectos de 
preservação, conservação e gestão de recursos arqueológicos, relacionada ao 
enfoque Cultural Resource Management (CRM), na literatura anglo-americana. Já 
a Arqueologia Pública, conforme Oliveira (2000), está relacionada a um maior 
envolvimento de arqueólogos na gerência, não apenas de recursos 
arqueológicos, mas de um conjunto de técnicas e diretrizes ligadas aos 
interesses da sociedade contemporânea em relação ao passado, considerando 
ainda “que não há trabalho arqueológico que não implique patrimônio e 
socialização do patrimônio e do conhecimento” (TAMANINI, 1998).  

 
Quanto aos estudos sobre relação entre o ambiente e seu potencial arqueológico, 
a metodologia adotada apresenta vínculos com pressupostos da Arqueologia 
Contextual (Contextual Archaeology) que, conforme Waters (1992:4), refere-se 
a uma abordagem sistêmica em que a recuperação de componentes contextuais 
do ambiente (flora, fauna, clima, paisagem e cultura humana) leva à 
interpretação de aspectos de estabilidade e mudança cultural.  
 
Sob uma perspectiva geoarqueológica (GLADFELTER, 1977; BUTZER, 1977; 
WATERS, 1992), é possível determinar variáveis ambientais com maior potencial 
para a ocorrência de sítios arqueológicos. Essas variáveis, em geral, estão 
baseadas na concepção de determinados padrões recorrentes de 
ocupação/atividade humana, a partir de estratégias econômico-sociais ligadas à 
captação, produção, distribuição, consumo e manejo de recursos naturais em 
uma área. Por outro lado, a caracterização da estrutura, dinâmica e evolução da 
paisagem permite o estabelecimento de “controles geoarqueológicos” 
(BROCHIER, 2001), indicando condicionantes naturais e analíticos envolvidos nos 
processos de formação do registro arqueológico e na geração de parâmetros 
regionais (teoria de formação e teoria de recuperação). 
 
Regional 
A seguir são descritos contextos gerais indicadores de relevâncias e 
potencialidades arqueológicas para as áreas de influência do empreendimento, 
com destaque para aspectos de ocupação do Planalto Curitibano e das pesquisas 
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já realizadas na Região Metropolitana de Curitiba, em especial os limites do 
município e áreas lindeiras. 
 
5.6.2.1 Contexto etno-histórico da ocupação do planalto curitibano 
 
O período histórico da ocupação do Planalto Curitibano é relatado a partir dos 
primeiros mineradores e exploradores que adentraram as vias fluvias em busca 
de ouro e pedras preciosas. Entretanto, os registros também nos dão conta da 
presença indígena à época de contato, muito embora sejam raras as informações 
sobre sua diversidade cultural e distribuição geográfica nos limites do Município 
de Curitiba e Região Metropolitana.  
 
Conforme mapa etnohistórico de Nimuendaju, Figura 267, os grupos dominantes 
no primeiro planalto paranaense à época do contato, consistiam para o tronco 
Tupi, de Carijó e Guarani. Para o tronco Jê, que compreenderiam os Kaingang, 
Guayaná e Botocudos, embora de distribuição aparentemente periférica, podem 
ter coexistido em territórios não extensivamente cobertos.  
 
Outros indícios da presença indígena na área referem-se aos topônimos oriundos 
das línguas dos indígenas que, provavelmente, teriam habitado a região, ou 
ainda, segundo Rodrigues (1995), atribuídos à língua geral utilizada pelos 
primeiros povoadores. Exemplos disso são os nomes de Curitiba, Piraquara, 
Xaxim, Uberaba, Itaperuçu, Tatuquara, Barigui, Cajuru, Ganguiri, Capivari, 
Guabirotuba, Capanema, entre outras. No entanto, conforme ressalta Moreira 
(1972), muitos desses topônimos parecem não constar nos mais antigos 
documentos sobre a ocupação dos campos de Curitiba, o que poderia indicar 
uma provável retirada de tais grupos quando houve a chegada do elemento 
colonizador.  
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Figura 267 - Distribuição das principais famílias linguísticas existentes desde à 
época de contato até o séc XIX, na região onde está inserido o 
Município de Curitiba e Região Metropolitana 

 
Fonte: Nimuendaju, recorte adaptado 

 
Com relação à Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Curitiba), na 
historiografia é referendada como terra povoada por índios Tingui (Tupi-
Guarani), visto seu nome indígena "Coré-Tuba" se remete à terra dos “muitos 
pinhais” nesta língua. Porém, uma versão menos conhecida foi apresentada por 
Martins (1911), que relacionou “Cury-tim à frase Kaingang “vamos embora!”, um 
indicativo de grupos Jê que leva à idéia de “fuga”. Outras interpretações 
históricas também aumentam as dúvidas quanto à filiação linguística-cultural dos 
grupos que habitavam os campos de Curitiba.  
 
É o caso da associação dos Tinguis ao hábito de morar em covas abertas no chão 
(chamadas Tindiquera, que significa "Buraco de Tingui” em língua Tupi, mas 
também associado ao cacique que teria pronunciado o nome de Curitiba), 
enquanto tais habitações são típicas dos grupos de filiação Jê7.  
 
Cabe citar que, quando houve a ocupação ibérica, notam-se comportamentos 
distintos referentes aos vários grupos indígenas diante dos colonizadores. 
Conforme Chmyz e Brochier (2004): 

628                                                 
7 E que arqueologicamente estão filiados à chamada Tradição Itararé. 
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Para os Tupi-Guarani, cujos representantes estiveram em contato 
permanente com o europeu, sendo referendados nos textos 
históricos como Tupinambá, Tupinikim, Tupi, Carijó, Guarani, 
Cário, Tingui, Caiuá, entre outros, ocorreram intensas 
miscigenações, produto de aculturações forçadas ou espontâneas, 
que geraram alterações nos seus costumes tradicionais. Tais 
influências, no entanto, foram mútuas, fazendo com que também 
uma significativa herança cultural e social indígena fosse 
incorporada aos costumes dos povoadores europeus. Para os Jê, 
diferentemente, percebe-se que eram tidos como “bárbaros”, 
arredios, inimigos dos Tupi-Guarani, de difícil catequização, etc. 
recebendo por vezes, a denominação genérica de Tapuia, sendo 
colocados à margem dos interesses europeus. Com isso, tais 
grupos acabavam por se refugiar nas áreas ainda não ocupadas 
pelos brancos ou eram sumariamente eliminados, o que implicava, 
seja pelas migrações forçadas e contínuas, ou pela drástica 
diminuição demográfica, em uma brusca mudança nos seus 
padrões originais de vida. 

 
Entretanto, outras referências nos dão conta da presença de indígenas de 
diferentes etnias na região de Curitiba que, junto com escravos africanos, 
formaram a principal força de trabalho da vila e redondezas. Há ainda a 
informação que o jesuita Melchiour de Pontes dedicava-se à catequização dos 
índios (CEPA, 2009) e, conforme Balhana (2003), desde 1685 há registros de 
batismos de indígenas na Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. 
 
Quanto aos dados de caráter etnográfico, Chmyz et al. (2009) traz um panorama 
de informações mais abrangentes referente aos Kaingang e Xokléng (tronco 
linguístico Macro-jê) e Guarani (Família Tupi-Guarani) do sul do Brasil, que 
devem estar associados aos grupos que teriam ocupado a região de Curitiba em 
diferentes períodos.  
 
Quanto aos Kaingang, conhecidos como Coroados, eles dominavam espaços 
entre os atuais estados de São Paulo e o Rio Grande do Sul, em todo o Estado do 
Paraná, mas preferencialmente em ambientes mais elevados e frios associados à 
vegetação de campos e matas de pinheiros. Quanto à economia de subsistência, 
eram grupos com grande mobilidade, não se fixavam nos territórios, praticando 
caça, pesca, coleta (incluindo mel e pinhões) e com cultivos agrícolas incipientes 
(horticultura básica, com abóboras, milho e feijão). Conforme Cemitille (PARANÁ, 
1900 apud CHMYZ et al., 2009), as habitações dos Kaingang eram cobertas por 
folhas de palmeiras proporcionais ao número de indivíduos, quase sempre sobre 
colinas, a aproximadamente 200 ou 300 m de cursos ou fontes d’água. As 
unidades residenciais tinham de 25 a 30 m de comprimento, sem divisão interna 
e neste espaço também eram feitas fogueiras. Quando se tornavam inabitáveis, 
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devido à sujeira e infestação de piolhos e pulgas, tais habitações eram 
queimadas. Eles também construíam abrigos temporários (acampamentos) com 
anteparo retangular feito de galho e folhas de palmeiras, apoiado sobre estacas 
em um dos lados e fixado no chão em outro, de modo que a cobertura se 
mantinha inclinada para o escoamento da água (LOUREIRO FERNANDES, 1941; 
TELÊMACO BORBA, 1906, ambos citados por CHMYZ et al, 2009). 
 
Na implantação de roças, realizadas por mulheres, eram escolhidas áreas de 
mata pouco densa para limpeza e queima da vegetação. A caça cabia aos 
homens, que se reuniam em grupos de 10 a 20 indivíduos. Os animais de menor 
porte eram assados sobre braseiros e em giraus. O uso de cozimento e moquém 
também eram frequentes. Para animais de maior porte, se preparava uma cova 
no chão como espécie de “forno”, onde a carne era colocada sobre pedras 
dispostas em um braseiro. As mulheres realizavam atividades como a cestaria, 
tecelagem e a confecção de vasilhames cerâmicos, sendo que aos homens cabia 
o preparo de armas, como arcos, flechas, lanças e bordunas. O uso do ferro na 
confecção de pontas de flechas e lanças foi incorporado a partir do contato com o 
europeu. Da mesma forma, vasilhames de barro foram gradativamente 
substituídos por panelas de ferro.  
 
Os Xokléng, conhecidos por Botocudo, Aweikoma, Xocrén e Bugre, apesar da 
filiação ao tronco linguístico Jê, distinguem-se culturalmente dos Kaingang, 
principalmente nos aspectos relacionados à organização social, mitologia, rituais 
de passagem e enterramento dos mortos. Sua expansão geográfica também é 
ampla, ocupando áreas interioranas e costeiras do sul do país. No período de 
contato europeu, conforme Santos (1973), havia pelo menos três grupos 
territorialmente divididos: 1) no centro do estado de Santa Catarina, ocupando 
principalmente o alto e médio vale do Itajaí; 2) na atual divisa dos estados de 
Santa Catarina e Paraná, junto às cabeceiras do Rio Negro; 3) mais ao sul, junto 
aos vales do Capivari e Tubarão. No entanto, outros autores (RIVET; LOUKOTKA, 
1952 apud CHMYZ et al. op cit) os situam ainda mais para o norte e oeste, até o 
Rio Piquiri. 
 
A economia de subsistência do XoKléng se assemelha a dos Kaingang; grupos 
com agricultura expediente e consorciada a atividades de pesca, caça e coleta. 
As habitações eram adaptadas a uma vida essencialmente nômade, construídas 
com varas finas, vergadas na forma de arcos e cobertas com folhas de coqueiro, 
caeté ou xaxim. No período de coleta do pinhão, no entanto, as casas eram de 
maior tamanho e mais fortes, ligando as coberturas para formar grandes ranchos 
em forma de abóboda. Outra construção associada a esses grupos referem-se a 
estruturas circulares escavadas no solo, utilizadas possivelmente como 
habitações (conhecidas arqueologicamente como "casas subterrâneas") ou 
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depósitos, existindo também descrições de seu uso como armadilhas ou "fojos" 
para defesa contra rivais e até para caça de animais. 
 
Os Xokléng confeccionavam vasilhames de barro, como pratos, tijelas e panelas. 
Conforme relato indígena de 1967, apresentado por Santos (1973), as panelas 
seriam feitas de barro bem amassado e limpo, posteriormente misturado com 
carvão. Depois de moldadas, as peças eram secadas durante uma semana, para 
então serem queimadas em fogueira ao ar livre. No processo de queima, a oleira 
necessita realizar rezas para que a panela não se quebre. Finalmente, o 
vasilhame era envolvido em um musgo chamado barba-de-pau (Bromeliaceae). 
Em relação aos mortos, era comum a cremação, com exceção de crianças, que 
eram enterradas. Os restos mortais da cremação eram depositados em buracos 
no solo, previamente forrados com cascas e folhas de árvores. Então se procedia 
à cobertura de terra e rachões de madeira, construindo, por cima de tudo, um 
rancho (PAULA, 1924 apud CHMYZ et al., 2009). 
 
Quanto aos grupos associados à família linguística Tupi-Guarani, sua ocupação à 
época da conquista estendia-se desde o antigo território do Guayrá, entre os rios 
Tietê e Iguaçu, até a região entre o Rio Uruguai e a Lagoa dos Patos, e também 
entre os rios Uruguai e Paraná até o Rio Miranda ao norte e nas ilhas do Rio 
Paraná até o Rio Tigre, ao sul (CHMYZ et al, op cit). 
 
Os grupos associados à família linguística Tupi-Guarani eram mais extensos, 
suas habitações formadas por casas comunais, de base quadrangular (em geral, 
de 20 x 10 m), com cobertura de sapê, abrigando de 10 a 60 famílias. 
Preparavam suas roças pelo sistema de coivara, cultivando milho, mandioca, 
fumo, etc. Para a caça, utilizavam armadilhas, arcos e flechas e, para pesca, 
faziam covos de taquara, anzóis, flechas e utilizavam timbó (cipó).  
 
Assim como nos ritos de passagem das tribos Jê, aos meninos eram realizadas 
cerimônias, onde o clímax consistia na perfuração do lábio inferior para fixação 
de tembetas. Esses objetos eram de resina, geralmente medindo de 8 a 15 cm. 
Já as meninas, ao atingirem a puberdade, tinham seus cabelos cortados ou 
raspados, obedecendo ainda dietas rigorosas e reclusão absoluta. Neste período, 
meninos e meninas dedicavam-se a desenvolver habilidades domésticas. 
 
As cerâmicas produzidas por esses grupos Tupi-Guarani apresentavam grande 
variação de formas, tamanhos, funções e tipos decorativos. As peças cerâmicas 
eram confeccionadas com superposição de cordéis e, após lenta secagem, eram 
queimadas em fogueiras. Podiam ter a superfície alisadas ou receber decoração 
plástica (corrugações, ponteados, incisões, ungulações, etc.) ou, ainda, pinturas 
policromas sobre uma base branca ou vermelha (formando tipos decorativos 
delineados por faixas e linhas, com motivos geométricos ou abstratos). 
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Destinavam-se principalmente ao armazenamento de líquidos, farinhas e no 
preparo-cozimento de alimentos. As grandes Igaçabas, ou urnas, também eram 
utilizadas para produção da chicha, bebida fermentada de milho, além do 
enterramento dos mortos.  
 
Os registros mais seguros referentes à entrada de europeus iniciam-se por volta 
do ano de 1639, com a descoberta de ouro no planalto curitibano, feita por 
Eleodoro Ébano Pereira, autoridade representativa do governo geral instalado no 
Rio de Janeiro. Conforme Wachowicz (1988), Eleodoro era coordenador da 
mineração na região e não um povoador. Com relação aos ribeiros de ouro, 
segundo Westephalen (1995), entre 1646 e 1651 teriam sido localizados mais de 
35 no distrito de Curitiba. No entanto, persistem muitas dúvidas sobre se 
anteriormente outros exploradores que vadeavam o Rio Iguape teriam subido os 
vales do Açungui, Ribeirina e Capivari formando pequenos arraiais de mineração 
(MARTINS, s.d.2006). Assim, a ocupação da região de Curitiba, já na primeira 
metade do século XVII, seria consequência da constante procura de metais e da 
escravização de indígenas pelos bandeirantes (STANCZYK, 2005), sinalizando 
que “(...) antes da fundação das vilas, já existiam povoados nesses lugares” 
(BALHANA et al.,1969).  
 
No caso dos bandeirantes, existem referências da passagem da expedição de 
Francisco Chaves e Pero Lobo pelos Campos de Curitiba, em 1531, enviada por 
Martin Afonso de Souza, organizada para a exploração no território paranaense, 
e notadamente o Rio Iguaçu. Por sua vez, em 1541, a expedição comandada por 
Álvaro Nuñes Cabeza de Vacca atravessa o Rio Iguaçu, na região de Tindiquera 
(atual Araucária), percorrendo o caminho do Peabirú em direção ao Paraguai. 
 
A instalação do primeiro núcleo povoador provavelmente ocorreu a partir de uma 
das paragens dos faiscadores de ouro, às margens do Rio Atuba. A denominada 
Vilinha ou Vila Velha também estaria situada em ponto no encontro de antigo 
caminho indígena, posteriormente conhecido por Caminho do Mar e, atualmente, 
como Caminho do Itupava.  
 
Com relação à origem indígena dos muitos caminhos que atravessaram a Serra 
do Mar e Planalto Curitibano, Chmyz et al. (2004) ressaltam a importância 
dessas rotas na entrada e fixação de portugueses e demais ocupantes e 
viajantes:  
 

fez-se notar a relevância das ancestrais trilhas indígenas do Peabiru, 
mais tarde calçadas com pedras e transformadas em caminhos 
efetivos. Aventureiros, predadores, caçadores, fugitivos, 
mineradores, comerciantes, contrabandistas, naturalistas e 
religiosos, utilizaram-se desses caminhos por mais de 300 anos. 
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Tais caminhos, portanto, são verdadeiros “corredores históricos” no povoamento 
e desenvolvimento da região, ligando vilas, arraiais e fazendas. Alguns foram 
posteriormente retificados, transformando-se em estradas pavimentadas no 
centro e periferia de Curitiba. Os caminhos mais antigos são do Itupava e da 
Graciosa, que ligavam o planalto ao litoral paranaense, e a trilha dos Ambrósios8, 
como eixo de ligação entre o litoral catarinense e os Campos Gerais, havendo 
ainda outros caminhos e ramais com poucas referências históricas e ainda não 
pesquisados profundamente, como por exemplo, o das Minas de Itambé, à oeste 
da cidade.  
 
Os moradores da Vilinha mudaram-se em 1654 para um novo local, mais elevado 
e seco, entre os rios Ivo a oeste e Belém a leste, no lugar onde atualmente está 
a Praça Tiradentes. O ponto mais elevado era em um divisor a norte, onde hoje é 
o Alto do São Francisco e as Mercês. Os povoadores, além de terem suas casas 
junto à praça, habitavam principalmente os arredores daquele centro, como 
Mateus Leme, morador do Barigui, Carrasco dos Reis, que também tinha um sítio 
no Barigui e outro no Botiatuva, o Capitão Antônio Rodrigues Seixas era morador 
em Campo Magro, com terras também em Sambaqui e Cubatão. Manoel Soares 
e Garcia Rodrigues possuía sesmarias no Barigui, Aleixo Leme Cabral na região 
do Botiatuva e Passaúna, João Rodrigues Cid no Uberaba, Antônio Luiz Tigre no 
Rio Verde, Rodeio e Campo Largo, Luiz de Goes tinha terras abaixo do Rio 
Barigui até o Passaúna, entre outros. Além do núcleo principal de povoadores, 
havia grupos de aventureiros ligados à mineração e índios e mestiços dispersos 
pelo planalto (CHMYZ e BROCHIER, 2004). 
 
Em 1668, vindo de Paranaguá, o capitão Mor Gabriel de Lara tomou posse da 
nova povoação, erigindo o pelourinho, símbolo da organização e da justiça em 
nome da autoridade portuguesa. Em 29 de março de 1693, Curitiba foi elevada à 
condição de vila. 
 
A partir do século XVIII, com o desenvolvimento econômico associado ao 
tropeirismo, tornou-se necessária a implantação de ligações entre a Vila de 
Curitiba e locais de passagem no segundo planalto e invernadas dispostas ao 
longo do Caminho do Viamão9. A Estrada do Mato Grosso constituiria uma ligação 

628                                                 
8 Segundo EHLKE (1973), o Caminho dos Ambrósios era conhecido por “Estrada Três Barras”. Era 
uma via de comunicação entre a Laguna e Curitiba, passando por São Francisco (SC), Serra do 
Mar, Campo Alegre (SC) e São José dos Pinhais (PR). No período das tropas, passavam remessas 
de gado e artigos (em lombo de burro), como carne seca, sal, toucinho, erva-mate e farinha, com 
período áureo entre 1870 a 1911. O declínio esteve relacionado ao mau estado da estrada e a 
dificuldades na travessia, à construção da Estrada Imperial Dona Francisca e à construção da 
ligação ferroviária entre São Francisco do Sul e Porto União. No entanto, segundo Moreira (1975), 
a origem histórica do caminho dos Ambrósios antecede as datas citadas por EHLKE (1973, op cit), 
relacionando-o a antes de 1500 como trilha indígena (talvez um ramal do caminho indígena 
Peabiru), que ligava a baía da Babitonga aos campos do Planalto. 
9 Conforme CEPA (2009, citando Moreira, 1975), era o caminho original para venda e compra de 
gado de Sacramento e outras regiões, ligando os campos de Curitiba à porção sul do continente. 
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do oeste da cidade à rota principal de circulação dos tropeiros. Esta estrada 
passava pelas ruas Cândido de Leão, Emiliano Perneta, Benjamim Lins, Avenida 
do Batel, Bispo Dom José, avenidas Nossa Senhora Aparecida e Eduardo Esprada 
(IPUUC, 2004). No início do século XVIII, um casario de pau-a-pique e uma 
igreja de pedra e barro compunham a pequena vila instalada no caminho das 
tropas. Meio século depois, com a intensificação do transporte de gado e do 
comércio, Curitiba transformou-se em centro econômico, social e político da 
região (EAGU-IPUUC, 2000). 
 
Outra antiga trilha indígena que ligava o litoral à região dos campos de Curitiba é 
o Caminho do Arraial, inicialmente utilizado pelos colonizadores para fins de preá 
de índios e nas incursões realizadas pelos primeiros mineradores. Com um uso 
mais frequente, houve necessidade de ponto de parada onde viajantes pudessem 
permanecer e se abastecer de recursos para prosseguir jornada.  
 
Criou-se um pequeno núcleo, denominado São José (atualmente São José dos 
Pinhais), povoado que também atendia viajantes de Mandiritura e Campo Largo 
da Roseira, facilitando o acesso ao litoral. São José também estava em local 
próximo à travessia do Rio Iguaçu (denominado Rio Grande), onde, “depois de 
passado o rio, a trilha seguia para o norte, pelo divisor de águas do Atuba e do 
Belém, pelas campinas do Uberaba e do Cajuru, até chegar a Vila de Curitiba” 
(CEPA, 2009).  
 
Ao longo do caminho e de outras trilhas, foram estabelecidos sítios e fazendas 
cujos nomes se remetiam a diferentes locais ao longo da passagem, como 
Pinheirinho, Xaxim e Portão. Conforme CEPA (op.cit): 
 

No Portão, situava-se o encontro do atalho que, vindo de Campo 
Comprido, atravessava o Barigui, a Fazendinha, completando a 
ligação entre os dois caminhos, o de Campos Gerais com o de São 
José, com destino a Paranaguá e São Francisco. Mais tarde, com a 
abertura da Avenida Republica Argentina e da estrada de São José 
até Curitiba, pelo Uberaba, o caminho passou a ser conhecido pelo 
nome de Estada Velha de São José.  
 
O trajeto das tropas pelo Caminho do Arraial era feito em 2 dias, 
chegando os animais em bom estado na marinha, pois eram boas 

                                                                                                                                                         
Este primeiro caminho procedente de Viamão “seguia a norte tangenciando a lagoa dos Barros, 
percorria as praias até Torres, Barra do Araranguá até alcançar Laguna. O gado era ai embarcado 
em veleiros e enviado às capitanias do Marquez de Cascaiz, de São Vicente e do Rio de Janeiro. Na 
ausência de embarcações de transporte, as manadas seguiam (a norte) até a Ilha de São Francisco 
e daí em diante subiam a Serra do Mar pela trilha dos Ambrósios, chegando aos Campos Gerais. 
Esta via que subia a serra era de difícil acesso. Posteriormente foi aberta outra via que 
atravessando as matas de Santa Catarina atingia os campos de Vacaria e Lages chegando aos 
campos de Curitiba e dali seguia até São Paulo. Esta trilha foi posteriormente denominada de 
Estrada da Mata ou Caminho do Viamão” (Moreira, 1975:622). 
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as pastagens para o seu alimento. É conveniente esclarecer que 
naquele tempo o gado e os tropeiros que dos Campos Gerais 
rumavam para o litoral, viajavam em caminho direto pelo atual 
Campo Comprido até São José, passando pela Fazendinha e Xaxim 
(pela atual Rua Francisco Derosso). 
 
O atalho da Fazendinha, ou do “Rodeio”, foi aberto nos fins do 
século XVII e melhorado no início do século XVIII. Ainda é 
conhecido como Estrada da Fazendinha, apesar de ter recebido, 
em longo trecho, o nome de Rua João Dembinski. 
 

Outro período econômico importante, com consequências sobre a cidade e suas 
vias de comunicação, refere-se às fases de exploração da erva-mate que, entre 
1700 e 1820, estava restrito ao consumo local e comércio com o litoral e 
determinados portos. Entre 1820 e 1876, ao atingir o mercado da Prata 
(Argentina, Chile e Uruguai), houve condições favoráveis para a implantação de 
engenhos movidos à força hidráulica em áreas periféricas da cidade (como nos 
bairros do Batel e Portão). 
 
Na fase de intensificação do comércio de produtos associados à erva-mate, 
madeiras e outros gêneros alimentícios, houve priorização do uso do Caminho da 
Graciosa em detrimento do Itupava, que apresentava elevada declividade e um 
trecho por via navegável que exigia muitos cuidados. Deste modo, em 1873 foi 
inaugurada a “nova” Estrada da Graciosa, que facilitava ainda mais a passagem 
pela serra. Parte dos trechos calçados dessa estrada carroçavel ainda coincide 
com o traçado original. Nesta via, trafegavam centenas de carroças conduzindo 
cargas entre o interior e os entrepostos marítimos. Com tráfego intenso, ao 
longo do traçado surgiram moradias e pequenas povoações, conforme Rocha 
Pombo (1900 apud CHMYZ et al., 2004): 
 

(...) Às margens da Graciosa, em seu curso, estabeleceu-se 
grande número de famílias e, em muitos trechos, formaram-se 
instantaneamente dir-se-ia verdadeiras povoações... Era muito 
difícil, em toda a sua extensão da linha, encontrar dois quilômetros 
sem moradores; e, era tal o movimento do tráfego que o viajante 
não passava um quarto de hora sem se encontrar com tropas ou 
carroças ou carruagens. 
 

No perímetro atual do Município de Curitiba, o Caminho da Graciosa fazia a 
ligação entre o Atuba e o centro da cidade (Praça Tiradentes). Percorria as atuais 
ruas Monteiro Tourinho, Erasto Gaertner, Munhoz da Rocha, João Gualberto e 
Barão do Cerro Azul. 
 
Com o abalo na economia paraguaia devido à Guerra do Paraguai (1865-1870), 
até então o maior exportador de erva-mate, muitos engenhos dispostos no litoral 
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do Paraná se transferiram para Curitiba, intensificando a produção com a 
implantação de fábricas modernas. Desse período, conforme Mio (1951) e Barz 
(1995), ainda há instalações, como do Mate Leão e Real, no Bairro Rebouças, 
além de outros engenhos que existiam nas ruas Brigadeiro Franco, Visconde de 
Nacar, Carlos de Carvalho, Saldanha Marinho, Voluntários da Pátria, Visconde de 
Guarapuava, Marechal Floriano, entre outras, ou ainda mais afastados do centro, 
nos bairros do Batel, Portão, Mercês, Alto da Gloria, Abranches, etc. 
 
Com a política imigratória do século XIX, intensificou-se a ocupação territorial, 
considerada necessária para garantir a soberania nacional e a valorização 
econômica da região. Inicialmente, as colônias eram fundadas em locais 
distantes de Curitiba, na atual Região Metropolitana e posteriormente foram 
ocupando áreas mais próximas ao centro, formando alguns dos bairros mais 
antigos da cidade. A imigração levou a um grande crescimento populacional, que 
chegou a triplicar em 20 anos. No entanto, apesar da lei de incentivo à imigração 
ser de 1820, somente com a criação da nova Província do Paraná, em 1853, que 
houve incentivo para o estabelecimento de colônias. A primeira colônia, 
denominada Assunguy, surgiu em 1860, na região do Município de Cerro Azul, 
100 km ao norte da capital. Entretanto, os colonos franceses, ingleses e alemães 
abandonaram a colônia por dificuldades para comunicação. De 1860 a 1880, foi 
implantada a maior parte dos núcleos coloniais. 
 
Entre 1864 e 1868, imigrantes argelinos (franceses da Argélia) saíram de 
Assungui e ocuparam parte do norte da capital, a 3 km do centro, junto à 
Estrada da Graciosa, na área da Rua Erasto Gaertner, no Bacacheri (no chamado 
“rocio de Curitiba”). Posteriormente, poloneses criaram a colônia do Abranches, 
às margens da Estrada do Assungui. 
 
A partir de 1875, o presidente da Província, Lamenha Lins, implantou um novo 
modelo de fixação de imigrantes no entorno dos centros urbanos, visando 
estabelecer um cinturão de abastecimento agrícola (embora quase todas as 
colônias fossem próximas às estradas existentes, como do Mato Grosso, Graciosa 
e Assungui). Esta política foi chamada de linismo e implantada 
fundamentalmente com poloneses. Surgiram, então, as colônias de Santa 
Cândida, Órleans, Dom Pedro, Dom Augusto, Rivierre, Ferraria e Tomás Coelho, 
esta última no Município de Araucária. Também surgiram Umbará na região sul, 
e Lamenha Pequena e Lamenha Grande na região norte. Os imigrantes italianos 
se estabeleceram nas colônias Dantas (Água Verde), Pilarzinho e Santa 
Felicidade (BARZ, 1995). 
 
Com relação à disposição e cronologia das colônias de imigrantes fixadas na 
Região Metropolitana de Curitiba, Kanashiro (2006) verificou que as 39 colônias 
fundadas entre 1860 e 1926 (Figura 268) evidenciam sucessivas implantações ao 
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redor do núcleo urbano, com certa concentração nas regiões norte e nordeste. E 
ainda, 
 

...pode-se observar uma grande concentração de colônias 
localizada na área da atual cidade de Curitiba. Outras se situaram 
nas cidades adjacente de Almirante Tamandaré, Campo Largo, 
Araucária, São José dos Pinhais, Piraquara e Cocaiúva, a do 
Município de Colombo era a antiga colônia Alfredo Chaves – e, por 
fim, no Município de Lapa localizam-se 4 (quatro) assentamentos: 
Mariental, Virmond, Johanisdorf e Antonio Olinto. A totalização de 
aproximadamente 3.000 lotes rurais e 220 lotes urbanos 
projetados nas colônias é um fato que afirma a importância das 
colônias imigrantes na origem da formação espacial da RMC 
(KANASHIRO, 2006). 

 
Ressalta-se novamente a importância das antigas conexões, como as estradas da 
Graciosa, Assungui, Mato Grosso, Itupava e Arraial, que foram decisivas na 
implantação das colônias que originaram os bairros mais antigos da cidade. Na 
Figura 269 é possível perceber a disposição desses caminhos que adentravam os 
limites municipais e sua relação com os limites estabelecidos para a AII do 
empreendimento do Metrô de Curitiba. Essas vias implicam, do ponto de vista 
histórico arqueológico, na percepção das principais rotas de circulação e fixação 
humana, sob diferentes contextos culturais, étnicos, econômicos e sociais que 
caracterizam os atuais espaços urbanos e rurais da cidade e região 
metropolitana.  
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Figura 268 - Localização e datas de implantação das colônias de imigrantes na 

Região Metropolitana de Curitiba 

 
Fonte: Mapa base COMEC (2004), apresentado por Kanashiro (2006) 
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Figura 269 -  Localização dos principais caminhos antigos associados, que 
adentravam os limites municipais, e sua relação com os limites 
estabelecidos para a AII do empreendimento da Linha Azul do 
Metrô de Curitiba 

 
 
 
5.6.2.2 Contexto das pesquisas arqueológicas na Bacia do Alto Iguaçu e 
na Região Metropolitana de Curitiba 
 
Na Região Metropolitana de Curitiba existem inúmeras referências a descobertas 
fortuitas de interesse arqueológico, nos municípios de Araucária, São José dos 
Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Tijucas do Sul, Mandirituba, Balsa Nova, Cerro 
Azul e Campo Magro. Tratam-se principalmente de lâminas de machados polidas, 
pilões, almorariz e virotes de pedra polida, raspadores e pontas de flecha, lança 
de pedra lascada, fragmentos de vasilhames, cachimbos e outros objetos 
cerâmicos (CHMYZ e BROCHIER, 2004). 
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Quanto às pesquisas arqueológicas na bacia do Alto Iguaçu, desde a década de 
1950 que estudos apontam para os diversificados sistemas de ocupações 
humanas pretéritas, de variada amplitude temporal. Em termos mais amplos, as 
pesquisas arqueológicas têm levado à localização de evidências com cronologias 
recuadas em até 10.000 anos antes do presente (AP), a partir de vestígios de 
grupos caçadores-coletores. Por volta de 4.000 AP, indícios de povos ceramistas 
horticultores-agricultores da Tradição Itararé e, há cerca de 2.000 AP, da 
Tradição Tupiguarani. Também foram constatadas evidências de contato com 
populações européias e africanas, a partir do século XVI, a chamada Tradição 
Neobrasileira (CEPA, 2009). 
 
Neste sentido, se esboça um retrato sucinto das pesquisas sobre a ocupação 
humana no Planalto Curitibano: 
 
Os primeiros agrupamentos humanos eram constituídos por um número pequeno 
de indígenas, que se dedicavam à exploração dos recursos naturais existentes. 
Praticavam a caça e a coleta de recursos, mudando-se constantemente como 
resposta aos recursos exauridos. No entanto, também é possível que tenham 
praticado formas de manejo dos recursos, espécie de “rodízio” de áreas de 
captação ou mudança dos padrões e técnicas de subsistência ao longo do ano. 
Seus vestígios são representados principalmente por objetos e ferramentas 
líticas, e os resíduos e indícios de produção e uso, ou ainda, em situações mais 
raras, de estruturas presentes no espaço habitacional (fogueiras ou 
sepultamentos, por exemplo). Em situações de formação de camadas 
arqueológicas sedimentadas por processos geológicos, os vestígios também 
carregam ecofatos, ou seja, indícios dos processos morfoclimáticos e 
paleogeográficos atuantes.  
 
No Planalto Curitibano, os vestígios de caçadores coletores vinculam-se à 
Tradição Umbu, sendo que um dos sítios desta tradição foi datado de 1.420 AP. 
No entanto, no Municipio de São José dos Pinhais, próximo à nascente do Rio 
Pequeno (afluente do Rio Iguaçu), o arqueólogo Rauth cadastrou o sítio PR CT 
35: Céu Azul, que foi datado de 3705±130 a 755±60 anos AP (CHMYZ, 1975). 
No Município de Curitiba, destaca-se o sítio PR CT 37: Olaria Pelanda, cerca de 
400 m da margem direita do Rio Iguaçu, na base de uma colina em várzea. 
Novos sítios e ocorrências desta Tradição foram pesquisados nos vales dos rios 
Pequeno, Piraquara, Florestal, Iraizinho, Passaúna e Iguaçu, abordados em 
projetos de resgate arqueológicos, como da represa do Passaúna, dos contornos 
rodoviários leste e norte e do Projeto Arqueológico Renault. Seus sítios 
apresentam grande quantidade de pontas de projéteis lascadas (Figura 270), a 
partir de lascas e lâminas de silexito, quartzo e arenito silicificado. Além das 
pontas, com dimensões e tipos variados (triangulares, foliáceas e pedunculadas), 
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há raspadores, furadores, talhadores e percutores, formando um conjunto 
expressivo de artefatos e seus resíduos.  
 
 
Figura 270 - Desenho esquemático das pontas de projéteis (a-d) e raspadores 

(e-h) vinculados a Tradição Umbu no Planalto Curitibano 

 
Fonte: CEPA (2009) 

 
Representantes de novos contingentes humanos, que começaram a povoar o 
Paraná em meados da era Cristã, são chamados de grupos ceramistas. Sua 
economia diferencia-se dos caçadores–coletores, pela introdução da horticultura, 
além de também praticarem caça, pesca e coleta. Este padrão permitiu o 
assentamento de grupos mais numerosos e uma permanência mais prolongada 
(seminômades), desenvolvendo uma cultura material adaptada a esse modo de 
subsistência. A cerâmica surge como elemento essencial no preparo e cozimento 
dos alimentos, e no armazenamento de água e grãos. Para alguns grupos, a 
cerâmica também estava profundamente associada aos seus rituais funerários. 
  
Duas tradições arqueológicas ceramistas foram reconhecidas: a Tupiguaraní 
(sem hífen) e a Itararé. A primeira está associada aos grupos indígenas etno-
históricos da família linguistica Tupi-Guaraní (com hífen) e a segunda, aos Jê. 
 
Entre os vestígios da Tradição Tupiguaraní, destacam-se recipientes cerâmicos 
variados, como tigelas e grandes urnas (Figura 271), muitos dos quais com 
abundantes tipos decorativos. Alguns vasilhames, como as urnas, foram 
utilizados em rituais de enterramento primário ou secundário, em conjunto com 
recipientes menores (oferendas). Os grupos vivem em grandes aldeias, 
geralmente não muito distantes de rios navegáveis, mas também podiam manter 
acampamentos nas proximidades das áreas de plantio ou de captação de 
recursos. Faziam uso de lâminas de machado, pilões e mãos de pilões de pedra 
polida, utilizados na derrubada da mata para o roçado, na confecção de canoas e 
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para triturar e moer grãos, raízes e sementes. Outros objetos encontrados são 
rodelas de fusos (associadas à tecelagem) e cachimbos de cerâmica, tembetás 
(adorno labial) de pedra ou resina, e material ósseo trabalhado. Na região de 
Curitiba, na área do Reservatório do Rio Passaúna em Campo Largo, o sitio PRCT 
54 forneceu uma datação de 570 AP. 
 
Figura 271 - Morfologia cerâmica da Tradição Tupiguarani no Estado do Paraná 

 
Fonte: CHMYZ (1976) 

 

Na Tradição Itararé, os tipos cerâmicos são caracterizados por formas globulares 
de paredes finas e pequenas dimensões (Figura 272). A maioria apresenta 
superfície lisa, cor escura e alguns recipientes podiam apresentar engobo 
vermelho, carimbo e marcas de cordel. Particularidades marcantes encontradas 
em alguns dos sítios arqueológicos desses grupos são as estruturas formadas por 
depressões no solo, representativas de um sistema original de moradia, utilizada 
exclusivamente nas regiões frias: as casas subterrâneas ou semi-subterrâneas. 
Outras estruturas são caracterizadas por elevações alongadas e/ou circulares no 
terreno (aterros), algumas com evidência de cremação de corpos. Ambas podem 
ocorrer conjuntamente em sítios a céu aberto (antigas aldeias), sinalizando um 
possível caráter de sazonalidade (possivelmente eram utilizadas no inverno).  
 
Se, por um lado, o conjunto cerâmico Itararé não é tão expressivo quanto o da 
Tradição Tupiguarani, ele apresenta grande diversidade de padrões de 
assentamentos e material lítico mais variado. Estes últimos são facas, 
raspadores, goivas, alisadores, talhadores, pilões e mãos de pilões, quebradores 
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de coquinhos e lâminas de machado, elaborados sobre lascas e núcleos de 
quartzo, diabásios, dioritos, silexitos, etc. 
 
Ocorrências datadas dessa tradição na Região Metropolitana de Curitiba 
correspondem aos sítios PR CT 53, detectado em Campo Largo ao lado do 
Reservatório do Passaúna e as habitações subterrâneas localizadas no Município 
de Mandirituba. O primeiro foi datado em 500 AP e o segundo entre 940 e 680 
AP (CEPA, 2009). 
 
Figura 272 - Algumas formas reconstruídas de vasilhames da Tradição Itararé 

a partir de fragmentos de bordas e bases encontrados em sítios 
arqueológicos 

 
Fonte: CHMYZ (1999) 

 
As pesquisas arqueológicas realizadas no território paranaense também 
permitiram identificar os sítios indígenas de contato, através da presença de 
vestígios e influências do europeu. Nesses estudos, constatou-se que nos sítios 
da chamada Tradição Neobrasileira ocorreu a persistência de elementos 
indígenas relativos à Tradição Tupiguarani, porém, com alterações e incrementos 
nas formas e decorações cerâmicas tradicionais, além de mudanças qualitativas 
e quantitativas das mesmas. Conforme CEPA (2009), a cerâmica desta tradição é 
composta por uma mistura de técnicas indígenas de queima e confecção, com 
adaptações características daquelas adotadas no Velho Mundo, como a presença 
de abas (flanges), asas, alças, bicos e base plana em pedestal. 
 
A Tradição Neobrasileira no Planalto Curitibano (Figura 273) está associada à 
fase Lavrinha, em que os recipintes comumente apresentam decorações 
vermelha, corrugados, acanalado, escovado e inciso. 
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Figura 273 - Recipientes cerâmicos (formas reconstruídas) da Tradição 
Neobrasileira no Planalto Curitibano 

 
Fonte: CEPA (2009):20 

 

Conforme I. Chmyz, esta fase, que corresponde ao período de adaptação ao 
novo território e formação de um povo caboclo, ainda encontra correspondentes 
em populações atuais, em algumas regiões do chamado “Paraná Tradicional”. 
 

O Paraná Tradicional mantém hábitos adquiridos por esse primeiro 
grupos de colonos caboclos e opõe técnicas como monjolo 
(caboclo) e a roda d´água (imigrantes do século XIX), canoas 
monóxilas (indígena) e embarcações compostas (Açorianos, por 
exemplo), além de hábitos alimentares como a manutenção de 
pomares (caboclo/indígena) e o cultivo de hortaliças trazido para a 
América por alemães e poloneses durante o ciclo migratório do 
século XIX (CEPA, 2009). 

 

Nas pesquisas em andamento relacionadas ao Projeto para Constatação e 
Resgate do Patrimônio Arqueológico na área do eixo Metropolitano de Transporte 
de Curitiba (Linha Verde), CEPA/UFPR elaborou um mapa com distribuição 
espacial dos registros das tradições arqueológicas encontradas no município e 
regiões limítrofes.  
 

Ao inserir o alinhamento do Metrô de Curitiba no Mapa de sítios e indícios 
arqueológicos (Figura 274), nota-se que parte das ocorrências detectadas na 
Linha Verde intercepta as áreas de influência da Linha Azul do Metrô (eixo Norte-
Sul). Pela distribuição dos registros, verifica-se que a maior parte refere-se a 
pesquisas pontuais com grandes espaços sem informação.  
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Tais espaços resultam da insuficiência de levantamentos sistemáticos e, também, 
da elevada antropização de solos no Município de Curitiba, que culmina na 
completa destruição de remanescentes histórico-arqueológicos. 
 

Figura 274 - Mapa de sítios e indícios arqueológicos associados ao contexto 
de pesquisas no Município de Curitiba e arredores e, aos estudos recentes da 
Linha Verde, elaborado pelo CEPA/UFPR. Em azul tracejado, contorno da AII 
do eixo Norte-Sul do Metrô de Curitiba 

 

 
Fonte: CEPA (2009), adaptado 
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5.6.3 Diagnóstico Arqueológico da AII do Empreendimento 
 
As informações levantadas sobre os aspectos etno-históricos e arqueológicos da 
ocupação humana na bacia do Alto Iguaçu e do Planalto Curitibano (notadamente 
na Região Metropolitana e no Município de Curitiba) apontam à presença de 
inúmeros indicadores de potencial arqueológico regional, que trazem implicações 
para a AII do empreendimento.  
 
Dessas informações, destacam-se as sobre presença indígena no período de 
contato, com referências históricas sobre índios da nação Tingui em terras da 
futura Curitiba, ainda com registros de batismos indígenas na antiga Paróquia da 
Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, desde 1685. Também se destaca a 
amplitude de locais com topônimos indígenas, sugerindo seus locais de circulação 
e moradia (Piraquara, Xaxim, Uberaba, Itapreruçu, Tatuquara, Barigui, Cajuru, 
Canguiri, Capivari, Guabirotuba, Capanema, etc.). 
 
Do ponto de vista da ocupação ibérica, existem indícios da passagem de 
bandeirantes pelos campos de Curitiba (expedição de Francisco Chaves e Pero 
Lobo, em 1531 e Álvaro Nuñes Cabeza de Vacca, em 1541) e a indicação de 
inúmeros arraiais de mineração, sugerindo a existência de pequenos povoados 
antes das vilas, o que aponta para a potencialidade de ocorrências arqueológicas 
no entorno dos núcleos principais e nas proximidades de córregos e rios. 
 
A instalação do primeiro núcleo povoador (Vilinha) às margens do Rio Atuba, e 
sua mudança para a área da futura Praça Tiradentes, entre os rios Ivo e Belém, 
leva à determinação dos locais de origem da vila de Curitiba, de onde irradiaram 
ocupações e rotas de comunicação, sugerindo elevada significância e potencial 
arqueológico a partir dessas áreas. Cabe citar, ainda, que os povoadores, além 
de terem suas casas junto à praça, habitavam principalmente os arredores 
daquele centro, o que sugere o início da formação dos bairros próximos ao 
centro e a presença dos primeiros caminhos vicinais de ligação. 
 
Das estradas coloniais que, posteriormente, constituíram rotas de ocupação dos 
campos de Curitiba, os Caminhos da Graciosa, Itupava, Ambrósios, Arraial e 
Mato Grosso constituíram verdadeiros “corredores históricos” no povoamento e 
desenvolvimento da região, ligando vilas, arraiais e fazendas. Os caminhos 
principais e secundários também foram elementos de destaque no contexto dos 
diferentes períodos econômicos e sociais, como do tropeirismo, exploração da 
erva-mate, implantação de colônias de imigrantes, entre outros, com implicação 
direta sobre a formação dos atuais municípios da RMC. 
 
Essas rotas estabeleceram permutas de mercadorias e bens de consumo, 
facilitando a formação de pontos de abastacimento e moradias, comércios, 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

413

olarias, engenhos e fábricas, levando à ampliação do potencial de captação 
registros referentes a esses processos históricos e à cultura material associada. 
Essas rotas históricas também incidem sobre o potencial de entorno imediato ao 
longo desses alinhamentos, já que alguns trechos do eixo Norte-Sul do Metrô de 
Curitiba acompanham ou cruzam essas vias. 
 
Apesar das pesquisas arqueológicas serem em pequenas parcelas territoriais 
determinadas por projetos específicos, o conjunto de estudos desenvolvidos no 
Planalto Curitibano revela inúmeros indícios e sítios arqueológicos representantes 
de diversificados sistemas de ocupações pré-coloniais, coloniais e históricos.  
 
Essas grandes “Tradições Arqueológicas”, conhecidas pelos nomes de Umbú 
(caçadores coletores), Itararé (vinculados a grupos de filiação Jê), Tupiguarani 
(filiação Tupi-guarani) e Neobrasileiro (grupos históricos miscigenados), 
remetem à noção de ocupação territorial de longa duração, com adaptação local 
de “padrões” funcional-tecnológicos, não eximindo a provável atuação de 
processos de mudanças sócio-culturais e estilísticas em escala secular e milenar. 
Sua compreensão ainda carece de estudos mais aprofundados, com abordagens 
temáticas e um número maior de registros identificados. 
 
Do ponto de vista de impactos ou riscos, para a AII do Metrô de Curitiba, temos 
os mesmos indicadores de potencialidade para a detecção desses remanescentes 
ao longo da faixa de 500 m, para cada lado do eixo. Nesta faixa, existem ainda 
terrenos não construídos, com baixa antropização em termos da preservação de 
camadas de solos-sedimentos e que, portanto, podem conter bens histórico-
arqueológicos em sua matriz de sustentação. Esses terrenos poderão ser 
afetados por obras, melhorias públicas e construções decorrentes das 
modificações na densidade de ocupação e de pressão imobiliária, impulsionadas 
pela implantação e operação do metrô. Por isso, é necessário aplicar medidas 
cabíveis (preventivas, mitigatórias, monitoramento, etc.), evitando possíveis 
impactos negativos ao patrimônio arqueológico potencialmente existente. 
 
Local 
A seguir são descritos os principais indicadores de interesse histórico-
arqueológico verificados para o contexto da AID e ADA do empreendimento. 
 
5.6.3.1 Dados e informações arqueológicas no Município de Curitiba 
 
No histórico de dados dos registros arqueológicos localizados em Curitiba, muitos 
se referem a achados fortuitos que foram encontrados nas obras de melhoria 
urbana da cidade, mas também a pesquisas arqueológicas desenvolvidas em 
estudos de licenciamento ambiental de empreendimentos na RMC e no interior 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

414 

dos limites administrativos do município (CHMYZ, et al., 1986; SGANZERLA et 
al., 1996; PAR, 1997; PAA, 1997). Das descobertas e pesquisas, pode-se citar:  

• A descoberta de um recipiente cerâmico com moedas durante 
terraplenagem no Alto do São Francisco, em 1947;  

• Lâminas de machados de pedra polida localizadas por operário da prefeitura 
no Bairro Mercês, em obras junto a Rua Júlia Wanderley, em 1955;  

• Em 1964, cerca de 100 fragmentos cerâmicos de vasilhame Tupiguarani 
foram verificados em pesquisa arqueológica na margem esquerda do Rio 
Bacacheri;  

• Em 1965, um objeto de origem indígena (pilão de pedra) foi identificado em 
obras nas ruas Marechal Deodoro e XV de Novembro (proximidades do 
edifício velho dos Correios);  

• Em 1975, pesquisa em sitio arqueológico descoberto na Olaria Pelanda 
detecta materiais cerâmicos históricos (neobrasileiro), ao lado do Rio 
Iguaçu, no Bairro Umbará;  

• Vestígios de antigas construções visualizadas no trecho de ligação da Rua 
Cruz Machado com a travessa Tobias de Macedo, junto à praça Tiradentes 
(CMHYZ, 1995);  

• Em 1985 tem início a pesquisa de trecho do futuro reservatório do 
Passaúna, identificando-se, naquele ano, 14 sítios arqueológicos no 
Município de Curitiba; 

• Em 1999, quando foram abertas valas para cabos de rede elétrica de alta 
tensão, identificou-se cerâmicas e ossadas humanas na Rua José Bonifácio 
ao lado da Catedral Metropolitana; 

• Novos sítios foram localizados a partir de 1999, com pesquisa das obras 
rodoviárias do Contorno Leste e das áreas onde seriam instaladas as 
fábricas das montadoras de automóveis Renault e Audi;  

• Novos sítios foram localizados em pesquisa arqueológica de licenciamento 
ambiental na área da nova pista do Aeroporto Afonso Pena e junto à 
Barragem do Iraí; 

• Em 2002, foram localizados 41 locais com vestígios arqueológicos junto ao 
Projeto Arqueológico Contorno Norte, entre as rodovias PR-090 e PR-092. 
O salvamento arqueológico ao longo do contorno rodoviário, além dos 
vestígios detectados nos municípios adjacentes (Almirante Tamandaré e 
Campo Magro), também identificou sítios e ocorrências no Bairro de Santa 
Felicidade; 

• O IPHAN localiza material arqueológico em obras para a implantação de 
cabos de fibra ótica nas avenidas Barão do Cerro Azul e Cândido de Abreu; 

• Presença de cerâmica Indígena e neobrasileira junto ao Parque Tingui. 
 
Outra pesquisa merecedora de destaque compreendeu os estudos direcionados 
para a identificação do primeiro núcleo de povoação de Curitiba, a Vilhinha, 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

415

disposta segundo Julio Moreira (1972), na margem esquerda do Rio Atuba, nas 
proximidades do cruzamento do Caminho do Itupava.  
 
Entretanto, sua localização exata não pôde ser determinada pelos estudos 
realizados. Porém, na margem esquerda do Rio Bacacheri, também ao lado do 
antigo caminho, foram encontradas cerâmicas históricas (tradição neobrasileira). 
 
Recentemente, surgiram informações mais consistentes como resultado de 
pesquisas arqueológicas urbanas, na área central da cidade. Destaca-se o ano de 
2000, pelos trabalhos de monitoramento e posterior intervenção arqueológica 
promovidos pelo CEPA/UFPR junto às obras de instalação de cabos de fibra ótica, 
nas proximidades da Catedral Metropolitana (Travessa Nestor de Castro).  
 
Em 2002, obras da Sanepar, Copel e Telepar, que impactavam ruas e calçadas 
do Setor Histórico e arredores, foram embargadas para que se procedesse ao 
monitoramento arqueológico. 
 
Em 2003, um lote anexo à Igreja da Ordem foi objeto de pesquisas para obras 
da Cúria Metropolitana no local. Nas escavações, além de inúmeros materiais 
históricos, como fragmentos de cerâmicas, louças, vidros, entre outros, 
destacaram-se resquícios de casas de taipa de pilão10 e vestígios de calçamentos. 
Em 2005, foram realizados estudos no Centro Juvenil de Artes Plásticas, também 
no Setor Histórico. Após a demolição do antigo edifício, foram realizadas 
prospecções e escavações arqueológicas no terreno; em primeiro momento, as 
pesquisas foram realizadas por equipe do Museu Paranaense e, depois, pelo 
CEPA/UFPR. 
 
Desenvolvidas de forma intermitente, a partir de 2004, e ainda em fase de 
conclusão, as pesquisas relacionadas à implantação do Eixo Metropolitano de 
Transporte da Cidade de Curitiba (Linha Verde) atingiram trechos ao longo da 
antiga Rodovia BR-101, entre o terminal do Pinheirinho ao sul e o Centro 
Politécnico da UFPR, ao norte (correspondendo, nesta fase da pesquisa, à 
metade da área a ser pesquisada). Também foram desenvolvidas pesquisas em 
espaços vizinhos à antiga rodovia em áreas não edificadas, bem como atividades 
de acompanhamento junto às obras de revitalização da Rua Marechal Floriano 
Peixoto (CEPA, 2009, no prelo).  
 

628                                                 
10 Conforme CEPA (2009:22) este achado é significativo, na medida que “não se tem notícia da existência de 
construções de taipa de pilão nos primeiros séculos da história da vila”. 
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Figura 275 -  Monitoramento 
arqueológico na Av. Cândido de 
Abreu, em Curitiba 

Fonte: Chmyz (2007) 

Figura 276 - Escavação 
arqueológica em terreno na Rua 
Mateus Leme, em Curitiba 

                    Fonte: Chmyz (2007) 

 
No total, foram detectados 52 pontos com vestígios de interesse arqueológico 
(Figura 277), sendo 28 relacionados a grupos indígenas11, 14 a assentamentos 
históricos neobrasileiros e 10 a estabelecimentos ou vestígios mais recentes 
(Figuras 278 a 283). Também foram detectadas duas antigas edificações, com 
características arquitetônicas indicadas à preservação. Ressalta-se, nesse 
trabalho, as diferenças entre os trechos de entorno da Linha Verde mais 
urbanizados ao norte, e aqueles com feições mais rurais, ao sul. Na parte norte, 
os poucos terrenos vagos existentes e disponíveis para avaliações arqueológicas 
estavam fortemente impactados por terraplanagens, retiradas de solos 
superficiais e entulhos de lixo doméstico e industrial; houve poucos registros e 
baixa qualidade informativa.  
 
Ao sul, apesar dos terrenos apresentarem danos decorrentes das atividades 
agrícolas e pecuárias desde o século XVII e atualmente passarem por intenso 
processo de urbanização, detinham melhores condições de preservação de solos. 
Consequentemente, foi localizado maior número de indícios e sítios 
arqueológicos, e com melhor qualidade informativa.  
 
Conclui-se que o contraste observado entre as ocorrências das áreas norte e sul 
resulta de viés preservacionista e não cultural. Por outro lado, nos setores 
urbanos e, principalmente, naqueles associados ao centro histórico, o potencial 
preditivo é alto, apesar das condições de acesso aos indícios e das intensas fases 
construtivas pelas quais a cidade passou. 
 
 

628                                                 
11 Entre os indícios e sítios indígenas registrados, 12 filiam-se a grupos de economia caçador-coletor e 16 a 
horticultores ceramistas. 
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Figura 277 - Sítios e indícios localizados nos estudos das áreas de influência da 

Linha Verde de Curitiba 

 
Fonte: CEPA (2009) 
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Figura 278 - Exemplo de 
vestígios encontrado no contexto 
da Linha Verde, em Curitiba. Pontas 
de projeteis pedunculadas do sítio 
PR CT 104 

 

Figura 279 - Vestígios encontrado 
no contexto da Linha Verde, em 
Curitiba. Vestigios cerâmicos da 
tradição Itararé, restaruados 
parcialmente (vasilhames) dos sítios 
PR CT 101 e 108 

 
Figura 280 - Vestígios encontrado 
no contexto da Linha Verde, em 
Curitiba. Fragmentos cerâmicos e 
modelagens do sítios PR CT 99 e 
100 

Figura 281 - Vestígios encontrado 
no contexto da Linha Verde, em 
Curitiba. Fragmentos de cerâmica 
vidrada (a) e louça faiança final (b-g) 
e gres (h), do sítio PR CT 110 

Figura 282 - Vestígios encontrado 
no contexto da Linha Verde, em 
Curitiba. Moedas procedentes dos 
sítios PR CT 109 e 110 

Figura 283 - Vestígios encontrado 
no contexto da Linha Verde, em 
Curitiba. Estrutura de pedras exposta 
na área central do sítio PR CT 105 
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Finalmente, há dois estudos desenvolvidos a partir de 2008 que constituem as 
escavações arqueológicas promovidas paralelamente aos trabalhos de 
revitalização da Praça Tiradentes e aqueles desenvolvidos durante o restauro do 
prédio do antigo Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques (até 2002, sede 
do Museu Paranaense).  
 
Na área da Praça Tiradentes, foram localizados inúmeros vestígios arqueológicos 
(peças de cerâmica, vidro, balas de arma de fogo, ferraduras, etc.), além da 
descoberta de uma calçada e canaletas de drenagem formada por grandes blocos 
de pedra, possivelmente construída nos séculos XVIII ou XIX. A estrutura de 
calçamento foi localizada a quase um metro de profundidade e segue do centro 
da praça em direção à rua. Análises petrográficas feitas em rochas localizadas na 
antiga calçada e nas Ruínas de São Francisco indicaram uma mesma pedreira 
fonte, possívelmente uma área conhecida como “pedreira” na margem de 
córrego atualmente canalizado sob a Rua Ignácio Lustosa (Disponível em 
<http://www.geoturismobrasil.com, em 20/12/2009>). Outro achado refere-se a 
um depósito de ossos de animais, provavelmente de um açougue do século XIX. 
Para dar visibilidade à calçada histórica, a prefeitura construiu um trecho de 119 
m quadrados de piso de vidro laminado, sustentado por uma estrutura metálica a 
cerca de 50 cm de altura do solo. 
 
Por sua vez, nos trabalhos realizados no interior do Paço Municipal, foram 
revelados remanescentes de parte do piso e das paredes do antigo Mercado 
Municipal (Figura 284), que funcionou no local de 1874 até 1914 (Disponível em 
<http://ippucnet.ippuc.org.br>, em 20/12/2009). Igualmente, foram feitas 
aberturas no assoalho atual para permitir a visualização do antigo piso. 
 
Figura 284 - Reprodução que mostra o aspecto do antigo Mercado Municipal de 
Curitiba, na praça Generoso Marques 

 
Fonte: http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=835458 
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Figura 285 - Calçamento descoberto em pesquisas arqueológicas durante a 
revitalização da Praça Tiradentes 

 
Fonte: http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania 

 
Figura 286 - Estrutura metálica com vidros assentada sobre o antigo 
calçamento na Praça Tiradentes 

 
Fonte: http://www5.rpc.com.br/portal/guiagazetadopovo 

 

5.6.3.2 Elementos sobre a ocupação histórica do centro e dos bairros de 
Curitiba atravessados pelo empreendimento  
 
A história de Curitiba, enquanto povoação, inicia-se nas primeiras décadas do 
século XVII, sendo as referências mais antigas àquelas ligadas a região norte, 
leste e nordeste da capital, uma vez que a penetração portuguesa partiu do 
litoral para o interior. Nesse período que afluíram os primeiros grupos históricos 
de povoadores,  

 “...o de Eleodoro d’Ebano, em 1647 com a administração das 
minas; o de Balthazar Carrasco dos Reis e Mateus Martins Leme 
que em 1661 encontramos já fora dos arraiais de mineração, com 
morada habitual no Bariguí; estes ainda e mais o grupo dos 
dezessete povoadores que assistiram a elevação do pelourinho em 
1668; o de Salvador Jorge Velho, que entre 1678 e 1680 
movimentava as lavras do Ribeirão e de N. S. da Cachoeira na 
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região do Assunguí; o dos ‘três povos’ que erigiram a Vila em 
1693.”12 (MARTINS, 1953). 
 

Os grupos de Mateus Leme e de Balthazar Carrasco dos Reis eram aparentados 
entre si e constituíam a maioria representativa da população curitibana de então. 
Essa população habitava em sítios dispersos pelos arredores, às vezes distantes 
da praça onde fora erigida a modesta capela, havendo ainda “aventureiros 
errantes arraialados nas regiões auriferas, ao sabor dos descobrimentos e das 
explorações, provindos dos primeiros dias da história da mineração; os gaúchos 
nômades, índios e seus mestiços, gente egressa de bandeiras e de outros 
centros da população paulista; e os índios ‘administrados’, ‘peças do gentio da 
terra’ como diziam os povoadores” (MARTINS, op.cit.). 

 
Porém, segundo o mesmo autor, a história oficial de Curitiba inicia-se 
ininterruptamente a partir de 1668, quando Gabriel de Lara toma posse da 
povoação requerendo, com os demais povoadores, a instituição da Vila. Todavia, 
nem o ato do Capitão Mor presidindo o levantamento do Pelourinho, nem aquele 
do Capitão-Povoador Matheus Leme, criando a Câmara e Justiça (1693), tiveram 
confirmação régia. “Afinal, ao que tudo indica, foi à presença do Ouvidor 
Pardinho que, com os seus Provimentos, organizou a Vila, ou, como ele próprio 
afirmou ao Rei, a criei, como que de novo...” (WESTPHALEN, 1995). 
 
Em meados do sécúlo XVIII, o perímetro urbano de Curitiba se restringia ao 
entorno do Largo da Matriz (atual Praça Tiradentes). Ao redor da Vila, conforme 
informações de Ouvidor Pardinho em 1721, a comunidade vivia em um raio de 
apenas sete léguas. Além desse limite, principalmente para os lados oeste e sul, 
eram terras desconhecidas e com muitos campos. No entanto, ao norte da vila, 
junto à estrada que ligava Curitiba à São Paulo, havia algumas fazendas de 
criação de gado cujos proprietários eram habitantes de Paranaguá e de São 
Paulo (BALHANA; MACHADO e WESTPHALEN, 1969). 
 
Com a decadência da mineração, a pecuária passou a ser a principal atividade 
econômica na região, em especial a partir da abertura do Caminho do Viamão, 
em 1731, conforme trecho transcrito a seguir. 
 

“... a indústria do transporte e da criação de gado se manteve com 
resultados satisfatórios para as poucas necessidades da vida rural 
desse tempo, visto ter penetrado profundamente nos costumes e 
nos hábitos da população. Por sua vez os índios e mamelucos aos 
quais o trabalho de mineração não seduzia, encontraram na vida 

628                                                 
12 “Balthazar Carrasco dos Reis em 1645 residia na vila de Parnaí (Capitania de S. Paulo); em 1648 passou por 
Curitiba, rumo do sul, na bandeira de Antonio Domingues; em 1661 já morava ‘há alguns anos’ no Bariguí, 
onde tinha roça e currais de gado bovino, cavalar e lanigero. Mateus Martins Leme em 1637 morava em S. 
Paulo e sòmente veiu habitar o Bariguí entre 1648 e 1661...” (MARTINS,1953:208) 
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agitada dos campos de criação e na condução de tropas a longas 
distâncias, ocupações à feição de suas índoles, a esse mister se 
afeiçoando de tal maneira que o Governador da Capitania, D. Luiz 
Antonio de Souza Botelho Mourão13, os preferiu para a realização 
das entradas que lançou a todas as partes do sertão do Sul, 
recomendando aos seus auxiliares ‘essa gente cavaleira de 
Curitiba como a mais própria para enfrentar índios e castelhanos 
com os quais se confundia’.”  (MARTINS, 1953) 

 
Em 1820, quando passou pela cidade, Saint-Hilaire (1995 [1826]) descreveu a 
instalação de Curitiba em uma das partes mais baixas de vasta planície 
ondulada:  
 

A cidade tem uma forma quase circular e se compõem de duzentas 
e vinte casas, pequenas e cobertas de telhas, quase todas de uma 
só pavimento, sendo um grande número delas feitas de pedra. 
Cada casa, como em Minas e Goiás, possui o seu quintal mas 
nestas espécies de pomares, não se vê apenas bananeiras, 
mamoeiros ou cafeeiros, e sim macieiras, pessegueiros e se 
costuma plantar outras árvores frutíferas da Europa. As ruas são 
largas e bastante regulares, algumas totalmente pavimentadas, 
outras calçadas apenas diante das casas. A praça pública é 
quadrada, muito grande e coberta por um relvado. As igrejas são 
em número de três, todas feitas de pedras. A que mais se destaca 
é a igreja paroquial, dedicada a Nossa Senhora da Luz; ela é 
construída isoladamente na praça pública, mais perto de um dos 
seus lados do que dos outros, prejudicando a harmonia e sua 
regularidade. Vê-se em Curitiba duas fontes de pedra sem nenhum 
ornamento. Abaixo da cidade passam dois córregos, cujas águas 
são usadas pelos seus habitantes; um deles, que tem uma ponte 
feita de tábuas, corta a estrada de Castro. Além das três igrejas 
que mencionei, vê-se a uma centena de passos de Curitiba uma 
capelinha construída no alto de um outeiro que domina não só a 
cidade como uma parte da planície, e de onde se descortina uma 
bela vista (SAINT-HILAIRE, 1995 [1826]). 

 
Se em 1817 a população do distrito era de 10.652, em 1838 já eram 16.115 
habitantes. A composição da população, apesar de vista por Saint-Hilaire como 
majoritariamente branca, foi resgistrada posteriormente por Avé-Lallement 
(1995 [1858]) como bastante mestiçada, várias apresentando feições nítidas de 
genealogia indígena e africana. Ainda que a escravidão tenha sido mais branda 
que em outras regiões do país, a contribuição negra em Curitiba foi expressiva, 
pois, segundo Ianni (1988), os escravos constituíam, em 1767, uma população 
próxima a 50 %, assumindo, portanto, um papel significativo na formação 

628                                                 
13 Governador da Capitania de São Paulo, entre 1765 a 1775. 
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daquela sociedade. Entretanto, com a chegada de colonos europeus e com o 
processo de abolição, iniciou-se um processo de “branqueamento” da população. 
 
No ano da instalação da Província, em 1853, conforme Rodrigo Junior (1953, 
apud KANASHIRO, 2006), a vila não passava de poucas casas separadas por 
cercas e extensos muros de pedra e taipa. Quanto ao arruamento, na maioria 
não havia calçamento, mas apenas algumas pedras desiguais e mal ajustadas, 
pouco inclinadas para o centro, mal dando vazão às correntezas pluviais. Apenas 
a Rua Fechada (atual José Bonifácio) possuía pedras em formas de lajes, melhor 
assentadas e com declividade suficiente para o escoamento pluvial. A rua com 
maior movimento era a do Comércio (Marechal Deodoro), onde funcionavam 
lojas de fazendas, armarinhos e negócios de secos e molhados. Martins (1922) 
relata que, em 1854, o panorama da cidade compreendia:  
 

308 casas, 52 em construção, 38 estabelecimentos comerciais de 
fazendas e 35 de secos e molhados, 3 ourivesarias, 5 ferrarias, 2 
marcenarias, 6 alfaiatarias, 3 açougues, 9 sapatarias, 1 selaria, 1 
padaria, alem de diversas casas particulares onde se vendiam pão, 
sequilhos e biscoitos e 1 typographia, com contrato para a 
publicação dos atos oficiais do governo da Província (MARTINS, 
1922).  

 
Naquela época, Curitiba tinha duas escolas primárias e quatro igrejas: a Matriz 
de Nossa Senhora da Luz, a de Nossa Senhora do Rosário, a da Ordem Terceira e 
a de São Francisco de Paula (KANASHIRO, op cit). Havia também três praças, o 
Largo da Ordem (“pátio da Capelinha”), o Largo da Matriz e o Largo da Ponte, ou 
do Chafariz (atual Praça Zacarias). No entorno da cidade, havia 27 “quarteirões”, 
conhecidos por: Ahú, Pilarzinho, Nossa Senhora das Mercês, Santa Quitéria, 
Tatucoara, Campo Comprido, Botiatuvinha, Campo Magro, Atuba, Palmital, 
Cachoeira, Veados, Ribeirão da Onça, Capivary, Boixininga, Borda do Campo, 
Campina Grande, Arraial, Cerro Lindo, Marmeleiro, Botiatuva, Pacotuva, 
Tranqueira, Conceição, Ouro Fino e Assunguy de Cima (MARTINS, op cit).  
 
A partir do século XIX, a erva-mate tornou-se relevante para a economia da 
região, embora seu uso remonte aos primórdios da colonização, no comércio com 
Paranaguá. Os primeiros “engenhos de soque” foram instalados em Curitiba a 
partir de 1832; em 1850, a capital já possuía 32 engenhos de erva-mate e 11 
engenhos de açúcar. Apesar do crescimento proporcionado pela exportação de 
erva-mate aliada ao comércio das tropas, resultando em certo progresso à 
cidade, as autoridades não deixavam de reclamar de dificuldades e problemas 
que impediam o desenvolvimento da região: estradas intransitáveis, carência de 
lavoura de subsistência e, sobretudo, de gente. 
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O problema demográfico, a partir da emancipação da Província em 1853, foi uma 
preocupação central na pauta política de então. A colonização por imigrantes 
europeus foi a solução defendida pelas autoridades, consolidada através de 
subsídios governamentais, objetivando também suprir a carência de produtos de 
subsistência. 
 
Quanto à ocupação do quadro urbano, foi no século XIX que se desenvolveu uma 
completa revisão das formas arquitetônicas que deveriam existir na área urbana 
da Vila de Curitiba, notadamente nas ruas principais. Cabe citar que a concepção 
de cidade adotada pelas autoridades coloniais portuguesas, desde o sécúlo XVIII, 
já instituíra que o próprio ato de construir deveria estar condicionado a uma 
concessão do Poder Público, e que um espaço urbano não deveria ser confundido 
com o campo.  

“A cidade deveria comportar apenas atividades comerciais e 
artesanais, bem como as residências de quem estava ligado a tais 
afazeres. Ela também abrigaria a segunda habitação dos senhores 
rurais, ocupadas apenas quando dirigiam-se a cidade para 
comerciar ou assistir aos ofícios religiosos (...). Os agricultores de 
subsistência teriam, na melhor das hipóteses, de morar nos 
rossios.” (CÂMARA MUNICIPAL, 1993).  

 
No entanto, no período colonial, a desobediência à legislação não permitiu uma 
conformação concreta desses ideais. Por isso, códigos de posturas foram 
definidos tratando, entre outros, de regras para disposição do arruamento, o 
adensamento de construções e compactação das quadras, o tipo de arquitetura, 
a separação entre o público e o privado, eliminação de espaços vazios e das 
ruínas no interior das quadras. No entanto, nas zonas mais antigas, onde o 
traçado era mais livre, a reorganização do espaço urbano ocorreu com conflitos. 
 
Quanto aos padrões construtivos, as posturas de 1829 tratavam a edificação 
urbana segundo dois tipos arquitetônicos gerais: as “tipicamente urbanas”, com 
construção de pedra e cal, taipa de pilão ou, ainda, estuque, sendo cobertas por 
telhas tipo capa-e-canal. A segunda categoria englobava a choupana de pau-a-
pique, com cobertura de palha, utilizadas amplamente pelas populações mais 
pobres e que não deveriam ter lugar no quadro urbano, ou pelo menos nas ruas 
principais (CÂMARA MUNICIPAL, 1993).  
 
O primeiro plano de ordenamento da capital da província foi elaborado em 1855, 
pelo engenheiro francês Pierre Taulois que, frente a uma equipe de 
agrimensores, providenciou o ajuste de vários arruamentos imperfeitos. Em 
1874, o quadro urbano em Curitiba tinha como principal rua a das Flores (atual 
Rua XV de Novembro). Naquela época, a iluminação era por lampiões e em 
muitas ruas laterais às quadras centrais quase não havia pavimentação. 
Conforme Carvalho (2005), na cidade havia:   
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... cerca de 70 prédios, 15 sobrados e 60 casas, estas só na praça 
Generoso Marques. O quadro urbano correspondia ao espaço 
compreendido pela Rua do Fogo que se chamava São Francisco (a 
leste) e Claudino dos Santos (a oeste). Já a Emiliano Perneta 
possuía 15 casas, sendo que algumas estavam em construção. A 
Rua do Comércio, hoje Marechal Deodoro, era de grande 
importância por abrigar diversos estabelecimentos comerciais da 
cidade. A atual Dr. Muricy era vista como local adequado para 
residência das famílias. Na sequência havia as ruas Direita (hoje 
13 de Maio), do Nogueira (Barão do Serro Azul), da Carioca 
(Riachuelo), Alegre (Cândido de Leão), da Cadeia (provavelmente 
uma das denominações da praça Generoso Marques) e Fechada 
(José Bonifácio), além das travessas do Liceu (Rua Cruz Machado), 
Irani (travessa Nestor de Castro) e da Assembléia (Rua Cândido 
Lopes)14 (CARVALHO, 2005). 

 
A intervenção urbanista seguinte foi elaborada pelo italiano Ernesto Guaita que, 
na década de 1880, elaborou o primeiro cadastro urbano da cidade. O 
engenheiro tomou a Rua da Liberdade como eixo norteador das diretrizes, por 
abrigar o palácio do Congresso (hoje Camara Municipal), o Palácio do Governo15 
(atualmente Museu da Imagem e do Som) e o Paço Municipal (antigo Museu 
Paranaense), além de ser o local de desfiles e cortejos públicos. Havia, ainda, a 
Estação Ferroviária (Shopping Estação Plaza) e a Estação de Bondes (atuais ruas 
Visconde de Guarapuava com a Barão do Rio Branco).  
 
Na planta de “Curityba” (Figura 287), elaborada em 1894, e conforme 
observação de Kanashiro (2006), a distribuição das edificações públicas, quadras 
e ruas seguiam a concepção do projeto “Nova Curitiba de Ernesto Guaita”, onde 
a chamada “Rua do Poder” (Rua da Liberdade, com os palácios do Governo e do 
Congresso) estava disposta perpendicularmente à Estação Ferroviária. Verifica-se 
ainda outros aspectos importantes, como a regularidade das quadras e ruas e os 
diferentes elementos de infraestrutura de uma capital, como construções 
religiosas (igrejas e cemitérios), edificações militares, praças, escolas, teatro e 
clubes (em preto) existentes a época. 
 

628                                                 
14 Curitiba há 64 anos. Diário da Tarde, Curityba, 08 fev. 1938, p. 1. 
15 O prédio do antigo Palácio de Governo foi adquirido pelo governo estadual em 1890. Este sobrado foi 
projetado pelo italiano Ernesto Guaita, que, em fins do século XIX, transformou a paisagem da Rua da 
Liberdade (Barão do Rio Branco). Construído para residência do engenheiro Leopoldo Weiss, foi uma das obras 
mais significativas naquela região. O imóvel sediou o Poder Executivo desde a gestão de Generoso Marques 
(primeiro governador eleito na República) até os anos 30, durante a ditadura Vargas, quando foi ocupado pelo 
interventor Manoel Ribas. Após 1938, passou a funcionar como chefatura de polícia e, mais tarde, foi sede da 
Secretaria da Justiça. O prédio foi tombado em 1977, pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná 
e, desde 1989, abriga o Museu da Imagem e do Som. Disponível em http://www.mis.pr.gov.br/. 
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Guaita projetou, em 1890, o prédio do antigo Congresso Legislativo Estadual, na 
Rua da Liberdade (atual sede da Câmara Municipal na Rua Barão do Rio Branco). 
Em 1896, um ano após sua conclusão, a Assembléia foi instalada e permaneceu 
ali até 195716, quando foi transferida para o Centro Cívico.  
 
Com respeito à Estação Ferroviária, esta se associa também ao ano de 1880, 
com o início da construção da ferrovia ligando Paranaguá a Curitiba. O edifício da 
estação, baseado em modelo europeu, foi ampliado em 1894 com a construção 
de mais um pavimento e, em 1918, com a criação de um salão nobre. 
 
A partir das primeiras décadas do século XIX, o quadro demográfico paranaense 
foi substancialmente alterado pela introdução de contingentes de imigrantes 
europeus. Conforme Kanashiro (2006), a imigração fez a população de Curitiba 
triplicar de 1890 a 1914. Entre 1890 e 1896, chegaram à capital paranaense 
cerca de 28.000 imigrantes e, de 1907 a 1914, foram mais 27.000.  
 
Do ponto de vista das edificações, a presença do imigrante veio a exercer 
considerável pressão sobre a unidade formal e a padronização arquitetônica 
então existente. Esses estrangeiros trouxeram consigo outras concepções de 
espaço urbano e arquitetura, além de novos métodos construtivos baseados em 
alvenaria de tijolo e madeira. Alemães e outros imigrantes também tinham uma 
proposta de espaço urbano contrária ao poder publico vigente, procurando uma 
aproximação do rural com o urbano.  
 
Suas casas eram cercadas de jardins, hortas e pomares, que não respeitavam o 
alinhamento predial e “transgrediam” a volumetria predeterminada das quadras. 
Interessante verificar que, com a aprovação do “Código de Posturas” de 1919, 
que definiu os limites da área urbana, também se tornou proibido a construção 
de casas de madeira nessas áreas, implicando uma espécie de segregação 
espacial dos moradores do centro e uma provável rejeição às casas construídas 
por imigrantes, que dominavam esta técnica construtiva. 
 
 
 
 
 

628                                                 
16 O edifício foi doado para o município, passando a funcionar a Câmara Municipal de Curitiba. Situado à Rua 
Barão do Rio Branco, junto à Praça Eufrásio Corrêa. Também conhecido como Palácio Rio Branco, é um digno 
exemplar do ecletismo na arquitetura oficial e um dos mais significativos edifícios históricos de Curitiba 
(http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=215).  
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Figura 287 - Planta de Curitiba de 1884 

 
Fonte: Acervo da Diretoria do Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba, adaptada por 

Kanashiro (2006) 

 
A partir da metade do século, com o fortalecimento de certas camadas sociais 
relacionadas principalmente ao beneficiamento da erva-mate, houve um 
movimento cada vez mais contrário às normas de padronização das construções 
vernáculas portuguesas dos séculos anteriores. Essas novas construções 
buscavam a personalização e uma volumetria específica para cada habitação. Por 
isso, houve resistência a esta “modernização”, expressa em artigos de posturas 
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da Câmara Municipal, que proibiu cunhais, colunas e outros elementos 
decorativos. Entretanto, aos poucos começavam a ser utilizados como sinais da 
modernidade (CÂMARA MUNICIPAL, 1993). 
 
No final do século XIX e princípios do século XX, o quadro urbano da cidade 
começou a se modificar, com o calçamento das ruas centrais e a inauguração, 
em 1886, do Passeio Público. As obras de implantação do Passeio Público foram 
administradas e parcialmente financiadas pelos senhores de erva-mate, 
frequentadores do novo espaço público. As regiões do Alto da Glória e Batel 
foram destinadas a residências desses barões, com casarões de alvenaria que 
lembravam castelos europeus. A região dos bairros Portão e Rebouças fora 
destinada a fábricas e para residência de operários.  
 
Também foi neste tempo que houve a colocação de trilhos para bondes.  
 

Os primeiros veículos, que começaram a funcionar em 
dezembro de 1887, partindo da antiga Rua da Liberdade  
tinham estrutura de madeira e eram puxados por mulas. A 
estação central ficava no atual cruzamento da avenida 
Visconde de Guarapuava com a Rua Barão do Rio Branco, 
perto da Praça Eufrásio Correia. A primeira linha de bondes 
elétricos foi implantada em 1912 , do Centro ao Portão. Com 
o tempo, a estrutura de madeira foi substituída por 
carroceria metálica. (http://www.tramz.com/br/ct/ctp.html).   

 
Na Figura 288 é apresentado mapa com a distribuição das linhas de bonde de 
Curitiba, sendo que boa parte dos trajetos percorrem áreas dispostas ao longo 
do eixo do futuro Metrô de Curitiba. 
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Figura 288 - Mapa das linhas de bondes 

 
Fonte: http://www.tramz.com/br/ct/ctm.html 
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5.6.4 Patrimônio Material e Histórico-Cultural 
 
Federal 
Na escala federal, o único bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) refere-se ao edifício do antigo Paço Municipal. 
Conforme informações apresentadas no site do IPPUC, o Paço Municipal “é um 
prédio de arquitetura eclética, com elementos "art-nouveau". Com 500 m², foi 
construído sobre base de concreto e blocos de cantaria, possuindo planta 
retangular sobre cujos lados menores se erguem duas fachadas. A principal, 
voltada para a praça Generoso Marques e o jardim, destaca a torre quadrada, 
construída em alvenaria de tijolos em três pavimentos e cobertura em quatro 
águas.” 
 
Projetado durante a administração de Cândido de Abreu, em 1912, se 
estabeleceu no local onde existia o antigo Mercado Municipal. Durante a 
construção, em 1913, o Mercado Municipal foi demolido e transferido para um 
chalé de madeira, no Largo do Nogueira (atual praça 19 de Dezembro). 
 
A construção do Paço Municipal, no entanto, iniciou-se apenas em 1914 e a 
inauguração foi em 24 de fevereiro de 1916. A instalação sediou a Prefeitura de 
Curitiba até 1969, oficialmente sob o nome de Paço da Liberdade. 
 
Estadual 
Há 58 bens tombados pelo Estado na cidade de Curitiba, conforme Anexo 18, em 
que se destacam os bens dispostos na região Central da cidade (Figura 289).  
  
Figura 289 - Bens tombados a nível estadual na área central de Curitiba com 

destaque para a composição da área urbana no tombamento da 
paisagem da Rua XV de Novembro 
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Municipal 
São constatadas as seguintes Unidades de Interesse à Preservação nas áreas de 
até 500 m no entorno do eixo do empreendimento (Anexo 19). 
 
5.6.4.1 Cadastro de sítios arqueológicos (IPHAN) 
 
Embora exista um maior número de sítios arqueológicos registrados não 
oficialmente no município (a maioria pertencente a cadastro de sítios do CEPA-
UFPR), existem até o momento, apenas 6 sítios cadastrados no Cadastro 
Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), conforme o Anexo 18).  
 
Quadro 24 -  Sítios cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

Nº. CNSA NOME MUNCÍPIO TIPO 
PR00102 Bairro Alto Curitiba Cerâmico (T. Neobrasileira) 
PR00728 Olaria Pellanda 1 Curitiba Lítico (T. Umbú) 

PR00729 Olaria Pellanda 2 Curitiba Cerâmico (T. Itararé) 
PR00730 Sanga Curitiba Cerâmico 
PR00731 Pinheiro Curitiba Cerâmico 

PR00759 Olaria Pellanda 3 Curitiba Cerâmico (T. Neobrasileira) 

 
5.6.5 Diagnóstico Arqueológico da ADA e AID do empreendimento 
 
O Município de Curitiba, considerando-se a análise dos dados e informações 
arqueológicas existentes, os elementos de ocupação histórica das áreas centrais 
e periféricas da cidade, bem como os registros do Patrimônio Material e 
Histórico-Cultural apresentados, revela-se dotado de contextos indicadores de 
elevada potencialidade arqueológica no contexto da ADA e AID do Metrô. 
 
Ressalta-se o histórico de descobertas no município e arredores, sobretudo por 
pesquisas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, que permitiram 
identificar um amplo espectro (espacial, temporal e tipológico) de registros de 
ocupações indígenas e históricas. Dois desses estudos apresentam pontos de 
convergência com as áreas de influência do eixo Norte-Sul do Metrô de Curitiba. 
 
O primeiro refere-se aos trabalhos de monitoramento e intervenções (sondagens, 
escavações) arqueológicas no centro urbano, em especial no Setor Histórico da 
Cidade, que indicou o elevado potencial arqueológico existente no subsolo de 
praças, quintais, edificações, calçamentos e arruamentos. O segundo estudo 
compreende pesquisas em andamento no trecho sul da Linha Verde (implantação 
do Eixo Metropolitano), no entorno da antiga Rodovia BR-101. Considerando o 
paralelismo com o alinhamento da Linha Azul do Metrô, o potencial indicado por 
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aquele estudo (52 locais com sítios e vestígios arqueológicos) pode ser estendido 
às áreas de influência deste.  
 
Quanto aos dados históricos das áreas central e periféricas de Curitiba, têm-se 
elementos que permitem indicar potencialidade elevada para ambas, mas com 
perspectivas distintas em termos de bens arqueológicos e patrimoniais, pois a 
ocupação da cidade ocorreu sobre a dicotomia campo–centro urbano. São 
evidentes as diferenças entre os potenciais vestígios associados aos povoadores 
que detinham casas no centro da vila, mas habitavam em seus arredores. Por 
sua vez, determinadas parcelas da sociedade estão diferentemente 
representadas em ambas às áreas. Neste último ponto, também concorrem 
aspectos ativos de seleção social e cultural, ditados também pelas posturas 
municipais. É o caso das choupanas e, posteriormente, das casas de madeira, 
cuja construção fora proibida nas principais ruas da cidade.  
 
Daí decorre, em um primeiro momento, a evidente seleção promovida pela elite 
da época. No aspecto patrimonial, essa seleção resulta também da diferença no 
processo de preservação, já que as choupanas e casas de madeira apresentam 
piores condições de conservação, de modo que sua existência só é detectada por 
meio de investigação arqueológica em subsolo. Desses exemplos, fica claro a 
importância dos bairros mais afastados da cidade, por conterem potencialmente 
registros diferenciados da história da cidade, ou ainda das áreas centrais mais 
antigas, cujo subsolo pode conter vestígios preservados de habitações anteriores 
aos códigos normativos arquitetônicos. Seu resgate implicaria maior 
conhecimento das identidades sociais urbanas e rurais, valorizando a 
participação de grupos historicamente marginalizados no processo de formação 
da sociedade curitibana. 
 
Portanto, os diferentes períodos de mudanças sociais e econômicas pelos quais 
Curitiba passou, ligados à ocupação colonial, ao escravagismo, ao tropeirismo, à 
imigração, à exploração da erva-mate, entre outros, estão  materializados nos 
solos urbanos e rurais, seja pelos bens edificados, seja pelos vestígios 
arqueológicos na superfície e subsuperfície de terrenos. Entretanto, competem 
com esse elevado potencial as condições atuais de uso e ocupação dos solos, e 
as diferentes técnicas utilizadas na transformação do espaço (pastagens, áreas 
agrícolas, loteamentos, terraplenagens, formação de praças e parques, 
impermeabilização urbana, etc.).  
 
Uma observação sobre a influência dessas condições, refere-se às possíveis 
diferenças de potencial arqueológico ao longo da Linha Azul do Metrô. Devido à 
menor antropização e urbanização nos trechos limítrofes a norte e sul, essas 
zonas detém melhor potencial de conservação de registros arqueológicos. Apesar 
de tomado pelas edificações, intervenções e impermeabilizações urbanas, para o 
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trecho central concentra-se maior número de indicadores, notadamente quanto a 
sucessivos processos históricos de ocupação e transformação do núcleo urbano. 
Um último fator a ser considerado compreende a presença de caminhos 
históricos e de núcleos coloniais de imigrantes (por exemplo, Santa Cândida, 
Argelina e Dantas) dispostos nas áreas periféricas ao centro, que no geral 
elevam o potencial arqueológico local. 
 
Finalmente, com relação ao patrimônio edificado e o registro de sua significância 
pública, estes foram avaliados através dos atos de tombamento Federal e 
Estadual e da determinação em nível municipal de UIPs (Unidade de Interesse a 
Preservação), dispostas ao longo do traçado de empreendimento. Verifica-se que 
são inúmeros os bens edificados de interesse no perímetro da ADA (50 m) e AID 
(150 m), destacando aqueles dispostos no setor histórico da cidade e nos eixos 
das ruas Barão do Rio Branco, XV de Novembro, Riachuelo e Avenidas Sete de 
Setembro e João Gualberto.  
 
Já os bens de elevadas significância histórica e arquitetônica estão dispostos na 
ADA, como o prédio do antigo Paço Municipal (praça Generoso Marques), a Praça 
Eufrásio Correia e Palácio do Congresso (atual Câmara Municipal), Palácio do 
Governo (atual Museu da Imagem e do Som), demais sobrados situados na Rua 
Barão do Rio Branco, a Estação Ferroviária, o Palácio Riachuelo, o Passeio Público 
e seu portal, o Colégio Estadual do Paraná, o Solar dos Leões, a Capela Nossa 
Senhora da Glória e a Casa Iwersen. Esses eixos e bens edificados também 
representam, do ponto de vista arqueológico, potencial de subsolo para a 
ocorrência de vestígios associados à evolução do quadro urbano e sócio-cultural 
da cidade e seus moradores. Exemplo disto é o antigo Largo do Nogueira (atual 
praça 19 de Dezembro), que abrigou o Mercado Municipal (chalé de madeira), 
quando este foi transferido do local onde seria construído o Paço Municipal (praça 
Generoso Marques). 
 
Disto resulta a avaliação de elevado potencial histórico-arqueológico da ADA e 
AID da Linha Azul do Metrô de Curitiba, sendo necessária a aplicação de medidas 
preventivas para sua constatação antes do início das obras do empreendimento 
(principalmente aquelas que deverão intervir nas camadas superficiais do solo e 
calçamentos urbanos). Por outro lado, grande preocupação deve ser dada ao 
Patrimônio Edificado, principalmente quanto à previsão de possíveis trepidações, 
ruídos, vibrações e recalques associados à implantação e operação do 
empreendimento. Neste caso, existe grande possibilidade de perdas ou até 
demanda por medidas de preservação e monitoramento, bem como eventuais 
obras de contenção, conservação e restauração de imóveis significativos, que 
venham a ser atingidos por este tipo de impacto.  
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6.  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E 
MEDIDAS MITIGADORAS 
 
A legislação brasileira considera impacto ambiental "qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que 
direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais” (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, 2008). 
 
No presente Estudo e Relatório de Impacto Ambiental da implantação da Linha 
Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, a descrição dos 
impactos é individualizada por fases do empreendimento (planejamento, 
implantação e operação). Os impactos são analisados de forma descritiva, 
qualificados e sintetizados em matriz. 
 
Para a análise de impacto, é fundamental definir as Áreas de Influência do 
projeto, para cada meio analisado:  
 
Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à porção territorial do projeto 
sujeita à interferência direta das atividades de planejamento, implantação e 
operação do empreendimento sobre os diversos componentes. 
 
Área de Influência Direta (AID): envolve a ADA e seu entorno imediato, 
sujeitos a impactos diretos a partir do planejamento, implantação e operação do 
empreendimento. 
 
Área de Influência Indireta (AII): corresponde à região geográfica real ou 
potencialmente afetada pelos impactos indiretos do planejamento, implantação e 
operação do empreendimento, cuja abrangência é de âmbito regional. 
 
O quadro a seguir apresenta as Áreas de Influência para cada meio 
diagnosticado no Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul (Santa Cândida/CIC 
Sul) do Sistema de Metrô de Curitiba.  
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

435

Quadro 25 -  Quadro resumo das áreas de influência para cada meio avaliado 

 ADA AID AII 

Físico 
Aproximadamente 50 m 
para cada lado da via 
atualmente existente. 

Faixa de 500 m de cada 
lado da via atualmente 
existente. 

Sub-bacias do Rio Atuba, 
Rio Belém, Ribeirão dos 
Padilha, Alto Boqueirão, Rio 
Barigui e contribuição direta 
do Rio Iguaçu, abrangendo 
58.927,37 ha da Bacia do 
Alto Iguaçu. 
 

Atmosférico 

Região das proximidades 
das vias onde circulam 
atualmente os ônibus a 
serem substituídos pelo 
metrô. 
 

 
Não se aplica. 

 
Não se aplica. 

Físico 

Acústica 

Faixa de lotes marginais 
ao eixo central do sistema 
trinário, ocupados ou não, 
que distem cerca de 50 m 
do centro da via exclusiva 
de circulação de ônibus. 

Corresponde à quadra (de 
aproximadamente 100 m) 
marginal ao eixo central 
do sistema trinário. 

Corresponde às quadras 
marginais das vias laterais 
do sistema trinário.  

Biótico Flora e 
Fauna 

As vias onde está prevista 
a implantação do 
empreendimento. 

Faixa total de 200 m (100 
m para cada lado da via 
atualmente existente). 

Abrange uma faixa total de 
800 m (400 m para cada 
lado do traçado a partir da 
AID). 

Socioeconômico 

Bairros de Curitiba a 
serem transpassados e/ou 
diretamente afetados pelo 
traçado projetado. 

Cidade de Curitiba. Região Metropolitana de 
Curitiba. 

Arqueologia 

Faixa de 50 m para cada 
lado do eixo do metrô e 
off-set de até 100 m no 
entorno das áreas 
previstas para estações, 
terminais e demais 
intervenções. Inclui áreas 
de instalação das 
estações, do pátio de 
máquinas, do canteiro de 
obras, acessos e limpezas, 
área de movimentação de 
máquinas e pessoal, áreas 
de empréstimo e bota-
foras. 

Corresponde ao entorno 
do empreendimento, em 
faixa de até 150 m para 
cada lado da via 
atualmente existente. 

Faixa de 500 m para cada 
lado do eixo. 

 
6.1 MEIO FÍSICO  
 
6.1.1 Fase de Planejamento 
 
Durante a fase de planejamento, as atividades inerentes ao empreendimento 
podem acarretar impactos ambientais. Quanto ao Meio Físico, merece especial 
destaque nesta fase as sondagens rotativas e percussivas na ADA. 
 
A) Contaminação de solo e das águas superficiais e subterrâneas 
 
Na fase de planejamento do Metrô serão realizadas sondagens geológico-
geotécnicas, a fim de caracterizar previamente o substrato da Região de Curitiba 
à implantação do empreendimento.  
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A execução de sondagens envolve o transporte e manuseio de produtos nocivos 
ao ambiente e à saúde humana, como óleos, graxas, diesel, gasolina; essenciais 
para o funcionamento do maquinário. Mesmo em pequenas quantidades, esses 
elementos podem deteriorar as condições das camadas superficiais de solo e a 
qualidade de águas superficiais e subterrâneas, levando à necessidade de 
cuidados especiais no uso e armazenamento.  
 
A execução das sondagens geológico-geotécnicas pode ser com uso (e descarte) 
de lama bentonítica (solução de água e uma argila especial, bentonita), para 
melhorar a performance. Após utilização, é necessário seguir um procedimento 
apropriado de descarte desses efluentes, evitando contaminar os cursos d`água 
locais. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas, na fase 
de planejamento, apresenta caráter negativo de duração temporária e de 
abrangência local. Apresenta magnitude baixa e, com aplicação de técnicas 
adequadas e monitoramento, a ação de mitigação produz resultados 
satisfatórios.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala de 
importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras  
Durante a realização das sondagens, algumas operações oferecem riscos 
ambientais, como o manuseio, transporte e descarte de produtos, além de 
possíveis acidentes associados ao vazamento de óleos lubrificantes, graxas e 
combustível.  Constantemente, devem ser realizadas tarefas preventivas, como 
manutenção de equipamentos em oficinas dotadas dos dispositivos de proteção 
ambiental necessários e coleta seletiva. 
 
Uma medida mitigadora simples que, no entanto, pode evitar grande parte da 
contaminação do solo por vazamentos, seria a proteção do terreno no local da 
sondagem com uma manta impermeável. 
 
Outra medida mitigadora importante, para a questão dos fluídos de perfuração, é 
a implantação de um sistema de caixa separadora na descarga dos efluentes de 
sondagem, possibilitando a recirculação dos fluidos e melhorando a qualidade do 
efluente final a ser lançado nas drenagens pluviais, além da aplicação de aditivos 
biodegradáveis. Resíduos sólidos gerados por decantação devem ser 
encaminhados a aterros industriais licenciados. 
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B) Intercepção de plumas de contaminação de passivos existentes 
 
Na execução das sondagens geológico-geotécnicas, outro impacto que pode 
ocorrer é a intercepção de plumas de contaminação de passivos ambientais 
existentes, podendo dispersar, facilitar a migração ou trazer à superfície tais 
contaminantes.  
 
Na AID, os passivos ambientais mais prováveis estão relacionados a 
contaminações em áreas industriais ativas, destacando-se efluentes industriais 
(curtume) e hidrocarbonetos, mas também podem estar relacionados a antigos 
depósitos de resíduos industriais, a bacias de tratamento de efluentes 
abandonadas e a instalações desativadas. 
 
No caso de contaminação por hidrocarbonetos, o diagnóstico ambiental do meio 
físico constatou que, possivelmente, as escavações para implantação do metrô 
irão transpor plumas de contaminação de hidrocarbonetos, provenientes dos 
postos de combustíveis localizados nas proximidades da obra. Pelos dados 
levantados, dos 82 postos de combustíveis localizados na AID, 34 apresentam 
contaminação comprovada por análises técnicas e para 12 ainda não há 
informação, podendo ou não estar contaminados. 
 
A contaminação de solo e águas subterrâneas por hidrocarbonetos afetam o 
ambiente. Além das consequências desastrosas para o ambiente urbano e 
densamente povoado, resulta ainda em riscos de incêndios e explosões em 
espaços confinados, destacando-se os sistemas subterrâneos de águas pluviais, 
esgoto, telefonia, eletrificação, subsolo de edificações, garagens, escavações, 
poços de água, entre outros. Tais processos acarretam sérios riscos à saúde 
humana, em função do odor dos combustíveis no interior de residências e 
estabelecimentos comerciais, e pela exposição direta a substâncias tóxicas como, 
por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 
xilenos). 
 
A identificação prévia de passivos ambientais que possam ser interceptados pela 
obra, assim como a remoção e relocação do material escavado (e possivelmente 
contaminado), deverão ser alvos de programa específico de monitoramento, 
durante a fase de implantação da obra. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de interceptar plumas de contaminação de passivos existentes na 
área, durante a fase de planejamento, apresenta caráter negativo, duração 
temporária, abrangendo a ADA e a AID pontualmente. Apresenta magnitude 
baixa e probabilidade de média a baixa de ocorrência, sendo que a adoção de 
ações mitigadoras e de controle costuma produzir bons resultados.  
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Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local, de escala de 
importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Antes do início das atividades de sondagens, é essencial uma investigação local 
com o objetivo de avaliar possíveis interferências humanas que levem à suspeita 
de passivo ambiental. Esses estudos devem se basear em visitas técnicas, 
levantamento de documentos do local e histórico de atividades. Detectadas áreas 
ou processos passíveis de produzirem danos ambientais, é necessária 
confirmação por identificação e mensuração qualitativa e quantitativa.  
 
Caso se identifique, na área proposta para sondagem, possível intercepção de 
plumas de contaminação, deve-se verificar a possibilidade de deslocamento da 
sondagem programada para local fora de influência da área contaminada. Em 
princípio, deve-se evitar sondagens nos 34 locais com contaminação comprovada 
por postos de combustíveis já mapeados.  
 
Além disso, sempre que possível na execução das sondagens, é recomendável 
um monitoramento da qualidade das águas de circulação e efluentes das 
sondagens. Em caso de detecção de contaminantes, é necessário paralisar toda e 
qualquer atividade, tomando-se medidas adicionais para vedação de furos de 
sonda.  
 
C) Geração de ruídos e poeiras  
 
Durante a execução das sondagens há geração de ruídos e poeiras decorrentes 
das operações, em meio ao trânsito e circulação urbana na AID. Os impactos 
ambientais são decorrentes da operação de equipamentos motorizados não 
usuais, de forma contínua e localizada. 
 
Avaliação do Impacto 
Esse impacto da operação das sondas, durante a fase de planejamento, 
apresenta caráter negativo, duração temporária, abrangendo pontualmente a 
AID. Apresenta magnitude baixa, probabilidade certa de ocorrência e a adoção 
de ações de controle produzirá bons resultados.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, evitável, certo, cíclico, local e de escala de importância 2. 
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Medidas Mitigadoras 
Durante a programação das atividades de sondagens, deverão ser contratados 
equipamentos dotados de sistema de exaustão com catalisadores e de supressão 
de ruído, por confinamento de motores e aparato silencioso de escape.  
 
6.1.2 Fase de Implantação 
 
A fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba concentra o 
maior número de impactos sobre o meio físico, e os de maior importância. 
Merecem especial destaque as atividades de terraplenagem (movimentação de 
terra) e escavações na ADA.  
 
A) Contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas 
Na implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba e associada a 
todas as atividades e setores do projeto, um impacto negativo esperado é a 
contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 
 
Diversos meios e agentes podem provocar a alteração nas condições naturais do 
solo e das águas; os mais comuns envolvem vazamento de produtos químicos 
diversos, hidrocarbonetos e contaminantes patogênicos, como coliformes fecais, 
bactérias e vírus.  
 
De forma geral, este impacto está associado a todas as atividades que envolvem 
manejo, transporte e disposição de produtos nocivos ao ambiente, manutenção 
de pátios de estacionamento, oficinas de veículos pesados e leves, execução de 
obras de apoio logístico (banheiros, por exemplo), obras subterrâneas ou de 
fundações (túneis, poços de ventilação e estações) e operação das frentes e 
canteiros de obras. 
 
Todas estas atividades são consideradas possivelmente impactantes, já que 
estão associadas e sujeitas a acidentes com veículos, vazamentos de tanques e 
tubulações enterradas, escape de águas oriundas de oficinas e áreas de lavagem, 
vazamento eventual no sistema de coleta de esgoto, disposição inadequada de 
resíduos e derramamentos acidentais de produtos químicos, entre outras fontes. 
No entanto, desde o início da implantação da obra estão previstas atividades de 
manutenção das oficinas, das vias de circulação, dos tanques de 
armazenamento, da rede de águas pluviais e esgoto, o que praticamente 
minimiza ou até inviabiliza a dispersão e infiltração de compostos nocivos no solo 
e a contaminação de recursos hídricos superficiais e subsuperficiais.  
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas, na fase 
de implantação, apresenta caráter negativo, de duração temporária, de 
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abrangência inicialmente local, podendo chegar à regional. O impacto é 
considerado de ocorrência potencial e considerável probabilidade de ocorrência, 
devido a possíveis vazamentos e acidentes que coloquem produtos em contato 
direto com o solo e as águas. Este risco está diretamente associado à utilização 
racional de planos de manutenção, controle e prevenção. 
 
A magnitude varia de baixa a média e, com técnicas adequadas e monitoramento 
compatível, a ação de mitigação costuma produzir resultados satisfatórios. No 
entanto, a questão merece muita atenção, pois, dependendo do tipo de produto 
(óleos, graxas, hidrocarbonetos diversos, efluentes provenientes de rede de 
esgoto) e do local contaminado, a aplicação de ações mitigadoras pode ser 
complexa, demorada e dispendiosa (dependendo da substância ou composto, o 
processo de descontaminação pode durar meses ou anos). 
 
Qualificação 
Na etapa Canteiro de Obras, Desmobilização e Execução de Obras Civis e 
Operação”, o impacto é adverso, evitável, incerto, temporário, local e de escala 
de importância 3, enquanto na etapa Pátio CIC, atividade Operação do Pátio CIC 
o impacto é adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala 
de importância 3. Nas outras etapas e atividades, o impacto é classificado como 
adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala de 
importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Para minimizar ou evitar tais impactos, o canteiro de obras deverá ser instalado 
a distâncias seguras dos cursos de drenagem, com fácil acesso às estruturas 
urbanas de coleta e tratamento de efluentes.  
 
Todos os equipamentos e veículos em operação na implantação da Linha Azul do 
Metrô de Curitiba deverão sofrer contínua inspeção, com relação a vazamentos 
de óleos, graxas e combustíveis, e manutenção em oficinas dotadas de 
dispositivos de proteção ambiental. 
 
Após a conclusão da obra, a área utilizada como canteiro de obras deverá ser 
desmobilizada, com remoção de tanques de combustíveis e reservatórios dos 
demais produtos utilizados, além da limpeza e recuperação da área afetada pela 
operação de construção/execução, evitando o abandono de passivos ambientais 
gerados nesta fase.  
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B) Geração de volume excedente de materiais de movimentações de 
terra e escavações destinadas a Pilhas de disposição de resíduos sólidos 
solos e rochas  
 
Na fase de implantação do empreendimento, movimentações de terra e 
escavações para implantação do túnel do metrô, independente do processo 
executivo (Cut and Cover ou NATM) gerarão um grande volume de material. 
 
A maior parte deste volume escavado não terá aproveitamento na obra, seja 
pelo excesso de material não utilizável nos serviços necessários, ou devido às 
características geotécnicas impróprias à obra. A geração desse material 
excedente leva à necessidade de se prever locais apropriados para destinação, 
denominados comumente de bota-foras, ou tecnicamente pilhas de disposição de 
resíduos. 
 
A simples necessidade de áreas de bota-fora é um impacto negativo na AII, 
devido ao volume considerável previsto, à dificuldade de se identificar áreas 
apropriadas e legalizá-las ambientalmente tomando os cuidados quanto à 
seleção dos locais, projeto, implantação e manutenção. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto da geração de volume excedente de materiais destinados a bota-foras 
apresenta caráter negativo de duração temporária, de ampla ocorrência, 
abrangendo principalmente a ADA, fonte direta de geração de material excedente 
das escavações e terraplenagem. O impacto incide também sobre a AID, pela 
localização dos canteiros de obra e sistemas de apoio às obras, e sobre a AII, 
pelo deslocamento e disposição do material excedente produzido durante a 
execução da obra. Apesar deste impacto ser de magnitude alta a muito alta e da 
certeza da sua ocorrência, a adoção de ações mitigadoras e de controle costuma 
produzir bons resultados.  
 
Qualificação  
Na etapa de implantação do trecho Cut and Cover, como resultado das atividades 
de Escavação e Movimentação de Terra e da Execução de Sondagem Mecânicas 
Específicas, verifica-se um impacto adverso, inevitável atenuável, certo, 
temporário, regional e de escala de importância 5. 
 
Na etapa “projeto” e Canteiro de Obras, atividade Terraplenagem produz impacto 
adverso, inevitável não atenuável, certo, temporário, regional e de escala de 
importância 3. 
 
Na etapa Trecho Aéreo, a atividade Terraplenagem gera impacto adverso, 
inevitável atenuável, certo, temporário, regional e de escala de importância 1. 
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Medidas Mitigadoras 
Nas etapas de terraplenagem (principalmente no Pátio CIC e Canteiro de Obras), 
deve-se prever a elaboração de projetos geométricos otimizados, de forma que a 
compensação entre os volumes de corte e aterro seja a mais adequada possível, 
reduzindo os volumes para bota-fora. 
 
É essencial a identificação de áreas apropriadas, privilegiando as já degradadas, 
além de áreas com necessidade de aterro para fins residenciais ou industriais, as 
quais deverão sofrer licenciamento ambiental específico. Nesta seleção de áreas, 
deve-se considerar especificações técnicas quanto ao relevo, ao sistema de 
drenagem, à composição paisagística, à flora e fauna e à ocupação humana nas 
proximidades. 
 
Finalmente, devem ser respeitadas especificações técnicas, essenciais para a 
deposição dos volumes excedentes provenientes das obras de implantação da 
Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, evitando a geração de mais 
impactos.  
 
As pilhas de disposição de solos e rochas devem ser compactados, protegidos por 
hidrossemeadura ou enleivamento, dotados de condição de drenagem adequada 
e localização, preferencialmente em terrenos pouco inclinados, sem vegetação de 
porte, longe de cursos d’água e com fundação preparada para recebê-los. Deve-
se lembrar, ainda, que os bota-foras exigem tecnologias de deposição e 
acumulação compatíveis com uma baixa agressão ambiental, senão os mesmos 
constituirão locais propícios a processos erosivos e, consequentemente, de 
fornecimento de materiais para o assoreamento dos cursos de drenagem.  
 
C) Geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica superficial 
 
Para a implantação do Canteiro de Obras e do Pátio CIC, serão realizadas 
atividades de terraplenagem, que acarretam a movimentação de grandes 
volumes de materiais. A mudança da conformação natural do terreno altera o 
escoamento superficial e subsuperficial e, ainda que temporariamente, expõe 
horizontes de solo e de rocha em diversos estágios de alteração. 
 
Tais alterações no meio facilitam o início de processos erosivos locais, de 
movimentação de massas e de carreamento de partículas, além de acelerar 
processos já existentes. 
 
A AID e ADA do Pátio CIC, do ponto de vista geotécnico, apresentam, em sua 
maior parte, terrenos com características de média a baixa susceptibilidade a 
processos erosivos, devido às condicionantes geológicas e pedológicas 
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associadas ao relevo de baixa declividade. Porém, quando retirada a cobertura 
vegetal e o capeamento de solos residuais maduros e/ou coluvionares, pode se 
tornar mais vulnerável à erosão laminar e ravinamento, passando a apresentar 
maior susceptibilidade à erosão e instabilização em taludes. 
 
Nas áreas de pilhas de disposição, este impacto poderá ocorrer se forem 
propiciadas condições para o início do processo. A execução de bota-foras mal 
dispostos, mal conformados, com compactação deficiente, sem proteção vegetal 
ou sem sistema de drenagem superficial eficiente, poderá causar a erosão do 
material depositado e o assoreamento da rede de drenagem.  
 
Além disso, no geral, o material destinado aos bota-foras será constituído por 
solos, rochas alteradas e rochas geotecnicamente ruins, provenientes da 
Formação Guabirotuba. Uma vez exposto, este material pode apresentar maior 
vulnerabilidade a processos de erosão laminar e ravinamento, passando a 
apresentar, pela sua característica expansiva (retração e expansão muito grande 
pela perda e absorção de água), maior suceptibilidade à erosão, colapsos por 
compactação e instabilização em taludes.  
 
Finalmente, este impacto pode ocorrer também associado à etapa de 
desmobilização do Canteiro de Obras, nas áreas em que as construções forem 
demolidas. Esta atividade poderá expor temporariamente o substrato e seus 
horizontes mais susceptíveis, alterando o escoamento superficial e subsuperficial, 
podendo desencadear processos erosivos anteriormente não existentes e, 
consequentemente, processos de carreamento de partículas, com possível 
assoreamento de cursos d’água. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica 
superficial apresenta caráter negativo de duração temporária (relativa 
principalmente à fase de implantação da obra) e abrangência restrita às AID e 
ADA. Apresenta baixa magnitude e alta facilidade de resolução, cessando ao final 
das obras com a recuperação e reurbanização dos locais. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, evitável, incerto, temporário, local, apenas diferindo por escala 
de importância. Com exceção da etapa Canteiro de Obras, na atividade 
Desmobilização, que tem valor 1, todas as outras possuem valor 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Primeiramente, é essencial otimizar os projetos geométricos e de terraplenagem, 
de modo a evitar grandes intervenções, principalmente em áreas mais sujeitas à 
erosão. 
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Nas atividades de terraplenagem, também é fundamental obedecer aos itens de 
manejo ambiental de especificações de serviços, com especial atenção à 
readequação geométrica dos taludes, à proteção (vegetal ou revestimento) das 
áreas expostas (taludes, pátios e áreas demolidas) e à implantação do sistema 
de drenagem superficial.  
 
De forma geral, todos os focos erosivos que porventura apareçam na área de 
trabalho deverão ser rapidamente mitigados, evitando sua intensificação. O 
controle ao aparecimento de pequenas erosões deverá ser objeto de 
monitoramento das áreas com solos expostos, considerando que, quanto menor 
o tempo de exposição dos materiais, menor a probabilidade de processos 
erosivos.  
 
D) Intercepção de plumas de contaminação de passivos existentes 
Na fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, a 
intercepção de plumas de contaminação de passivos ambientais estará 
diretamente associada às atividades de terraplenagem e escavações, que 
produzirão movimentação de grandes volumes de materiais.  
 
Como já apresentado na AID, os passivos ambientais mais prováveis estão 
relacionados a contaminações de áreas industriais ativas, sobretudo efluentes 
industriais (curtume) e hidrocarbonetos, ou a locais com atividades paralisadas, 
como antigos depósitos de resíduos industriais e bacias de tratamento de 
efluentes abandonadas. Segundo os dados levantados, dos 82 postos de 
combustíveis localizados na AID do empreendimento, 34 encontram-se com 
contaminação comprovada por análises técnicas e 12 não apresentam 
informações, podendo ou não estar contaminados. 
 
A remoção e relocação do material escavado e possivelmente contaminado 
deverão ser alvo de programa específico de monitoramento, durante a fase de 
implantação da obra.  
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de interceptar plumas de contaminação de passivos existentes na 
área, durante a fase de implantação apresenta caráter negativo, duração 
temporária, abrangendo a ADA e a AID. Apesar do impacto ser de magnitude 
média a alta e com grande probabilidade de ocorrência, a adoção de ações 
mitigadoras e de controle costumam produzir bons resultados.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local, diferindo 
apenas na escala de importância, onde na etapa Trecho Cut and Cover, para a 
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atividade Execução de Sondagens Mecânicas Específicas, apresenta valor 2. No 
trecho Cut and Cover, na atividade Escavação e Movimentação de Terra”, possui 
valor 4. Trecho NATM e Pátio CIC, respectivamente para as atividades Escavação 
e Movimentação de Terra e Desmatamento e Limpeza do Terreno”, o valor na 
escala de importância é de 3. 
 
Medidas Mitigadoras 
Antes do início da terraplenagem e de escavações, é essencial uma investigação 
ambiental em toda AID, com o objetivo de avaliar possíveis interferências 
humanas no local de estudo que resultem em suspeita de dano ambiental. Esses 
estudos devem se basear em visitas técnicas, no levantamento de documentos 
do local e em um histórico de atividades. Detectadas áreas ou processos 
passíveis de produzirem danos ambientais, é necessária confirmação por meio da 
identificação e mensuração qualitativa e quantitativa, através de análises 
químicas de solo e água de áreas potencialmente impactadas ou contaminadas. 
 
Constatando-se contaminação, deve-se iniciar uma investigação detalhada para 
dimensionar a pluma de contaminação e para determinar (com auxílio de 
modelagem matemática) a profundidade, velocidade e direção dessa pluma. Este 
estudo detalhado oferecerá subsídios e ferramentas precisas para o 
planejamento e dimensionamento do sistema de remediação a ser adotado (in 
loco ou em locais apropriados). 
 
Eventuais escavações nos materiais contaminados deverão ter como destino 
aterros industriais devidamente licenciados, utilizando transporte adequado e 
atendendo a  legislação vigente. 
 
E) Alteração da dinâmica hidrogeológica 
Para a execução das atividades de escavação de túnel e execução da obra 
(independente do processo construtivo), é necessário um rebaixamento 
temporário no nível da água do subsolo, o que acarretará alteração da dinâmica 
hidrogeológica local. 
 
O rebaixamento temporário no nível de água do subsolo é uma técnica adotada 
para se criar uma área seca aos trabalhos. A adoção desta técnica aumenta a 
estabilidade de taludes, evita o carreamento de partículas do solo e reduz a 
carga lateral em estruturas de escoramento. Por outro lado, este rebaixamento 
do nível d’água no subsolo impõe uma diminuição das pressões neutras do solo 
e, consequentemente, um aumento nas pressões efetivas que podem causar (e 
muitas vezes causam) recalques indesejáveis às estruturas situadas no raio de 
influência do rebaixamento, principalmente se estiverem sobre camadas 
compressíveis (argilas moles ou areia).  
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O rebaixamento do nível d’água no subsolo e a alteração na dinâmica 
hidrogeológica normal também poderão afetar temporariamente os regimes de 
bombeamento dos poços de captação de água existentes na AID e ADA. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto da alteração da dinâmica hidrogeológica apresenta caráter negativo 
de duração temporária, de ocorrência apenas na fase de implantação do 
empreendimento, abrangendo principalmente a ADA. Apresenta alta magnitude, 
porém de caráter reversível. A probabilidade de ocorrência de recalques 
associados a este impacto varia em função do grau de conhecimento do terreno 
a ser escavado e da adoção de medidas preventivas adequadas.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável não atenuável, certo, temporário, regional, diferindo 
apenas por escala de importância, com destaque à etapa Cut and Cover, 
atividade Escavação e Movimentação da Terra, onde seu valor é máximo. Na 
etapa NATM, atividade Escavação e Movimentação da Terra, o valor é 4. 
 
 
Medidas Mitigadoras 
O projeto de rebaixamento pressupõe um estudo de recalques das estruturas 
existentes no raio de influência. As estruturas existentes e consideradas mais 
sensíveis devem ser controladas por instrumentação (medidas de recalques e 
abertura de fissuras) para a tomada de decisões rápidas que evitem prejuízos. 
Também é conveniente, durante o rebaixamento, instalar medidores de nível de 
água em pontos estratégicos, para acompanhar a variação no nível do lençol 
freático e compará-lo com o previsto no projeto.  
 
Também durante o rebaixamento, é importante verificar se não ocorre 
carreamento de partículas do solo, através de observações regulares na água de 
saída das bombas, verificando se a mesma sai limpa. O carreamento de 
partículas de solo provoca recalques acentuados em estruturas vizinhas à 
escavação, em calçadas e ruas, pondo em risco utilidades públicas enterradas 
(dutos de água, esgotos, telefone, etc.). 
 
F) Alteração da estabilidade do substrato 
Na fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, as ações 
mais susceptíveis à ocorrência de alteração da estabilidade do substrato estão 
associadas principalmente às atividades de execução dos túneis, através do  
método NATM e com uso de explosivos, e escavação do trecho de metrô, 
estações, saídas de emergência e poços de ventilação em Cut and Cover. 
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A alteração da estabilidade do substrato pode provocar, eventualmente, a 
ocorrência de acidentes geológicos na área da obra e zonas adjacentes. Entre os 
acidentes geotécnicos mais comuns, destacam-se colapsos de maciços rochosos 
e/ou maciços de solo, originados por alteração do estado natural das tensões nas 
etapas de escavação de trincheiras e túneis, por variações do lençol freático e 
vibrações causadas por detonações. 
  
Outro acidente geotécnico, também associado às escavações, está relacionado 
aos processos de assentamento superficial e subsidência, causados pela 
alteração do estado natural do terreno por eventuais colapsos, devido à 
profundidade do túnel, ao método de escavação e à eficiência dos suportes 
primários e de estruturas de sustentação empregadas.  
 
Além desses, a alteração na estabilidade do substrato é ocasionada por 
infiltrações de água freática nas estruturas subterrâneas, o que pode levar ao 
colapso e adensamento localizado de solo em fundações, convergência e colapso 
de paredes. 
 
A maioria dos acidentes geológicos que podem ocorrer na implantação da Linha 
Azul do Sistema de Metrô de Curitiba está relacionada, principalmente, às 
condições intrínsecas do subsolo, que, no caso em questão, inclui unidades 
geológicas pouco resistentes, variações na dinâmica do lençol freático as 
fragilidades naturais dos terrenos. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de alteração da estabilidade do substrato é negativo, de abrangência 
localizada, restrita à ADA. Apresenta ocorrência associada à fase de implantação 
do empreendimento e duração temporária, principalmente nas etapas de 
escavações de túneis e fundações. 
 
A probabilidade de ocorrência de acidentes deste tipo varia em função direta do 
grau de conhecimento do terreno a ser escavado e pela adoção de medidas 
preventivas adequadas. Assim, este impacto pode ser caracterizado como de alta 
a muita alta magnitude e grande relevância, já que qualquer acidente deste tipo 
pode gerar tragédias, problemas e inconvenientes à população e à dinâmica da 
cidade. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, evitável, provável, temporário, local e de escala de importância 
5 em todas as atividades relacionadas à etapa de implantação.  
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Medidas Mitigadoras 
Para evitar problemas geotécnicos associados à execução das obras, recomenda-
se uma caracterização geotécnica criteriosa e detalhada, a ser constantemente 
atualizada com o avanço das obras de escavação, que servirá de base para o 
plano de identificação e monitoramento de riscos e para definir soluções 
preventivas de engenharia adequadas a cada realidade. 
 
Esta caracterização deve abranger estudos hidrogeológicos, cartografia 
geotécnica/geológica de detalhe, estudo de maciços rochosos considerando 
análises estruturais, levantamento de fundações e estruturas pré-existentes, 
bens edificados de interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, entre outros.  
 
Com uma caracterização detalhada, serão definidas soluções de geologia e 
engenharia, determinando-se áreas a serem estabilizadas e selecionados os 
métodos mais adequados de escavação, desmonte de rocha, escoramento e 
materiais utilizados. Sempre deveração ser considerados as normas técnicas 
aplicáveis, sejam da ABNT ou normas internacionais.  
 
Indica-se que seja elaborado um programa de monitoramento, conjunto com 
outras especialidades envolvidas, com objetivo de acompanhar qualquer indício 
de alteração nas condições pré-existentes dos patrimônios históricos 
arquitetônicos e arqueológicos. Este programa deve contemplar também 
medidas prevenção, correção e de eventuais medidas emergenciais. 
 
G) Geração de ruídos e poeiras 
Na fase de implantação, notadamente pelo sistema Cut and Cover, em época de 
seca e durante a fase Cut, haverá movimentação de materiais a céu aberto, com 
carga e transporte de volumes elevados de terra em ambiente urbano, o que 
certamente gerará ruídos e poeira, impacto que seria intensificado com ventos 
de maior intensidade. Em ambiente urbano, este inconveniente afetaria muitas 
pessoas, inclusive porque o trecho previsto para este método é extenso (cerca 
de 12 km). 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de geração de material particulado é caracterizado como negativo, de 
abrangência restrita à ADA, mas em toda a extensão a ser construída por Cut 
and Cover. Apresenta ocorrência associada à fase de implantação do 
empreendimento e apresenta duração temporária, principalmente nas etapas de 
escavações de trincheiras e fundações. A probabilidade de ocorrência é alta e 
praticamente certa,  e caso não sejam adotadas medidas preventivas adequadas. 
Assim, este impacto é de média magnitude e baixa relevância, mas com alta 
probabilidade de ocorrência, podendo causar inconvenientes ao dia-a-dia da 
população. 
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Qualificação  
Impacto adverso, evitável, certo, temporário, local e escala de importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Levando em consideração a alta probabilidade de ocorrência, no sentido de evitar 
o problema, recomenda-se a utilização de caminhões-pipa umectando as pistas 
de rolamento em solo da obra, praticamente eliminando o problema.  
 
H) Geração de vibração e sobrepressão durante as detonações 
 
Na fase de implantação, notadamente pelo sistema NATM, durante as escavações 
em rocha, que demandam uso de explosivos para detonação do material e 
escavação dos túneis, em relativa baixa profundidade, e em ambiente urbano, 
haverá geração de vibração e sobrepressão. Este inconveniente poderá afetar 
estruturas arquitetônicas, além de afetar e preocupar muitas pessoas com a 
sensação da vibração e eventual ruído. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto da vibração e sobrepressão é caracterizado como negativo, de 
abrangência restrita à ADA, em toda a extensão a ser construída por NATM. A 
ocorrência está associada à fase de implantação do empreendimento e apresenta 
duração temporária, nas etapas de escavações de túneis em rocha com uso de 
explosivos. A probabilidade de ocorrência é certa, pois é necessário o uso de 
explosivos pelo método, quando somente a escarificação da frente de avanço não 
é suficiente para o desmonte do maciço. 
 
Este impacto é caracterizado como de alta magnitude e relevância, com baixa 
probabilidade de ocorrência, causando inconvenientes se não adotadas as 
medidas de mitigadoras e de prevenção. 
 
O impacto se destaca pela necessidade de escavações nas proximidades de sítios 
históricos ou estruturas prediais, onde a intensidade de vibração pode superar os 
limites aceitáveis, caso não sejam tomadas as medidas de estudo prévio do local, 
planejamento e monitoramento da Operação. 
 
Qualificação  
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local, de escala de 
importância 5. 
 
Medidas Mitigadoras 
Para os locais críticos, pela proximidade de prédios e instalações sensíveis, é 
necessário, além de monitoramento, um plano de fogo diferenciado, para 
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minimizar a vibração resultante das detonações, com emprego de técnicas 
profissionais específicas, envolvendo uso de malha de perfuração otimizada, 
carregamento diferenciado de explosivos, uso de espaçadores, dispositivos de 
retardos e outros acessórios que minimizem as vibrações e ruídos das 
detonações. 
 
Associado a esses procedimentos e cuidados, é necessário um monitoramento 
sismográfico durante as detonações, previsto no plano de obras do metrô. Os 
responsáveis pelas obras deverão apresentar Relatório de Andamento Ambiental, 
com os dados sismográficos emitidos fogo a fogo comparados aos parâmetros 
admissíveis. Quando houver discrepância nos níveis de frequência admissíveis de 
vibração de partícula (m/s), deverão ser identificadas as fontes geradoras, 
indicando medidas reparadoras e mitigações, como: alteração do plano de fogo, 
alteração do tempo de espera em função da geologia do local, instalação do  
“cortinados” com "neoprene" nas saídas dos túneis para atenuar ruídos, 
instalação de abafadores, entre outros. 
 
Para subsidiar as atividades acima deve-se aplicar também as mesmas medidas 
mitigadoras do item f.  
 
Para evitar problemas geotécnicos associados à execução das obras, recomenda-
se uma caracterização geotécnica criteriosa e detalhada, a ser constantemente 
atualizada com o avanço das obras de escavação, que servirá de base para o 
plano de identificação e monitoramento de riscos e para definir soluções 
preventivas de engenharia adequadas a cada realidade. 
 
Esta caracterização deve abranger estudos hidrogeológicos, cartografia 
geotécnica/geológica de detalhe, estudo de maciços rochosos considerando 
análises estruturais, levantamento de fundações e estruturas pré-existentes, 
bens edificados de interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, entre outros.  
 
Com uma caracterização detalhada, serão definidas soluções de geologia e 
engenharia, determinando-se áreas a serem estabilizadas e selecionados os 
métodos mais adequados de escavação, desmonte de rocha, escoramento e 
materiais utilizados. Sempre deveração ser considerados as normas técnicas 
aplicáveis, sejam da ABNT ou normas internacionais.  
 
Indica-se que seja elaborado um programa de monitoramento, conjunto com 
outras especialidades envolvidas, com objetivo de acompanhar qualquer indicio 
de alteração nas condições pré-existentes dos patrimônios históricos 
arquitetônicos e arqueológicos. Este programa deve contemplar também 
medidas de prevenção, correção e de eventuais medidas emergenciais. 
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6.1.3 Fase de Operação 
 
Durante a fase de Operação da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema 
de Metrô de Curitiba no Eixo Norte/Sul, alguns impactos ao meio físico podem 
persistir, embora em intensidade menor do que na fase de implantação.  
 
A) Contaminação de solo e das águas superficiais e subterrâneas 
No decorrer da operação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, existe 
possibilidade de impactos sobre o meio físico no Pátio CIC e na linha do Metrô.  
 
No Pátio CIC, além da estrutura administrativa do metrô, também haverá 
atividades de manutenção, lavagem, abastecimento e estacionamento dos trens. 
Neste pátio será instalada a subestação de energia do sistema e seus geradores. 
Nessas seções do pátio, os materiais manuseados, como óleos, graxas, 
combustíveis e outros produtos químicos, podem gerar efeitos indesejáveis sobre 
o ambiente. Daí a necessidade de se adotar procedimentos seguros no manuseio, 
armazenamento e descarte. 
 
Durante a operação da Linha Azul do Metrô de Curitiba, pode ocorrer a 
contaminação do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, como 
resultado de gestão inadequada dos efluentes na drenagem da linha. Nessas 
drenagens, os efluentes podem carrear óleos e graxas aplicados na manutenção 
dos trens e dos trilhos, entre outros produtos ultilizados na limpeza, 
contaminando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 
 
Avaliação do Impacto 
O impacto de contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas, na fase 
de operação, apresenta caráter negativo, duração temporária e abrangência 
local. Considerada como de ocorrência potencial e magnitude mediana, a 
aplicação das medidas de mitigação adequadas e o monitoramento compatível 
costuma produzir resultados satisfatórios.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala de 
importância 3. 
 
Medidas Mitigadoras 
No Pátio CIC, as áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de 
equipamentos e veículos devem estar afastadas dos cursos d'água locais e 
dotadas de tanques de contenção, impermeabilização, drenagem apropriada e 
sistemas de separação. Os sistemas de efluentes domésticos, por sua vez, 
deverão ser dotados de dispositivos de tratamento das águas servidas, ou 
destinados à SANEPAR. 
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Também é recomendável a implantação de um sistema de caixa separadora na 
descarga dos efluentes provenientes da drenagem da Linha Azul do Metrô de 
Curitiba, melhorando sua qualidade antes de ser lançado nas drenagens pluviais.   
 
B) Geração de vibração e sobrepressão durante as detonações 
 
No decorrer da operação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, existe 
possibilidade de impactos sobre o Meio Físico no Pátio CIC e na Linha do Metrô.  
 
Durante a operação da Linha Azul do Metrô de Curitiba,  pode ocorrer a geração 
de vibração e sobrepressão devido ao tráfego das composições.  
 
Avaliação do Impacto 
O impacto da vibração e sobrepressão na fase de operação é caracterizado como 
negativo, de duração temporária de abrangência restrita à ADA, em toda a 
extensão da linha.  Tomando-se todas as medidas corretas e adequadas de 
construção e operação da linha, tem-se resultados satisfatórios de mitigação.  
 
Qualificação  
Impacto adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local, de escala de 
importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Para os locais críticos, pela proximidade de prédios e instalações sensíveis, é 
necessário, além de monitoramento, um plano de fogo diferenciado, para 
minimizar a vibração resultante das detonações, com emprego de técnicas 
profissionais específicas, envolvendo uso de malha de perfuração otimizada, 
carregamento diferenciado de explosivos, uso de espaçadores, dispositivos de 
retardos e outros acessórios que minimizem as vibrações e ruídos das 
detonações. 
 
Associado a esses procedimentos e cuidados, é necessário um monitoramento 
sismográfico durante as detonações, previsto no plano de obras do metrô. Os 
responsáveis pelas obras deverão apresentar Relatório de Andamento Ambiental, 
com os dados sismográficos emitidos fogo a fogo comparados aos parâmetros 
admissíveis. Quando houver discrepância nos níveis de frequência admissíveis de 
vibração de partícula (m/s), deverão ser identificadas as fontes geradoras, 
indicando medidas reparadoras e mitigações, como: alteração do plano de fogo, 
alteração do tempo de espera em função da geologia do local, instalação do  
“cortinados” com "neoprene" nas saídas dos túneis para atenuar ruídos, 
instalação de abafadores, entre outros. 
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Para subsidiar as atividades acima deve-se aplicar também as mesmas medidas 
mitigadoras do item f.  
 
Para evitar problemas geotécnicos associados à execução das obras, recomenda-
se uma caracterização geotécnica criteriosa e detalhada, a ser constantemente 
atualizada com o avanço das obras de escavação, que servirá de base para o 
plano de identificação e monitoramento de riscos e para definir soluções 
preventivas de engenharia adequadas a cada realidade. 
 
Esta caracterização deve abranger estudos hidrogeológicos, cartografia 
geotécnica/geológica de detalhe, estudo de maciços rochosos considerando 
análises estruturais, levantamento de fundações e estruturas pré-existentes, 
bens edificados de interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, entre outros. 
Com uma caracterização detalhada, serão definidas soluções de geologia e 
engenharia, determinando-se áreas a serem estabilizadas e selecionados os 
métodos mais adequados de escavação, desmonte de rocha, escoramento e 
materiais utilizados. Sempre deveração ser considerados as normas técnicas 
aplicáveis, sejam da ABNT ou normas internacionais.  
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Quadro 26 -  Matriz de Impactos para o Meio Físico 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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1 2 3 4 5 

Desmatamento e limpeza 
do terreno 

Geração de Ruído e  Fumaça                     

Topografia --                     
Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

 
 

Planejamento 
 
 

 
 

Projeto 
 
 
 
 

Execução de sondagens 
mecânicas específicas 
 Intercepção de plumas de contaminação de 

passivos existentes 
                    

 
Desmatamento e limpeza 
do terreno 

Geração de Ruído e Poeiras                     

Geração e/ou aceleração nos processos 
físicos de dinâmica superficial 

                    

Interceptação de plumas de contaminação 
de passivos existentes 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Terraplenagem 

Geração de Ruído e Poeiras                     
Execução de obras civis e 
operação 
 

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas  

                    

Geração de processos físicos de dinâmica 
superficial 

                    Bota fora 

Geração de Ruído e Poeiras                     
Geração e/ou aceleração nos processos 
físicos de dinâmica superficial 

                    

Canteiro 
de Obras 

Desmobilização 

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Desmatamento e limpeza 
do terreno 
 

 
Geração de Ruído e Poeiras 
 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 

                    

Interceptação de plumas de contaminação 
de passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Implantação 

Pátio CIC 

Terraplenagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geração de Ruído e Poeiras                     

Continua… 
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…Continuação 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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 1 2 3 4 5 

Bota fora Geração de processos físicos de dinâmica 
superficial 

                    Pátio CIC 

Execução de obras civis Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 

                    

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

    Terraplenagem 
(caminhos de serviço) 

Geração de Ruído e Poeiras 
 

                    

Bota fora Geração e/ou aceleração nos processos 
físicos de dinâmica superficial 
 

                    

Trecho 
aéreo 

inclusive 
estação 

área 

Execução de obras 
civis(Execução da infra, 
meso e superestrutura) 

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 
 

                    

Alteração da dinâmica hidrogeológica  
 

                    

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Implantação 

Trecho Cut 
and cover 
inclusive 
estações 

respiradou
ros e 

saídas de 
emergênci

a 

 
Escavação e 
movimentação de terra 
 
 

Geração de Ruído e Poeiras 
 

                    

Continua… 
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…Continuação 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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 1 2 3 4 5 

Bota fora Geração e/ou aceleração nos processos 
físicos de dinâmica superficial 
 

                    

                    Execução de obras civis Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas                     
Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Interceptação de plumas de contaminação 
de passivos existentes 

                    

Execução de sondagens 
mecânicas específicas 

Geração de Ruído e Poeiras 
 

                    

Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Geração de volumes excedentes de 
escavação destinados a bota-foras 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 

                    

Alteração da estabilidade do substrato                     

Alteração da dinâmica hidrogeológica                     

Escavação e 
movimentação de terra e 
rochas 

Geração de Vibração e sobrepressão                     

Alteração da estabilidade do substrato                     Detonações (escavação) 
Geração de Vibração e sobrepressão                     

Bota fora Geração e/ou aceleração nos processos 
físicos de dinâmica superficial 

 

                    

Implantação Trecho 
NATM 

Execução de obras civis Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Patio CIC Operação pátio CIC Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    Operação 

Linha 
Metrô 

Operação da Linha de 
Metrô 

Contaminação de solo e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

   Geração de Vibração e sobrepressão                     
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6.2 ACÚSTICA 
 
Nas análises acústicas efetuadas na ADA, verificou-se que os dados obtidos no 
eixo de transporte indicam que o tráfego de veículos pesados e a circulação dos 
ônibus-expresso são diretamente responsáveis pelo aumento nos níveis sonoros 
globais. Além do porte dos veículos, sua velocidade é outra característica que 
interfere diretamente nos níveis sonoros. Quanto maior a velocidade, ou quanto 
maior a aceleração do motor, maiores os níveis sonoros.  
 
Observou-se que na ADA a maioria dos pontos apresenta níveis globais de 
pressão sonora que excedem limites impostos pela legislação municipal e federal. 
 
A análise de freqüência em banda de 1/3 de oitava demonstrou que o ruído é 
característico de tráfego, de banda larga, com freqüências predominantes entre 
500 Hz e 2.000 Hz. Não foram registrados ruídos de impacto ou com 
características claramente tonais. 
 
As simulações computacionais mostram, para as três seções típicas do sistema 
(trecho elevado, Cut and Cover e Túnel profundo-NATM), que a ADA apresentará 
as maiores variações nos níveis sonoros equivalentes. No Trecho Aéreo-Elevado, 
as atividades no canteiro de obras produzirão impacto pouco expressivo na 
vizinhança da BR - 476.  
 
No trecho Cut and Cover, o desvio do tráfego diminuirá a influência desta fonte 
sonora, reduzindo sua participação na composição dos níveis globais. Já na fase 
de implantação, o uso de maquinário elevará os níveis sonoros nas 
proximidades. Para esta etapa, são esperados níveis sonoros entre 65 e 70 
dB(A). 
 
No trecho construído em Túnel Profundo (NATM), os níveis sonoros urbanos na 
superfície deverão manter os padrões atuais, conforme medidos in situ neste 
estudo. 
 
As simulações também revelam que o desvio de tráfego será determinante da 
variação dos níveis sonoros. Um aumento temporário no fluxo de veículos 
desviados do eixo central do sistema trinário para as vias laterais deverá 
produzir níveis sonoros da ordem de 75 dB(A) na AID. 
 
Na AII, os níveis sonoros serão pouco alterados. O excedente de veículos 
desviados produzirá níveis sonoros de aproximadamente 65 dB(A) nas vias. 
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A operação do sistema terá impacto positivo nos níveis sonoros produzidos pelo 
tráfego de veículos pesados. A redução estimada é de até 3 dB(A) em relação 
aos níveis sonoros atuais, baseando-se em projeção com supressão total de 
veículos pesados na canaleta e diminuição de 10 a 20 % no fluxo de veículos 
leves. 
 
6.2.1 Fase de Planejamento 
 
Nesta fase, as atividades se concentrarão em estudos topográficos, sondagens 
de solo, estudos de viabilidade técnica de sistemas construtivos e de modelos de 
operação. A geração de ruído, embora pequena, não pode ser desprezada e as 
atividades podem alterar as condições ambientais em esfera local. Os níveis 
sonoros tendem a aumentar em função de atividades de limpeza de terrenos, 
pelo desvio de tráfego e sondagens de solo. 
 
Nesta etapa, os eventos sonoros mais significativos são os ruídos gerados pela 
escavação dos pontos de sondagem. O equipamento para este tipo de serviço 
pode gerar níveis sonoros superiores aos limites tolerados para as zonas 
urbanas, conforme a Lei Municipal nº 10.625, de 19 de dezembro de 2002. 
 
A) Aumento dos níveis sonoros em função das atividades de sondagem 
do solo 
 
Avaliação do Impacto 
Para a fase de planejamento, estão previstas algumas atividades que requerem a 
escavação do solo para conhecer suas propriedades mecânicas, o que gera ruído. 
Embora de pequena intensidade, essas atividades podem chegar a perturbar o 
sossego público na ADA e AID. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Para atenuar este impacto, em áreas de escavação a céu aberto é recomendável 
que as atividades ocorram em período diurno e com uso de barreiras acústicas 
móveis para a máquina que movimenta o trado rotativo. Esta medida deve ser 
empregada especialmente para os pontos de amostragem próximos a escolas e 
hospitais (Zonas de Silêncio). 
 
6.2.2 Fase de Implantação 
 
Nesta fase estão previstas diversas atividades de construção civil, como 
escavação, cortes de terra, compactação de aterros, implantação de bueiros, 
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abertura de acessos, desvios de tráfego de veículos, que poderão provocar 
alterações ambientais. 
 
A)  Aumento dos níveis sonoros em função das atividades de 
desmatamento, limpeza do terreno e remoção de entulho 
 
Avaliação do Impacto 
Na limpeza de terrenos (especialmente o pátio) para o canteiro de obras, 
ocorrerá o intenso trânsito de tratores e caçambas para coleta e remoção de 
entulhos. Essas atividades geram ruído, especialmente na ADA. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 2. 
 
Medidas mitigadoras 
Para amenizar este impacto, recomenda-se a implantação de barreiras acústicas 
nos limites do canteiro de obras. Além disso, deve-se prever, desde o início da 
implantação do empreendimento, um programa de monitoramento acústico para 
instrumentar ações preventivas e corretivas de combate à poluição sonora. 
 
B)  Aumento dos níveis sonoros em função das atividades de 
terraplenagem 
 
Avaliação do Impacto 
A terraplanagem resulta de atividades que movimentem solo e rocha, como na 
execução de cortes e aterros. A movimentação de máquinas e o transporte de 
material para aterro ou escavação é potencial gerador de poluição sonora. As 
emissões sonoras afetarão principalmente os terrenos ao longo do eixo proposto 
para a Linha Azul. 
 
A mitigação de ruídos de máquinas e caminhões é tarefa difícil. Este impacto 
pode ser pouco mitigado. Contudo, um programa de monitoramento de ruídos 
nas áreas vizinhas aos canteiros de obra pode fornecer informações úteis para o 
gerenciamento de atividades. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
abrangência 3. 
 
Medidas mitigadoras 
Nas áreas de escavação a céu aberto e de movimentação de solo, recomenda-se 
a implantação de barreiras acústicas nos limites do canteiro de obras. Além disso 
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determinar os horários mais adequados para a realização das atividades, de 
forma a minimizar os conflitos com moradores do entorno. 
 
C)  Aumento dos níveis sonoros em função do desvio no tráfego de 
veículos para as vias laterais. 
 
Avaliação do Impacto 
Na fase de implantação, as atividades que requerem escavações e construções a 
céu aberto demandam bloqueio de tráfego nas vias destinadas aos canteiros de 
obra. Um desvio de tráfego para vias laterais acarretará aumento dos níveis 
sonoros na vizinhança dos trechos bloqueados. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 3. 
 
Medidas Mitigadoras 
Recomenda-se que as medidas de controle de tráfego considerem diferentes 
alternativas de caminhos, para fluidez do tráfego e para evitar a concentração de 
veículos em vias vicinais de pequeno porte. 
 
D) Aumento dos níveis sonoros em função da execução de infra, meso 
e superestrutura da Linha Azul 
 
Avaliação 
A construção a céu aberto do trecho elevado ao sul e do trecho Cut and Cover 
até o Bairro Água Verde poderá produzir, junto à comunidade vizinha, níveis 
sonoros elevados. Esses níveis sonoros serão provenientes da operação de 
máquinas na ADA, impactando a AID e a AII.  
 
A escavação subterrânea e a detonação de explosivos nos trechos subterrâneos 
também poderão aumentar os níveis sonoros impactando especialmente AID. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 4. 
 
Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se que sejam adotadas medidas de controle de tráfego que 
favoreçam alternativas de caminhos e fluidez. Medidas que reduzam a 
concentração de veículos em vias vicinais de pequeno porte e que mitiguem 
engarrafamentos reduzirão também a poluição do ar por gases e material 
particulado. 
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Recomenda-se a utilização de barreiras acústicas nas laterais dos canteiros 
(muros) e, quando houver máquinas excessivamente ruidosas, é necessário 
instalar coberturas móveis (barreira acústica por cima do canteiro) para 
atenuação das imissões nas moradias situadas na ADA. 
 
6.2.3 Fase de Operação 
 
A) Elevação dos níveis sonoros ambientais no trecho elevado da linha e 
no pátio de manobra e manutenção. 
 
Avaliação do Impacto 
No período de operação do Metrô, nos trechos em que os vagões circularão a céu 
aberto (entre a BR-116 CIC-Sul e o Pinheirinho, por aproximadamente 2,43 km), 
os níveis sonoros podem se tornar mais elevados e causar desconforto à 
vizinhança.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 4. Para o trecho elevado e o pátio e 2 na linha como um todo. 
 
Medidas Mitigadoras 
Recomenda-se constante monitoramento dos níveis sonoros e manutenção 
preventiva e/ou corretiva das máquinas e equipamentos do sistema. 
 
B) Redução dos níveis sonoros ambientais nos trechos subterrâneos 
 
Avaliação do Impacto 
No período de operação do metrô, nos trechos subterrâneos (entre a Estação 
Terminal Pinheirinho e a Estação Santa Catarina (~7,5 km) e entre a Estação 
Santa Catarina e a Estação Terminal Santa Cândida (~12,1 km), os níveis 
sonoros ambientais serão reduzidos com a desativação do transporte atual 
baseado em ônibus biarticulados. 
 
Qualificação 
Impacto benéfico, certo, permanente, local e de escala de importância 4. 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 
 

 

462 

462 

 
Quadro 27 -  Matriz de Impactos da Acústica 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência 
Escala de 

Importância 
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1 2 3 4 5 

Planejamento Projeto 
Execução de 
sondagens mecânicas 
específicas 

Aumento dos níveis sonoros em função das 
atividades de sondagem do solo 

                    

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Aumento dos níveis sonoros em função das 
atividades de limpeza do terreno e 
remoção de entulho 

                    

Terraplenagem 
Aumento dos níveis sonoros em função das 
atividades de terraplenagem                     

Desvio de tráfego Aumento dos níveis sonoros em função do 
desvio de tráfego para as vias laterais 

                    

Implantação 
Em todo o 

trecho 

Construção Civil Aumento dos níveis sonoros em função da 
execução de infra, meso e supra-estrutura 

                    

Pátio Circulação e 
manutenção dos carros 

Elevação dos níveis sonoros em função da 
circulação dos vagões 

                    

Trecho 
Aéreo 

Circulação dos 
comboios 

Elevação dos níveis sonoros em função da 
circulação dos vagões 

                    Operação 

Trecho 
Subterrâneo 

Circulação dos 
comboios 

Redução dos níveis sonoros nos trechos 
subterrâneos 
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6.3 MEIO BIÓTICO 
 

6.3.1 Flora 

 
6.3.1.1 Fase de Implantação 
 
A) Supressão da Vegetação 
 
No traçado projetado para a Linha Azul do Sistema do Metrô de Curitiba, apenas no 
pátio de manobras, na CIC, está prevista supressão da vegetação. Nesse terreno há 
locais degradados, com o solo exposto, um povoamento de pinus, algumas 
manchas de vegetação nativa em estágio inicial (capoeirinha) e um pequeno 
fragmento de floresta secundária, com araucárias junto a um córrego. Ainda assim, 
esses ambientes abrigam animais silvestres, sobretudo aves. 
 
Ao longo do traçado, poderá ocorrer também a remoção pontual de árvores, 
componentes da arborização urbana. 
 
Qualificação 
Adverso, inevitável atenuável, certo, permanente e local. Quanto à escala de 
importância, nas etapas, Cut and Cover e NATM é igual a 1 e para o Pátio da CIC é 
2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Evitar a supressão de fragmentos de floresta secundária na área do pátio e manter 
protegidos os ambientes naturais sob sucessão ecológica. Efetuar a remoção de 
indivíduos arbóreos somente em real necessidade. 
 
6.3.2 Fauna 
 
Os impactos negativos do empreendimento sobre a avifauna e mastofauna, durante 
as fases de planejamento, implantação e operação, estão relacionados às 
atividades de remoção de vegetação, intervenção na superfície, à geração de 
ruídos, vibrações, poeira e gases poluentes, e ao risco de contaminação de solos e 
águas (superficiais e subterrâneas) por óleos, graxas e hidrocarbonetos. 
 
Os impactos sobre os mamíferos e aves podem ser amenizados com medidas 
mitigadoras, com exceção do impacto provocado pela supressão da vegetação 
natural para a implantação do Pátio CIC. Para compensação deste impacto não-
mitigável, sugere-se a execução do Programa Corredores Ecológicos Urbanos, bem 
como das medidas de compensação ambiental. 
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A maioria dos impactos ambientais é de abrangência local, limitando-se à ADA e à 
AII. Por ser um empreendimento dentro da cidade, os impactos são de baixa 
magnitude. 
 
6.3.2.1 Fase de Planejamento 
 
A) Remoção de Vegetação 
 
Durante a realização da topografia, na fase de planejamento do Metrô de Curitiba – 
Linha Azul, poderá ser removida a vegetação. Para as sondagens mecânicas, 
também poderá ocorrer a supressão de algumas árvores. Os efeitos sobre a 
avifauna e mastofauna deverão ser de baixa relevância, por se tratar de uma ação 
pontual e eventual. 
 
Na fase de planejamento está prevista a instalação de canteiro de obras, o que 
pode incorrer também em supressão de vegetação nativa a depender das 
características ambientais do local. 
 
Qualificação 
O impacto de remoção da vegetação, na fase de planejamento, é do tipo adverso, 
inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração permanente, abrangência local 
(ADA) e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras  
Deve-se evitar a remoção da vegetação, principalmente de indivíduos arbóreos. Na 
impossibilidade, este impacto deve ser compensado plantando-se espécies nativas 
da flora na fase de implementação do paisagismo da linha do metrô. 
 
B) Intervenção na Superfície 
Durante as sondagens mecânicas, na fase de planejamento, haverá intervenções na 
superfície e produção de resíduos. Os efeitos sobre a avifauna e mastofauna 
deverão ser de baixa relevância. 
 
Qualificação 
O impacto da atividade de intervenção na superfície, na fase de planejamento, é do 
tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração 
temporária, abrangência local (ADA) e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário para evitar vazamentos de 
combustíveis e efetuar a gestão adequada dos resíduos. 
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C) Geração de Ruídos 
Na fase de planejamento, a geração de ruídos provocada pela sondagem rotativa 
será de baixa relevância para a avifauna e mastofauna, pois se restringe ao traçado 
do metrô, não afetando as espécies que predominam na área investigada.  
 
Qualificação 
O impacto da geração de ruídos, na fase de planejamento, é do tipo adverso, de 
controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência 
local (ADA) e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário utilizado de forma a reduzir a 
emissão de ruídos.  
 
D) Geração de Vibrações 
Na fase de planejamento, a geração de vibrações na execução de sondagens à 
percussão no traçado do Metrô, terá baixa relevância para a avifauna e 
mastofauna. 
 
Qualificação 
O impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, 
duração temporária, abrangência local (ADA) e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
A sonda deverá estar perfeitamente nivelada e ancorada no terreno, de maneira a 
minimizar a transmissão de vibrações para o ambiente circunscrito. 
 
E) Aumento na Emissão de Ruídos, Poeiras e Gases 
Durante o desmatamento e limpeza do terreno para o canteiro de obras, haverá 
emissão de ruídos, poeiras e gases. Embora sejam um impacto negativo, os efeitos 
sobre a avifauna e mastofauna serão de baixa relevância. 
 
Na atividade de terraplenagem para o canteiro de obras, poderá haver aumento de 
ruídos e na emissão de poeiras e gases. A emissão de ruídos pelo maquinário 
poderá afugentar espécies locais. Com relação à geração de poeira e gases, o 
impacto terá baixa relevância sobre a avifauna e mastofauna. 
 
Qualificação 
Quanto ao desmatamento e limpeza do terreno ao canteiro de obras, o impacto 
sobre a fauna é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
provável, duração temporária, abrangência local e escala de importância 1. 
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Em relação à terraplenagem, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável 
atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local (ADA e AID) 
e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário utilizado, para a redução da emissão 
de ruídos, poeiras e gases.  
 
F) Risco de Contaminação de Solos e Águas (superficiais e subterrâneas) 
por Óleos, Graxas e Hidrocarbonetos  
As sondas são acionadas por motores a diesel ou gasolina, podendo ocorrer 
contaminação da água. Este impacto é considerado de baixa relevância para a 
avifauna e mastofauna, pelas quantidades de combustíveis utilizados na operação 
da sonda, com baixo risco de contaminação da água. 
 
Na terraplenagem para o canteiro de obras, e também durante as obras civis e 
funcionamento do canteiro, o manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e 
outras substâncias químicas no abastecimento das máquinas, além da estocagem 
em locais impróprios, poderão provocar o derramamento desses produtos, com 
conseqüente contaminação do solo e cursos d'água. Dependendo do grau de 
contaminação, espécies da avifauna e mastofauna podem ser afetadas pela 
ingestão de contaminantes ou contato com a pele. 
 
A desmobilização da área utilizada como canteiro de obras implicará a remoção de 
tanques de combustíveis e de reservatórios dos produtos utilizados, além da 
limpeza e recuperação da área afetada no processo, eliminando os passivos 
ambientais gerados. A remoção de tanques combustíveis e reservatórios poderá 
ocasionar a contaminação do solo e de águas superficiais e subterrâneas, o que 
afetaria espécies da avifauna e mastofauna. 
 
Qualificação 
Esses impactos são do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
provável, duração temporária, abrangência local (ADA e AID) e escala de 
importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Durante a investigação geológica-geotécnica, os motores que acionam a sonda 
devem estar em perfeitas condições de uso e sofrer inspeções freqüentes para 
evitar a contaminação da água. 
 
O processo de estocagem dos produtos e seu manuseio, além do reabastecimento 
de maquinários, deverão seguir procedimentos definidos, seguros o suficiente para 
não ocorrer acidentes e derramamentos que atinjam o solo e os cursos d’água. 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC  ecossistema consultoria ambiental  

467

Além disso, há demanda por programas de contingência previstos para o caso de 
acidentes com contaminantes. 
 
As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 
veículos para operação do canteiro de obras deverão estar afastadas de cursos 
d’água e dotadas de tanques de contenção, drenagem apropriada e sistemas de 
separação. Os sistemas de efluentes domésticos deverão ser dotados de 
dispositivos de tratamento das águas servidas. Além disso, programas de 
contingência devem ser previstos em caso de acidentes com contaminantes nesta 
atividade. 
 
Na remoção de tanques combustíveis e reservatórios, as atividades deverão ocorrer 
de forma segura, de tal modo que evite acidentes e derramamentos que possam 
atingir o solo e as águas superficiais e subterrâneas. Para este momento, também 
deve haver programa de contingência específico para o caso de acidentes. 
 
6.3.2.2 Fase de Implantação 
 
PÁTIO CIC 
 
A) Supressão da Vegetação Natural 
A remoção da vegetação arbórea para a implantação do pátio de manobras do 
Metrô, no Bairro Pinheirinho, Trecho Sul, poderá provocar impactos ambientais 
relacionados à perda de ambientes para a fauna. Em todas as áreas diretamente 
atingidas pela implantação da obra, o impacto ambiental negativo de maior 
relevância será sobre a avifauna. Mesmo nos locais já bastante alterados, ainda há 
pequenas manchas de vegetação, em diferentes estágios de sucessão secundária, 
onde se encontram aves associadas.  
 
Além disso, a perda de ambientes pode prejudicar algumas populações da fauna de 
vertebrados terrestres, como pequenos mamíferos e mamíferos voadores. 
 
Qualificação 
Este impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
certa, duração permanente, abrangência regional e escala de importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
Recomenda-se evitar realizar a supressão do fragmento secundário de floresta com 
araucária existente no terreno. 
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B) Aumento da Emissão de Ruídos, Poeiras e Gases  
Durante a terraplenagem e as obras civis no Pátio CIC, poderão ocorrer impactos 
ambientais relacionados à geração de estresse sobre a fauna e afugentamento das 
espécies locais pela emissão de ruídos e vibrações, gerados pelo maquinário e 
equipamentos, pelo trânsito de pessoas e de caminhões nas vias de acesso. De 
modo geral, este impacto será sentido pela fauna principalmente pela emissão de 
ruídos. 
 
Já a emissão de gases e poeira por máquinas e veículos, poderão ocasionar 
alteração no ambiente sentida pela fauna. Porém, é difícil dimensionar esse tipo de 
impacto em relação aos efeitos provocados sobre o ambiente e, depois, sobre a 
fauna. Em princípio, a poluição do ar na terraplenagem não alterará de forma 
acentuada as condições ambientais.  
 
Qualificação  
Esses impactos são do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
certa, duração temporária, abrangência regional e com escala de importância igual 
a 3. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário utilizado para a redução da emissão 
de ruídos, poeiras e gases.  
 
C) Contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas 
O manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias 
químicas durante o abastecimento das máquinas, além da estocagem em locais 
impróprios, poderá provocar o derramamento desses produtos, com conseqüente 
poluição/contaminação do solo e de cursos d'água. Espécies da avifauna e 
mastofauna podem sofrer este impacto, caso o volume seja suficiente para 
contaminar indivíduos por ingestão ou contato com a pele. 
 
Qualificação 
Este impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
provável, duração temporária, abrangência local e com escala de importância igual 
a 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 
veículos deverão estar afastadas de cursos d’água e dotadas de tanques de 
contenção, drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de 
efluentes domésticos deverão possuir dispositivos de tratamento de águas servidas. 
Além disso, devem ser previstos programas de contingência para o caso de 
acidentes com contaminantes. 
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LINHA DO METRÔ 
 
A) Geração de Ruídos 
A geração de ruídos provocada pelo caminho de serviço no trecho aéreo (elevado), 
pela execução da infra, meso e superestrutura, pela escavação e movimentação de 
terra nos trechos Cut and Cover e NATM, é de média relevância para a avifauna e 
mastofauna. Apesar das obras previstas estarem no perímetro urbano, os ruídos 
provocados pela movimentação de caminhões e maquinários, somado aos já 
existentes, poderão afugentar a fauna local, sobretudo aves. 
 
Qualificação 
Os impactos descritos acima são do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, 
de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local e com escala de 
importância igual a 3. Quanto ao impacto causado para os trechos em NATM, é de 
abrangência regional. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário utilizado para reduzir a emissão de 
ruídos, respeitando os níveis de decibéis permitidos na legislação municipal. 
 
B) Geração de Vibrações 
A geração de vibrações na execução da infra, meso e superestrutura no traçado do 
Metrô, e as vibrações ocasionadas na escavação e movimentação de terra nos 
trechos Cut and Cover e NATM, têm baixa relevância para a avifauna e mastofauna. 
 
Qualificação 
Este impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
certa, duração temporária, abrangência local e escala de importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente no maquinário utilizado para reduzir a emissão de 
vibrações. 
 
C) Contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas 
Durante a execução da infra, meso e superestrutura no traçado do Metrô e na 
escavação e movimentação de terra no trecho Cut and Cover, o manuseio 
inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias químicas no 
abastecimento das máquinas, além da estocagem em locais impróprios, poderá 
provocar o derramamento desses produtos, com conseqüente poluição ou 
contaminação do solo e de cursos d'água. Espécies da avifauna e mastofauna 
podem sofrer este impacto através da ingestão de contaminantes ou no contato 
com a pele. 
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Qualificação 
Esses impactos são do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
provável, duração temporária, abrangência local e escala de importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 
veículos deverão estar afastadas de cursos d’água e dotadas de tanques de 
contenção, drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de 
efluentes domésticos deverão ser dotados de dispositivos de tratamento das águas 
servidas. Equipamentos e veículos em operação deverão sofrer inspeções contínuas 
com relação a vazamentos de óleos, graxas e combustíveis. Além disso, programas 
de contingência devem ser previstos em caso de acidente com contaminantes. 
 
6.3.2.3 Fase de Operação 
 
PÁTIO CIC 
 
A) Contaminação de solo e das águas superficiais e subterrâneas 
O manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias 
químicas no abastecimento de máquinas no Pátio CIC, além da estocagem em 
locais impróprios, pode provocar derramamento desses produtos, com efeitos 
indesejáveis sobre o solo e cursos d'água. Aves e mamíferos podem sofrer com 
este impacto 
 
Qualificação 
Este impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
provável, duração temporária, abrangência local (ADA e AID) e escala de 
importância 2. 
 
Medidas Mitigadoras 
As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 
veículos deverão estar afastadas dos cursos d’água e dotadas de tanques de 
contenção, drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de 
efluentes domésticos deverão ser dotados de dispositivos de tratamento das águas 
servidas. Equipamentos e veículos em operação deverão sofrer contínua inspeção 
com relação a vazamentos de óleos, graxas e combustíveis. Além disso, programas 
de contingência devem estar previstos para o caso de acidentes com 
contaminantes. 
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LINHA do METRÔ 
 
A) Geração de ruídos 
A geração de ruídos com a operação do Metrô no trecho elevado, nas estações e na 
linha, é de baixa relevância para a avifauna e mastofauna, uma vez que serão 
menores que o produzido pelo tráfego de veículos na região, não interferindo nos 
aspectos ecológicos das espécies que predominam nessa área . 
 
Qualificação 
Este impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 
certa, duração cíclica, abrangência local (ADA e AID) e com escala de importância 
igual a 1. 
 
Medidas Mitigadoras 
Realizar manutenção freqüente nas composições e trilhos utilizados pelo Metrô de 
forma a reduzir a emissão de ruídos. 
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Quadro 28 -  Matriz de Impactos para o Meio Biológico  

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 
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1 2 3 4 5 

        Topografia 
 

Remoção de Vegetação                     

Intervenção na Superfície                     

Remoção de Vegetação                     

Geração de Ruídos                     

Geração de vibrações                     

Projeto 
Execução de sondagens 
mecânicas 

Risco de Contaminação de Solos e Águas 
(superficiais e subterrâneas) por Óleos, 
Graxas e Hidrocarbonetos  
 

                    

Supressão da Vegetação Natural                     

Desmatamento e 
limpeza do terreno Aumento da Emissão de Ruídos, Poeiras e 

Gases 
                    

Aumento da Emissão de Ruídos, Poeiras e 
Gases 

                    
Terraplenagem 

Contaminação de Solos e Águas 
Superficiais e Subterrâneas 

                    

Execução de obras civis 
Contaminação de Solos e Águas 
Superficiais e Subterrâneas 

                    

Operação Contaminação de Solos e Águas 
Superficiais e Subterrâneas 

                    

Planejamento 

Canteiro 
de obras 

Desmobilização 
Contaminação de Solos e Águas 
Superficiais e Subterrâneas                     

Continua... 
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...continuação 

 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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 Desmatamento e 
limpeza do terreno  

Supressão da Vegetação Natural                     

Terraplenagem Aumento da Emissão de Ruídos, Poeiras e 
Gases 

                    

Geração de Ruídos e Vibrações                     

 
Pátio CIC 

Execução de obras civis Contaminação de solos e águas superficiais 
e subterrâneas 

                   
 

Caminho de serviço no 
trecho aéreo 

Geração de Ruídos                     

Geração de Ruídos                     

Geração de Vibrações                     

Elevado  
Trecho 
aéreo 

inclusive 
estações 
aéreas 

Execução da infra, meso 
e superestrutura 

Contaminação de solos e águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Geração de ruídos                     

Geração de vibrações                     Cut and 
Cover 

Escavação e 
movimentação de terra 

Contaminação de solos, águas superficiais 
e subterrâneas 

                    

Implantação 

NATM Escavação e 
movimentação de terra 

Geração de ruídos                     

Pátio CIC 

Administração, oficinas 
de manutenção, posto 
de abastecimento e 
lavagem, subestação e 
geradores 

Contaminação de solo e das águas 
superficiais e subterrâneas 
 

                    

Operação  
Geração de ruídos 
 

                    

Elevado 
Geração de ruídos 
 

                    

Estações 
Geração de ruídos 
 

                    

Operação 

Elevado 

Linhas 
Geração de ruídos 
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6.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

6.4.1 Planejamento Urbano e Transporte Público 

 
A identificação e avaliação dos impactos sobre o meio socioeconômico, no tocante 
ao Planejamento Urbano e Transporte Público, resultantes da obra do Metrô de 
Curitiba, considera dois recortes metodológicos, um relacionado com o tempo 
(fases da obra) e um relacionado com o espaço (áreas de abrangência). 
 
O recorte temporal segue exatamente as fases de Elaboração do Projeto, 
Implantação, Operação. Já os recortes espaciais são pautados por dois elementos 
distintos de um metrô: a sua linha e as suas estações. 
 
A linha corresponde a todo o trajeto do Metrô, enquanto as estações são as paradas 
para embarque e desembarque. Esses dois elementos causam impactos de 
amplitude distinta no meio urbano. 
 
Para cada um desses elementos, pode haver até três áreas de influência distintas, 
sendo: 
 
ADA: corresponde a um entorno contíguo à linha ou à estação, distante não mais 
do que 100 m desses elementos.  
 
AID: corresponde a uma área distante até 800 m da linha ou estação. Esta 
distância é a considerada adequada para se caminhar até a estação de metrô.  
 
AII: área de abrangência da obra em relação ao outros sistemas de infraestrutura 
e serviços urbanos, podendo ser municipais ou mesmo metropolitanos. 
 
Importante ressaltar que tais áreas referem-se aos impactos urbanos. No caso da 
análise de outros impactos, as áreas de influência e sua amplitude podem variar, 
conforme apresentado em demais capítulos desse relatório. 
 
A descrição dos impactos e medidas mitigadoras e compensatórias propostas são 
divididas em três tópicos espaciais, em consonância com as três fases do 
empreendimento (planejamento, implantação e operação): 
 

• Metrô: apreciação de aspectos amplos do projeto, nas suas distintas fases. 
• Estações do metrô: pelos impactos mais localizados e distintos da linha, são 

analisadas de forma independente. 
• Linha do metrô: as diferenças construtivas da linha trarão impactos distintos, 

independentemente das estações. 
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A linha Norte-Sul do Metrô, objeto desta análise, terá um impacto positivo na RIT 
que serve à Região Metropolitana de Curitiba. Conforme o Diagnóstico, esta linha 
atenderá ao trajeto com maior demanda diária de passageiros do sistema e esses 
usuários ganharão em qualidade de transporte público. 
 
FASE DE PLANEJAMENTO 
 
A) Potencialização da participação Pública 
 
Avaliação do Impacto 
A implantação da linha de metrô ao longo dos eixos estruturais da cidade de 
Curitiba é tema recorrente no planejamento urbano da cidade. A implantação de 
um metrô consta no Plano Setorial de Mobilidade Urbana (2008), o qual foi objeto 
de audiência pública. Todavia, este Plano Setorial faz referência genérica ao metrô, 
sem um trajeto definido.  
 
Em 2009, ocorreu consulta pública, entre 02 de setembro e 31 de outubro, 
conforme o Aviso de Consulta Pública Nº 001/2009, que tornou: 
 

“público que, precedendo a publicação do edital que marcará o início 
da concorrência pública, para implantação da Linha Azul Santa 
Cândida/CIC Sul do Metrô de Curitiba, através de concessão à 
iniciativa privada, promoverá Consulta Pública, na modalidade 
escrita, por intercâmbio de documentos, com objetivo de 
disponibilizar os estudos preliminares existentes sobre o projeto para 
apreciação dos interessados e colhimento de sugestões para sua 
viabilização”. 
 

Neste caso, a consulta foi por meio do site da Prefeitura Municipal de Curitiba, 
abordando as definições do anteprojeto (trajeto, de tecnologia, etc.), além de 
consultas quanto à viabilidade da proposta. Constantemente, no site da Prefeitura e 
na imprensa, a obra foi anunciada com variações diversas e como fato consumado. 
As “sugestões” sofreram análise pela equipe do IPPUC, mas ainda não foram 
disponibilizadas ao público. 
 
Grandes projetos como este são boas oportunidades para se ampliar a discussão 
sobre a cidade junto à sociedade civil, de forma clara e abrangente. Esse é um 
impacto positivo, mas que se não efetuado de forma esclarecedora, pode criar 
falsas expectativas, ou falha na compreensão do projeto.   
 
O metrô é uma obra que terá impacto importante na matriz de mobilidade da 
cidade, bem como na intensificação do uso e ocupação do solo de todo o eixo 
Norte-Sul de Curitiba. Provavelmente, a maior obra pública na história da cidade, 
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poderá ser uma oportunidade ímpar de potencializar a participação da população na 
discussão dos rumos da cidade. 
 
Qualificação 
Impacto benéfico, incerto, temporário, abrangente e de escala de importância 4.  
 
Medidas Potencializadoras 
Uma vez que o projeto afetará toda a RIT, e especialmente as áreas de influência 
imediata e AID do projeto, há demanda por audiências públicas com ampla 
divulgação, para que os interessados possam se manifestar sobre o projeto, 
conforme previsto no processo de licenciamento ambiental desse tipo de 
empreendimento. Para essa iniciativa acrescentar também à elaboração do projeto 
arquitetônico e urbanístico das estações, recomenda-se apresentação dos projetos 
para os grupos interessados, pela equipe de técnicos do planejamento do 
município. Essas apresentações devem ocorrer em dias específicos e em local o 
mais próximo possível da estação em questão – ou seja, em eventos realizados em 
locais próximos aos terminais e vias que serão afetados. 
 
O Plano de Ataque deverá prever formas de apresentação do projeto à população 
usuária. Sugere-se a implantação de stands de apresentação e explicação do 
projeto do Metrô nas áreas impactadas pelas maiores estações e/ou com maior 
concentração de pessoas. Tais estruturas devem ser instaladas no interior das 
Regionais e, prioritariamente, nas áreas sujeitas ao maior impacto durante o 
período da implantação, tão logo seja emitida a licença prévia. 
 
B) Dinamização do Mercado Imobiliário 
 
Avaliação do Impacto 
Experiências similares indicam que uma obra do porte de um metrô aquece o 
mercado imobiliário nas áreas de influência imediata e direta. No geral, a 
valorização imobiliária no entorno das estações de metrô é maior na fase do 
anúncio do projeto e da obra, do que quando efetivamente implantado e em 
operação. 
 
No caso da Linha Norte-Sul do Metrô de Curitiba, o Diagnóstico apontou que o 
potencial construtivo permitido ao longo do eixo está subutilizado – apesar de um 
crescimento recente em unidades de padrão supereconômico, econômico e 
standard. Neste sentido, a implantação do Metrô poderia incentivar ainda mais a 
construção e ocupação ao longo do eixo, conforme parâmetros de uso e ocupação 
do solo do município, trazendo impactos positivos ao otimizar a infraestrutura e os 
serviços públicos existentes. E, se mantidos os padrões de lançamentos 
supereconômico e econômico, ampliar o público que utilizará o novo modal. 
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Todavia, há um risco de especulação imobiliária, caso os proprietários desses 
imóveis contem com a implantação do Metrô para valorizar seus imóveis, o que 
seria um exemplo clássico de valorização de bem privado advindo de investimentos 
públicos.  
 
Qualificação 

Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 1.  
 
Medidas Mitigadoras 
Avaliar a possibilidade de aplicação da cobrança do Imposto Predial Territorial 
Urbano (IPTU) progressivo no tempo, conforme possibilitado pelo Plano Diretor 
Municipal em vigor (2004), a fim de evitar a especulação imobiliária ligada ao 
investimento público na obra do metrô. Esta medida está corroborada nos termos 
do Plano Diretor de Curitiba, uma vez que esses eixos são objeto de 
desenvolvimento prioritário.   
 
Outra medida mitigadora importante é o estabelecimento de uma parceria entre 
prefeitura da cidade e Caixa Econômica Federal, para oferta de financiamentos 
preferenciais a faixas de renda inferiores, buscando reduzir o estoque privado de 
terras e para uma ocupação heterogênea de renda. Para tanto, é necessário estudo 
prévio que defina um número mínimo de unidades habitacionais com área 
construtiva reduzida e, também, facilidades de financiamento no entorno imediato 
de cada estação planejada (raio de 800 m). 
 
C) Requalificação da Paisagem Urbana  
 
A linha Norte-Sul do metrô terá 21 estações. Isto significa que, das 38 paradas de 
ônibus que existem atualmente no eixo (entre estações tubo e terminais), 16 serão 
desativadas. 
 
Os projetos das estações estão sendo desenvolvidos pelo IPPUC sendo de 2 tipos:  

• Estação padrão: em termos gerais, é replicada ao longo do trajeto; 
• Estação terminal: faz integração com linhas de ônibus, nos atuais terminais. 
 

A descrição, análise de impactos e indicação de medidas mitigadoras e 
compensatórias (quando se tratar de impactos negativos) ou potencializadoras, 
(quando se tratar de impactos positivos)referentes às estações considera esses três 
tipos distintos. 
 
Avaliação do Impacto  
Projetos de estações de metrô são definidos por imposições técnicas, operacionais, 
geotécnicas e de conforto. Todavia geram impactos na paisagem, seja pela 
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especificidade da obra no conjunto da massa construída da cidade, seja pelo 
volume de pessoas que agrega. O impacto contém, porém, aspectos 
potencializadores de requalificação paisagística que devem ser apropriados na 
elaboração de seus projetos. Curitiba é uma cidade que, por inovações urbanísticas, 
já se tornou referência a outros locais, além de garantir qualidade de transporte 
coletivo de destaque nacional. O projeto das estações deve se inserir neste 
contexto, para qualquer uma das tipologias de estação já definidas.  

 
No momento de realização deste estudo, os projetos para as estações do metrô de 
Curitiba estavam em fase preliminar de desenvolvimento por equipe de arquitetos 
do IPPUC, em diálogo com a consultoria do projeto de engenharia, para atender as 
exigências técnicas. 

 
Nas medidas a seguir, ressalta-se a importância de características a serem 
consideradas nesses projetos para favorecer a integração modal física e tarifária. 
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, abrangente e de importância 
5. 
 
Medidas Potencializadoras 
Cada estação deverá conter, obrigatoriamente: 

 
a) Disponibilidade de estacionamento no subsolo das estações, com sistema de 

operação por meio de concessão e que favoreça o usuário da linha, ou seja, 
vinculando o acesso com carro à utilização do serviço de metrô pelo 
motorista. Mais que atender ao usuário do metrô propriamente dito, o 
estacionamento deverá funcionar como apoio às futuras atividades 
comerciais que se instalarão no entorno das estações. Em um primeiro 
momento, deverá ser aplicada diferenciação tarifária para usuários e não-
usuários do metrô e, se viável, a exclusividade do estacionamento pelo 
primeiro grupo; 

b) Existência, no nível externo de todas as estações, de alças viárias que 
favoreçam o trânsito de microônibus integradores; 

c) Explicitação projetual para acesso de usuários com bicicletas (vide medida 
específica) e de usuários portadores de necessidades especiais; 

d) Adoção de partido arquitetônico que busque a singularidade das estações na 
paisagem, conciliando o atendimento às normas técnicas com possível 
constituição de ícone urbano.  
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FASE DE IMPLANTAÇÃO – Preparo da Obra 
 
 
A) Comunicação e Participação Pública 
 
Avaliação do Impacto 
A implantação da linha de metrô terá um efeito benéfico e permanente aos atuais 
usuários do eixo Norte-Sul da RIT. Porém, trará distúrbios localizados, de 
abrangências local e regional, e temporários. Eles serão causados tanto pelas obras 
da linha e das estações, como pelos desvios das linhas de ônibus que circulam no 
eixo Norte-Sul, como no tráfego de automóveis. 
 
Essas adversidades, porém, são uma oportunidade para se discutir as 
transformações urbanas necessárias para se modernizar o transporte da cidade. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, provável, temporário, regional e de escala de importância 2. 
  
Medidas Mitigadoras 
Uma vez que o projeto afetará toda a RIT, e especialmente as áreas de influência 
imediata e AID do projeto, há demanda por audiências públicas com ampla 
divulgação, para que os interessados possam se manifestar sobre o projeto, 
conforme previsto no processo de licenciamento ambiental desse tipo de 
empreendimento. Recomenda-se também a apresentação dos projetos, pela equipe 
de técnicos do planejamento do município, para os grupos interessados em discutir 
a elaboração do projeto arquitetônico e urbanístico das estações. Essas 
apresentações devem ocorrer em dias específicos e em local o mais próximo 
possível da estação em questão – ou seja, em eventos realizados em locais 
próximos aos terminais e vias que serão afetados. 
 
 
FASE DE IMPLANTAÇÃO – Obra 
 
A) Estudos e alteração de tráfego 
 
Avaliação do Impacto 
As obras de implantação do metrô terão conseqüências diretas no tráfego, tanto de 
veículo particulares, quanto de pedestres, além de mudanças nos trajetos e 
paradas no transporte público. A abrangência geográfica e temporal dessas 
alterações dependerá da tecnologia utilizada na construção da linha e das estações. 
Por este motivo, serão analisadas separadamente.  
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Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 5. 
  
Medidas Mitigadoras 
As medidas mitigadoras dependerão da tecnologia utilizada na construção de cada 
trecho da linha e estações, conforme serão analisadas a seguir. 
 
 
B) Estações do Metrô rasas: Cut and Cover 
 
B.1) Estação padrão rasa – Cut and Cover 
As estações instaladas com processo construtivo Cut and Cover serão na porção sul 
do projeto, da Estação padrão Santa Regina à Estação Santa Catarina, justamente 
no trecho a ser implantado com esse processo construtivo.  
 
A profundidade das estações rasas varia de 10,2 m (Estação Santa Catarina) a 16,7 
m (Estação Água Verde). Em todas há previsão de um piso para estacionamento. 
 
No processo construtivo Cut and Cover, realiza-se a retirada da capa superficial do 
pavimento e, a partir deste ponto, escava-se o volume necessário para a 
construção da estação. 
 
Convém ressaltar que, para as estações, não se trata apenas de uma escavação na 
área hoje ocupada pela canaleta, com demanda por cuidados para além da simples 
faixa da obra. No corte transversal, percebe-se claramente que a escavação para a 
construção da estação rasa tomará a superfície da canaleta e, pelo menos, a da 
área de estacionamento contígua. 
 
Assim, pode-se considerar que a adoção desse processo construtivo nas estações 
interromperá a via estrutural em toda a sua largura e, no mínimo, em uma faixa de 
150 m das estações-padrão. 
 
Qualificação 

• Transportes públicos: a escavação em Cut and Cover impossibilitará a 
circulação de ônibus nas canaletas. Ao longo do corredor, nos trechos onde o 
processo construtivo não ocupará toda a via estrutural, os ônibus poderiam 
circular nas pistas de rolagem hoje usadas apenas pelos automóveis (vias 
lentas). No entanto, a escavação nas estações inutilizará toda a área da via, 
além das vias lentas, e as linhas expressas (biarticulados) deverão ser 
desviadas para vias paralelas (as vias rápidas). Além do impacto sobre o 
tráfego, ainda há outro efeito adicional: a transferência das atuais estações 
tubo para essas vias rápidas. 
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• Circulação viária: as vias lentas, contíguas aos corredores de ônibus, serão 
obstruídas durante a execução das obras. Os veículos que hoje circulam por 
essas vias deverão ser desviados para as vias rápidas, paralelas, acarretando 
em incremento no tráfego. 

• Circulação de carga: haverá uma movimentação constante de máquinas e 
caminhões retirando material da escavação dos túneis, circulando 
diariamente pelas vias do entorno, gerando transtornos ao tráfego local.  

• Ocupantes lindeiros: residentes e comerciantes estabelecidos ao longo da via 
estrutural, particularmente junto às estações com método Cut and Cover, 
terão acesso prejudicado. Para os residentes, isto impediria o acesso, para o 
qual há demanda por medida mitigadora específica. Para os comerciantes, o 
processo implicará temporária inacessibilidade a seus estabelecimentos, para 
o que deverão haver medidas mitigadoras ou compensatórias. 

 
Trata-se de um impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de 
importância 5. 
 
Medidas Mitigadoras 
O órgão de trânsito deve desenvolver estudo específico para o desvio do tráfego 
nas vias locais do eixo estrutural para as vias rápidas, paralelas, incluindo 
alternativas de acesso aos ocupantes dos imóveis lindeiros – residentes e 
comerciantes. Tais estudos devem fazer parte dos Planos de Ataque, com áreas de 
ação definidas por trecho de obras. Todos esses planos deverão ser discutidos com 
a população imediatamente envolvida, sobretudo comerciantes e moradores que 
terão acesso prejudicado, ainda que temporariamente. 
 
Cabe a apresentação de outro estudo específico para a circulação de máquinas e 
caminhões de carga a ser usados na retirada de material da escavação, 
estabelecendo horários e trajetos com menor impacto para os residentes da área 
de influência imediata às estações. 
 
Quanto ao transporte público, o órgão gestor deve apresentar estudo específico 
para o desvio das linhas de ônibus expressos, que normalmente utilizam as 
canaletas. Caso este estudo aponte para o deslocamento temporário dos ônibus às 
vias rápidas, deverá ser avaliado o projeto também para o descolamento das 
estações tubo, estimando custos e definindo responsabilidades. 
 
O impacto negativo das obras de escavação Cut and Cover sobre o comércio local, 
principalmente com a interrupção de circulação de pessoas nos ônibus e carros, não 
são mitigáveis. Apesar de temporários, podem causar perdas irreparáveis para 
pequenos empresários. Por isso, deve ser garantido o deslocamento de pedestres 
ao longo do atual eixo, com acesso a todos os comércios, serviços e residências.  
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No caso das entradas de carro e garagens, moradores deverão ser comunicados 
com antecedência das obstruções. A empresa responsável pela obra deverá 
apresentar soluções para situações emergenciais, com ampla divulgação aos 
moradores e usuários casuais dos imóveis ao longo dos eixos, como acesso a 
ambulâncias e carros de bombeiro. Reforça-se a medida mitigadora já sugerida 
para instalação de stands informativos sobre a obra, garantindo maior diálogo entre 
prefeitura, construtora e população local.   
 
Deve ser apresentado estudo específico com rotas alternativas aos motoristas que 
usam as vias rápidas, onde haverá sobrecarga de tráfego, tanto aos veículos 
impedidos de usar as vias lentas (junto aos corredores) como aos ônibus 
expressos.  
 
A qualidade do transporte e trânsito com a obra concluída não requer outras 
medidas específicas para tais impactos adversos temporários. 
 
B.2) Estação terminal rasa – Cut and Cover 
As estações terminais Cut and Cover serão implantadas na porção sul do projeto: o 
Terminal Pinheirinho e o Terminal Capão Raso, justamente os com maior demanda 
no eixo Norte-Sul.  
 
No caso dos terminais, durante a construção das plataformas para embarque e 
desembarque e áreas técnicas complementares, com a adoção do processo 
construtivo Cut and Cover, haverá interrupção da via estrutural em toda a sua 
largura e pelo menos em uma faixa contínua de 250 m. 
 
Qualificação 
Trata-se de impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de 
importância 5. 
 
Os impactos para circulação viária, circulação de carga e ocupantes lindeiros são os 
mesmos das estações padrão. Já quando se trata dos transportes públicos, os 
impactos são muito maiores, pois não se trata apenas de interrupção dos trajetos 
das linhas expressas que utilizam os corredores, mas de todas as linhas 
alimentadoras que servem os terminais. 
 
Medidas Mitigadoras 
A alteração do processo construtivo, do Cut and Cover para o processo de túnel 
NATM, que será usado em outros trechos, evitaria esses impactos.  
 
Para as estações terminais com método Cut and Cover, são indicadas as seguintes 
medidas mitigadoras: 
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Em relação ao tráfego local, o órgão de transito deverá apresentar estudo 
específico para o desvio do tráfego, direcionando-o para vias rápidas, paralelas, 
incluindo alternativas de acesso aos ocupantes de imóveis lindeiros aos terminais 
(residentes e comerciantes). Tais estudos devem fazer parte dos Planos de Ataque, 
com áreas de ação definidas por trecho de obras.  
 
Também deve ser elaborado estudo específico para circulação de máquinas e 
caminhões de carga usados na retirada de material da escavação dos terminais, 
estabelecendo horários e trajetos com menor impacto aos residentes da ADA. 
 
Quanto ao transporte público, devem ser elaborados estudos para a adequação da 
obra de cada uma das estações, em fases, de modo a que o funcionamento dos 
atuais terminais seja interrompido pelo menor período possível. Também vedem ser 
avaliados os desvios das linhas de ônibus que servem determinado terminal em 
obras, buscando minimizar prejuízos aos usuários. 
 
C) Estações do Metrô profundas: NATM 
 
C.1) Estação padrão profunda – NATM 
O processo construtivo das estações onde o túnel será feito pelo processo NATM 
(da Estação Santa Catarina à Estação Santa Cândida), abrange 13 estações das 21 
previstas em todo o trajeto.  
 
A profundidade de estações em NATM varia de 14,5 m (Estação Cabral) a 35,6 m 
(Estação Cidadania).  
 
No processo construtivo NATM, as atividades que requerem movimentação de solo 
e rocha, obtenção de material de empréstimo e implantação de bota-fora, 
escavações de túneis e de fundações, apresentam impacto mínimo sobre a 
superfície. Consequentemente, do ponto de vista socioeconômico, devido a essa 
opção construtiva, não há interferência direta. 
 
Para esta técnica construtiva, a atividade impactante será a construção dos acessos 
às plataformas. Uma vez que serão construídos quase que em sua totalidade, no 
eixo por onde trafegam os biarticulados, na fase de implantação, o eixo será 
interrompido, mas o que não afetará a circulação em passeios e vias lentas junto 
ao corredor de ônibus. Quanto aos impactos no corredor, serão analisados adiante, 
em abordagem da linha de metrô. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 3.  
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Medida Mitigadora  
Valem as mesmas medidas mitigadoras descritas acima, porém essas ocorrerão em 
menor escala, proporcional ao menor impacto e limitadas à quadra onde se localiza 
o acesso ao túnel da obra. 
 
C.2) Estação terminal profunda – NATM  
 
A estação terminal profunda em NATM tem o processo de implantação inteiramente 
subterrâneo. Os terminais profundos são: Cabral, Boa Vista e Santa Cândida, além 
da Estação Eufrásio Correia, que será analisada separadamente. 
 
No processo construtivo NATM, as atividades de implantação não causam impacto 
sobre a superfície. Já para implantação de acessos de integração entre o terminal 
de ônibus e a estação terminal subterrânea do metrô, poderá interdições parciais 
dos terminais de ônibus, para as obras.  
 
Em todas as estações terminais, há previsão de aproximadamente 80 vagas para 
automóveis. É recomendável a realização de pesquisa de demanda para estimar um 
valor mais preciso, ampliando este impacto positivo do metrô, facilitando o acesso 
ao comércio local e estimulando a integração modal (carro/metrô). 
 
Medidas Potencializadoras 
O mesmo raciocínio utilizado para a integração com o carro deve valer para 
bicicletas. No caso das estações terminais, recomendam-se 40 vagas para esse 
meio de transporte: cobertas, seguras e em local privilegiado da estação. 
Complementarmente, é necessário que o plano de ciclovias da cidade seja 
repensado à luz dessas novas potencialidades modais. 
 
Medidas Mitigadoras 
Além do projeto das estações terminais, devem ser desenvolvido plano de obras 
para evitar que alguma linha de ônibus que serve os terminais seja interrompida na 
implementação das estações. Essas linhas deverão ser desviadas para um terminal 
mais próximo, buscando minimizar o prejuízo aos usuários. 
 
D) Linha do Metrô 
 
D.1) Linha aérea 
 
Avaliação do Impacto 
A linha do metrô será aérea do Pátio Sul, na CIC, até o cruzamento com a Av. 
Winston Churchill. O trecho aéreo será feito seguindo o eixo da BR 476. 
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Sistemas viários aéreos, seja para circulação de veículos, seja para transporte 
coletivo, causam prejuízos irreparáveis ao meio urbano. Alguns exemplos de 
degradação paisagística são o trecho leste do Metrô de São Paulo e o elevado Costa 
e Silva (minhocão), também em São Paulo. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, Inevitável não atenuável, certo, permanente, local e de escala de 
importância 1. 
 
No caso do Metrô de Curitiba, o trecho aéreo da linha será construído em região 
que predominam edifícios industriais e comerciais, e junto a uma rodovia, com 
ampla caixa de via (Figura 290). 
 
Figura 290 - Linha aérea no contexto urbano 

Fonte: Ecossistema, sobre imagem Google Earth 
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Neste contexto, conclui-se que o trecho aéreo da linha do Metrô de Curitiba não 
trará maiores impactos negativos para a paisagem do entorno urbano. 
 
D.2) Linha subterrânea rasa: Cut and cover 

 
Avaliação do Impacto 
A linha do metrô será subterrânea rasa (até 12 metros de profundidade) a partir do 
cruzamento da BR-476 com a Av. Winston Churchill, até a Estação Água Verde. 
Entre este cruzamento e a Estação Pinheirinho, ela seguirá pela Rua André Ferreira 
Barbosa, via praticamente paralela à estrutural, que fica na Av. Winston Churchill. 
Na Figura 291 se representa este primeiro trecho da linha subterrânea rasa, a ser 
realizada com o processo Cut and Cover.  
 
Figura 291 - Trecho subterrâneo raso, sob a Rua André Ferreira Barbosa 

Fonte: Ecossistema, sobre imagem Google Earth 
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Nota-se que a ocupação lindeira junto à Rua André Ferreira Barbosa é 
prioritariamente residencial, de baixa densidade na face oeste, e industrial na face 
leste. Neste trecho, os impactos negativos do método de escavação Cut and Cover 
não serão de grande relevância. 
 
Do Terminal Pinheirinho até a Estação Santa Catarina, a linha será subterrânea rasa 
acompanhando o eixo estrutural, sob as avenidas Winston Churchill e República 
Argentina. Assim como para as estações, apesar de as informações divulgadas 
ressaltarem uma interferência mínima sobre a via, os documentos do projeto 
técnico de engenharia demonstram que não se trata apenas de uma escavação na 
área hoje ocupada pela canaleta.  
 
A adoção do processo construtivo Cut and Cover interromperá a via estrutural em 
toda a sua largura especialmente nas partes onde serão implantadas estações e, 
também, nos locais necessários à escavação e conclusão de cada trecho. 
 
Descrição: 

• Transportes públicos: a escavação em Cut and Cover impossibilitará a 
circulação de ônibus nas canaletas. Ao longo do corredor, nos trechos onde o 
processo construtivo não ocupe toda a largura da via estrutural, os ônibus 
poderiam circular nas pistas de rolagem hoje usadas apenas para automóveis 
(vias lentas). Porém, uma vez que também haverá escavação em Cut and 
Cover nas estações, a área da via junto a elas também será interrompida e 
as linhas expressas (biarticulados) deverão ser desviadas para vias paralelas 
(as vias rápidas). Além de prejudicar o tráfego, é necessário levar em conta 
a necessidade de transferência das atuais estações tubo para as vias rápidas. 

• Circulação viária: as vias lentas, contíguas aos corredores de ônibus, serão 
pelo menos parcialmente obstruídas durante a execução das obras. Os 
veículos que hoje circulam por essas vias deverão ser desviados para as vias 
rápidas, paralelas, acarretando em incremento no tráfego. 

• Circulação de carga: haverá dezenas de máquinas e caminhões retirando 
material da escavação dos túneis, circulando diariamente pelas vias do 
entorno, além daqueles que serão usados nas demais obras, gerando 
transtornos ao tráfego local.  

• Ocupantes lindeiros: residentes e comerciantes estabelecidos ao longo da via 
estrutural terão o acesso prejudicado. Para os residentes, isto impediria o 
acesso, para o qual deverá se estabelecer medida mitigadora. Para os 
comerciantes, isto implicará a temporária inacessibilidade a seus 
estabelecimentos, para o que serão necessárias medidas mitigadoras ou 
compensatórias. 

• Os desvios de tráfego, tanto privado quanto de transporte público, também 
deverão causar transtornos nas vias próximas às obras de escavação da 
linha, principalmente nas vias rápidas. 
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Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 4.  
 
Medidas Mitigadoras 
Em relação ao tráfego local, o órgão de trânsito deve desenvolver estudo específico 
para o desvio do tráfego nas vias locais do eixo estrutural para as vias rápidas, 
paralelas, incluindo, porém, alternativas de acesso aos ocupantes dos imóveis 
lindeiros. Tais estudos comporiam o que se chama de Planos de Ataque, com áreas 
de ação definidas segundo trechos de obras.  
 
Igualmente, recomenda-se desenvolver um estudo específico para a circulação de 
máquinas e caminhões de carga que serão usados na retirada de material da 
escavação dos túneis, estabelecendo horários e trajetos com menor impacto para 
os residentes da área de influência imediata às estações. 
 
Quanto ao transporte público, deve ser elaborado um estudo específico para o 
desvio das linhas de ônibus expressos, que normalmente correm nas canaletas. 
Caso este estudo aponte para o deslocamento temporário dos ônibus para as vias 
rápidas, o que certamente deve ocorrer, a URBS deverá apresentar projeto para o 
descolamento das estações tubo. 
 
Sugere-se a avaliação de rotas alternativas aos motoristas que usam as vias 
rápidas, que receberão sobrecarga de tráfego, tanto dos veículos que serão 
impedidos de usar as vias lentas (junto aos corredores), como os ônibus expressos.  
 
Medidas Compensatórias 
O impacto negativo que as obras de escavação Cut and Cover trarão ao comércio 
local, principalmente com a interrupção de circulação de pessoas nos ônibus e 
carros, não são mitigáveis. Apesar de temporárias, podem causar perdas 
irreparáveis para empresários. Assim, deverão ser garantidos os deslocamentos de 
pedestres ao longo do atual eixo, assim como o acesso a todos os comércios, 
serviços e residências.  
 
No caso das entradas de carro e garagens, moradores deverão ser comunicados 
com antecedência das obstruções. A empresa responsável pela obra deverá ainda 
apresentar soluções para situações emergenciais, com ampla divulgação aos 
moradores e usuários casuais dos imóveis ao longo dos eixos, como acesso de 
ambulâncias e carros de bombeiro. Reforça-se aqui a medida mitigadora 
anteriormente sugerida de instalação de stands informativos sobre a obra, 
garantindo maior diálogo entre prefeitura, construtora e população local.   
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D.3) Linha subterrânea profunda: NATM 
 

Avaliação do Impacto 
A linha do metrô será subterrânea considerada profunda (mais de 12 m de 
profundidade) da Estação Água Verde, no Sul, até a Estação Santa Cândida, no 
Norte. Nos métodos de escavação subterrânea em profundidade (NATM), em 
termos de tráfego e acesso aos imóveis, não há interferência com o que se passa 
na superfície, excetuando as extremidades do túnel de escavação. Ao longo da via, 
o tráfego continua o mesmo, incluindo a circulação de todas as linhas de ônibus 
expressos. 
Qualificação 
Trata-se de impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de 
importância 1. 
 
Medidas Mitigadoras  
O tráfego junto às extremidades do túnel de escavação (Água Verde e Santa 
Cândida) será perturbado, com entrada e saída de maquinário e caminhões, 
principalmente com terra. Para mitigar essa perturbação, exige-se: 

a) Plano de alternativas de tráfego local, caso interrompido, a ser apresentado 
pela empresa executora da obra e aprovado pelos órgãos competentes, 
constituindo Plano de Ataque específico; 

b) Plano de trabalho, restrito ao uso das entradas e saídas do túnel em horas 
úteis do dia, proibindo-se o tráfego de caminhões e maquinário nos horários 
de pico (das 7:00h às 9:00h, e das 17:00h às 20:00h, finalizando 22:00h). 

 
Nenhum comércio, serviço ou residência poderá ter seus acessos vedados, salvo 
em situações absolutamente necessárias. As atividades diárias da obra não podem 
ser paralisadas sem que antes ocorra implantação de intervenções para o acesso de 
pessoas, como pontilhões e passeios ao longo da via. 

 
Medidas Compensatórias 
Caso haja interrupção no tráfego local junto às extremidades do túnel, para 
deslocamento de maquinário, isso afetará apenas momentaneamente o comércio 
local. Considerando que a obra finalizada do metrô o beneficiará, tal impacto 
negativo momentâneo será naturalmente compensado. Todavia, interrupção 
superior a 60 dias pode ser fatal em um comércio de pequeno porte. Neste caso, os 
empreendimentos na área interditada ao tráfego poderão ter como compensação a 
isenção do IPTU pelo dobro do tempo de interrupção. Na impossibilidade de se 
implementar essa medida de compensação financeira, cabe à Prefeitura buscar 
possibilidades alternativas, como por exemplo, a isenção de serviços vinculados ao 
IPTU. 
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FASE DE OPERAÇÃO 
 
A) Maior ocupação ao longo dos eixos 
 
Avaliação do Impacto 
Como demonstrado no Diagnóstico, apesar do zoneamento ao longo do eixo Norte-
Sul permitir verticalização e adensamento populacional, ainda há grandes glebas 
não ocupadas. Isto causa um problema para a cidade, ao menos por três razões: 
há uma infraestrutura instalada que não está sendo utilizada; há um serviço de 
transporte de massa percorrendo trechos não ocupados por potenciais usuários; em 
contraponto à não-ocupação dessas áreas onde o adensamento é permitido, há 
uma ocupação de zonas periféricas da cidade, que demandam infraestrutura, 
equipamentos e serviços – disponíveis ao longo do eixo Norte-Sul. 
 
Uma vez que o zoneamento em todo o eixo prevê a implantação de atividades de 
comércio e serviço no térreo e primeiro pavimento dos edifícios, a ocupação do eixo 
propiciará um ambiente com diversidade de usos. Assim, a ocupação estimulada 
pelo metrô será benéfica para a cidade. 
 
Qualificação 

Impacto benéfico, provável, permanente, regional e de escala de importância 3. 

 
Medidas Potencializadoras 
O risco de uma especulação imobiliária decorrente da implantação do metrô foi 
ressaltada na fase de Planejamento. A Prefeitura deverá tomar medidas legais para 
conter a especulação – como a aplicação do IPTU progressivo no tempo. Para 
potencializar a ocupação por habitantes que efetivamente usufruam da 
infraestrutura instalada, principalmente o metrô, pode-se fazer convênios com 
agências de financiamento habitacional, como Caixa Econômica Federal, para 
estimular a construção de habitações econômicas e supereconômicas. 
 
B) Potencial de valorização urbanística, arquitetônica e paisagística das 
estações e ao longo da linha 
 
Avaliação do Impacto 
Projetos de metrô causam forte impacto na construção da imagem da cidade. Não 
apenas a cobertura de suas linhas e a qualidade e segurança do serviço prestado, 
mas também as características do projeto arquitetônico e urbanístico são 
componentes importantes na construção dessa imagem, a qual pode agregar 
ganhos diversos à cidade. Do mesmo modo que para as estações, ao 
projeto/traçado da linha deve-se atentar para alguns princípios: 

a) Perfeita integração projetual entre o novo espaço urbano a ser criado com o 
entorno já consolidado (seria uma particularidade deste metrô); 
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b) Estabelecimento de unidade urbanística do projeto ao longo da linha; 
c) Implantação de marcos capazes de distinguir as estações na paisagem. 

 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, abrangente e de importância 
4. 
 
Medidas Potencializadoras 
Definição de padrões para o desenho do piso dos passeios que substituirá os atuais 
eixos, remetendo, se considerado adequado na decição do IPPUC ao modelo em 
uso, com motivos paranistas em petit pavé em trechos desses eixos.  
 
Definição de programa de comunicação visual ao longo da via, que possa ser 
reproduzida no interior das estações e que se aproprie de referências urbanas, 
naturais, arquitetônicas e históricas existentes na cidade. 
 
C) Potencial de integração modal nas estações 
 
Avaliação do Impacto 
Com a implantação do metrô, se espera não apenas um incremento no número 
total de usuários da RIT (pessoas que não usavam ônibus passam a usar metrô), 
como também uma demanda por integrações com outros modais individuais, como 
carros e bicicletas. Tais demandas devem ser incentivadas para ampliar a 
população atendida pelo metrô, ainda que com integrações. 
 
Qualificação 

Impacto benéfico, provável, permanente, regional e de escala de importância 3. 

 
Medidas Potencializadoras 
Implantação de bicicletários em local seguro, coberto e privilegiado em cada uma 
das estações, com no mínimo 20 vagas. O número preciso das vagas deve ser 
objeto de pesquisas de opinião sobre a potencial de integração intermodal. 
 
D) Linha do metrô em operação: aérea 

 
Avaliação do Impacto 
Em termos gerais, as obras viárias aéreas têm impacto extremamente negativo 
para as áreas de influência imediata. A partir da desvalorização imobiliária imediata 
com as obras, há perda de qualidade de vida urbana. 
 
O trecho aéreo do Metrô de Curitiba ocorre em região com baixa ocupação lindeira, 
toda ela horizontal e afastadas das faixas de rolagem. Isto ameniza o impacto 
resultante de uma obra de engenharia invasiva como a linha área de metrô, 
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chegando a compor um contexto particular. Pois a oferta de um transporte massivo 
de qualidade (metrô) deverá compensar, em parte, a perda de qualidade urbana 
com a obra de engenharia de linha do metrô.  
 
Qualificação 
Trata-se de impacto adverso, inevitável atenuável, certo, permanente, local e de 
importância 3. 
 
Medidas Mitigadoras 
A completa urbanização da área sob a linha do metrô, com áreas de vegetação e a 
depender das características projetuais à oferta de espaços para a prática 
esportiva, passeio e ciclovia. Tais amenidades urbanas devem ser entregues antes 
ou no máximo junto à inauguração da obra.  
 
A obra de engenharia deverá ainda optar por solução para as pilastras da forma 
delgada, com reduzido bloqueio da paisagem. 
 
E) Linha do Metrô em operação: valorização urbanística 
 
Avaliação do Impacto 
Quando em operação, não haverá distinção urbanística para os trechos da linha de 
metrô subterrânea, se rasa ou profunda. 
 
Sendo subterrânea, o impacto da linha propriamente dito inexiste. Todavia, o 
projeto do metrô prevê que, onde atualmente circulam os ônibus expressos (que 
deixarão de circular, com o metrô), haverá completa urbanização, totalmente 
voltada ao pedestre, com áreas para momentos de lazer, para passeios e ciclovias. 
Tal urbanização terá impacto benéfico para as áreas de influência imediata e direta, 
principalmente as do trecho Sul, mais carentes de espaços públicos como praças e 
parques. 
 
Essa melhoria valorizará os imóveis no entorno, sejam eles ocupados ou não. No 
caso dos terrenos vazios, acredita-se que haverá um maior interesse em sua 
ocupação devido à pressão identificada por possíveis novos usuários do modal 
metrô.  Tal valorização pode se transformar também em benefício quando inserido 
no cálculo do IPTU. No caso da permanência de terrenos vazios, porém, observa-se 
apenas uma valorização cuja apropriação se dará em nível privado sem o 
necessário retorno ao interesse público. 
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, local e de importância 3. 
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Medidas Potencializadoras 
 
Quando as faixas dos ônibus e veículos privados em trânsito lento forem 
transformadas para uso pelo pedestre, haverá a implantação de um novo maciço 
verde em forma linear, permeando áreas densamente ocupadas.  
 
Sugere-se que o projeto paisagístico reforce a idéia de eixo e que as espécies 
florestais cultivadas não bloqueiem vistas longitudinais, pelo contrário, as valorize. 
 
Com a transformação desse eixo em grande corredor de pedestres, haverá 
tendência a uma maior oferta de cafés, bares e restaurantes, que aproveitem 
parcialmente a área pública. E isto é benéfico, pois dinamiza o espaço público.  
O projeto urbanístico, porém, deverá prever diretrizes para ocupação desses 
espaços, impondo limites à área pública que será apropriada privadamente e em 
que condições. 
 
Ainda em relação às atividades comerciais, a oferta de um modal como o Metrô 
atrairá um maior número de usuários de transporte coletivo, com impacto positivo 
nas atividades de comércio e de serviços privados. Haverá um maior número de 
pessoas nas estações e ao longo da nova via, em piso superior à linha do metrô. 
Todavia, baldeações feitas em sistema fechado, que não permitem a saída do 
usuário da estação, não ajudam a transformar um passageiro em cliente.  
 
Uma medida potencializadora seria a utilização de um sistema smart card, que 
permite a saída da estação por um determinado período de tempo (30 minutos) 
sem necessidade de pagamento de nova tarifa, ou da tarifa integral – como o 
exemplo de outros sistemas de metrô existentes. 
 
Finalmente, para estimular a multimodalidade, ao longo dos 22km do metrô e do 
parque linear que o acompanhará na superfície, deve ser implantada uma ciclovia. 
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F) Oferta de uma nova área verde ao longo dos atuais eixos de ônibus 
expressos 
 
Avaliação do Impacto 
Existe a previsão da implantação de áreas verdes utilizando-se a pista de circulação 
dos ônibus, quando da operação da Linha Azul. Isso representará diversos 
benefícios para a cidade em termos de qualidade ambiental e paisagística.  
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, local e de importância 4. 
 
Medidas Potencializadoras 
Utilizar na arborização dessas áreas, preferencialmente espécies nativas da região 
que sejam adequadas à integração paisagística planejada. 
 
G) Implantação de nova ciclovia ao longo do eixo de transporte  
 
Avaliação do Impacto 
Está prevista a implantação de uma ciclovia ao longo do eixo de transporte, 
integrada às áreas verdes a serem implantadas. Isso trará diversos benefícios à 
cidade e aos seus moradores.  
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, local e de importância 3. 
 
Medidas Potencializadoras 
Avaliar possibilidades de integração com outros eixos de ciclovia existentes, de 
modo a ampliar os resultados da implantação desse projeto. 
 
H) Melhoria da mobilidade urbana 
 
Avaliação do Impacto 
Quando em operação, haverá benefícios diretos para os atuais usuários do eixo 
Norte-Sul. O metrô tem maior capacidade e mais conforto do que o ônibus. 
Independente do trânsito na superfície, poderá oferecer serviço com maior 
freqüência entre os trens e em maior velocidade. 
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, certo, permanente, regional e de importância 5. 
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Medidas Potencializadoras 
Uma vez que o modal metrô fará parte da Rede Integrada de Transportes, que 
continuará tendo o ônibus como modal preponderante, a eficiência nas estações de 
transbordo (terminais) será fundamental para que os benefícios do modal metrô 
estendam-se ao conjunto da RIT. 
 
I) Uso comercial integrado ao parque linear urbano 
 
Avaliação do Impacto 
 
A possibilidade de implantação de espaços comerciais de forma integrada ao parque 
linear a ser implantado beneficiará os usuários do sistema de transporte e os 
moradores da região.  
 
Qualificação 
Trata-se de impacto benéfico, provável, permanente, local e de importância 3. 
 
Medidas Potencializadoras 
Podem ser propostas medidas que potencializem os benefícios conforme os projetos 
arquitetônicos a serem desenvolvidos.
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Quadro 29 -  Matriz de Impactos para o Meio Urbano 

  

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de Importância 
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1 2 3 4 5 

Comunica
ção com a 
comunida
de 

Organização de 
audiências, reuniões 
comunitárias, material 
explicativo e 
disponibilização de 
central de informações  

Potencialização da participação da 
população  

  - - -                

Medidas 
de 

planejame
nto:  

Monitoramento do 
mercado Imobiliário 

Dinamização do Mercado Imobiliário                     
Planejamento 

Projeto 
das 

estações 

Detalhamento dos 
projetos das estações de 
metrô 

Requalificação da Paisagem Urbana   - - -                

Preparo 
da obra 

Organização de 
audiências, reuniões 
comunitárias, material 
explicativo e 
disponibilização de 
central de informações. 

Comunicação e Participação Pública                     

Alteração no transporte 
local, circulação viária, 
circulação de carga e 
acesso a imóveis 
lindeiros durante a obra 
 

Alteração de tráfego 
                     

Uso da técnica construtiva Cut-and-Cover 
exigirá obras viárias paralelas às do metrô 
para atenuar os impactos no tráfego local 

                    

Uso da técnica construtiva NATM exigirá 
apenas construção de acesso às 
plataformas, interrompendo eixos, 
centrais, mas não vias lentas laterais 

                    

Implantação 

Obra 

Estações: 
Operacionalização das 
mudanças no tráfego: 

                     
Continua... 
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...continuação 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de Importância 

FASE ETAPA 
 

ATIVIDADES 
 

IMPACTOS 
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 1 2 3 4 5 

Linha aérea è a mais invasiva no meio 
urbano. Impactos minimizados pelo trecho 
onde será adotada a técnica ser curto e 
com pouca ocupañáo residencial  

                    

Uso da técnica construtiva Cut and Cover 
exigirá obras viárias paralelas âs do metrö 
para atenuar os impactos no tràfego local 

                    

 Obra Linha: Operacionalização 
das mudanças no 
tráfego: 

Uso da técnica construtiva NATM exigirá 
apenas construção de acesso às 
plataformas, interrompendo eixos, 
centrais, mas não vias lentas laterais 

                    

Maior ocupação ao longo dos eixos, tanto 
residencial como comercial 

  - - -                Operação Operação  

Potencial de valorização urbanística, 
arquitetônica e paisagística das estações e 
ao longo da linha 

  - - -                

Potencial de integração modal nas estações   - - -                

Linha do metrô em operação: aérea                     

 

Linha do Metrô em operação: valorização 
urbanística 

  - - -                

Oferta de uma nova área verde ao longo 
dos atuais eixos de ônibus expressos 

  - - -                

Implantação de nova ciclovia ao longo do 
eixo de transporte 

  - - -                

Melhoria da mobilidade urbana    - - -                

  

Linha do Metrô em 
operação: valorização 
urbanística. 

Uso comercial integrado ao parque linear 
urbano 

  - - -                
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6.4.2 Meio Socioeconômico  
 
6.4.2.1 Fase de Planejamento  
 
A) Geração de expectativas  
 
Avaliação do Impacto 
Notícias da implantação de projetos, em especial obras civis de grande porte, 
geralmente criam expectativas entre as comunidades locais passíveis de serem 
direta ou indiretamente afetadas. As expectativas envolvem esperanças fundadas 
em supostos ou reais direitos, probabilidades ou promessas que giram em torno do 
empreendimento.  
 
Tais expectativas estão em torno da melhoria da mobilidade urbana, especulações 
em termos de valorização ou não de imóveis, de eventuais desapropriações e 
também quanto às alterações nos modos de vida, com as modificações viárias e 
transtornos durante a fase de construção e/ou operação.  
 
Expectativas positivas ampliam possibilidades de investimentos, a geração de 
emprego e renda durante a construção, quando bom contingente de operários para 
as frentes de trabalho deverá ser recrutado em Curitiba e Região Metropolitana, 
além de melhorias nos serviços de transporte público de passageiros.  
 
As expectativas se estendem à possibilidade de participação na indicação e 
proposição de medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias que o 
empreendedor se dispõe a realizar para diminuir os impactos negativos e/ou 
potencializar os efeitos positivos, que possam melhorar as atividades econômicas e 
sociais da população residente nas áreas de influência do projeto. 
 
Qualificação 

Impacto benéfico, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância 2. 
 
Medidas Potencializadora 
É de elevada importância de toda ação voltada ao desenvolvimento de relações 
harmoniosas entre o empreendedor do projeto e a comunidade afetada, no sentido 
de equacionar em bons termos as expectativas dos habitantes quanto ao 
empreendimento. 
 
Para dar transparência ao projeto, para informar e esclarecer as ações pertinentes 
e evitar distorções de expectativas no âmbito das comunidades a serem afetadas, 
as medidas recomendáveis para minimizar tais efeitos são: 
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• Promover ampla divulgação das fases de planejamento, programação e 
execução das obras civis previstas.  

• A divulgação das condicionantes do empreendimento deve ocorrer de forma 
estratégica, envolvendo principalmente meios de comunicação (jornal, rádio, 
televisão), associações comunitárias, instituições sindicais locais, escolas 
públicas e privadas, clubes de serviços e igrejas, lindeiros ao 
empreendimento. 

• Manter a população diretamente afetada informada sobre o andamento das 
obras. 
 

6.4.2.2 Fase de Implantação 
 
A) Geração de empregos e renda 

 
Avaliação do Impacto 
A construção de sistemas metroviários são empreendimentos com elevado grau de 
geração de empregos em diferentes níveis de qualificação. Considerando o número 
relativamente elevado de postos ocupacionais a ser gerado, conclui-se que esse 
empreendimento aquecerá o mercado de trabalho no setor da construção civil.  
 
A geração de empregos diretos beneficiará trabalhadores locais e regionais e suas 
respectivas famílias, durante o período de implantação do projeto metroviário, 
requerendo um contingente de operários de diferentes segmentos de profissionais, 
conforme quadro-resumo a seguir. 
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Quadro 30 -  Perfil geral dos Trabalhadores para a Linha Azul do Metrô Curitibano 

Nível 
Superior Técnico Operacional 

• Engenheiro chefe 
• Engenheiros 

temáticos 
auxiliares 

• Encarregados de turma 
• Encarregados de 

pavimentação 
• Encarregados de 

terraplenagem 
• Encarregados de drenagem
• Topógrafos 
• Laboratoristas 
• Chefe de escritório 
• Chefe de almoxarifado 
• Chefe de transporte 
• Chefe de oficina 
• Mecânico chefe 
• Mecânicos 
• Eletricista 

• Operadores de 
equipamentos leves 

• Operadores de 
equipamentos pesados 

• Operadores de 
equipamentos especiais 

• Carpinteiros 
• Pedreiros 
• Armadores 
• Serventes 
• Ajudantes 
• Auxiliares de topografia 
• Auxiliares de laboratoristas 
• Auxiliares mecânicos 
• Motoristas 

A geração de empregos diretos e indiretos para a fase de construção é um impacto 
positivo significativo. Em termos de ordem de grandeza, a previsão é que, no pico 
das obras civis, sejam gerados em torno de 2.100 empregos diretos, em várias 
ocupações, conforme características funcionais apresentadas no quadro acima.  
 
Dependendo da quantidade de frentes de trabalho acionadas e das técnicas 
construtivas adotadas, estima-se que a execução dos trabalhos de implantação da 
Linha Azul do Metrô de Curitiba, em seu projeto completo ao longo de 
aproximadamente 22 km, durará cerca de 24 meses.   
 
De imediato, nota-se que a massa salarial decorrente da geração de empregos 
diretos é significativa no contexto da Região Metropolitana de Curitiba. Admitindo-
se a estimativa de serem gerados aproximadamente 2.100 postos de trabalho, 
levando em conta o período de execução (24 meses) multiplicado por uma faixa 
salarial média em torno de R$ 1.100,00, chega-se a um total de R$ 55.440.000,00, 
recurso que beneficiará trabalhadores, suas famílias, a economia local e regional.    
 
Em complemento, deve-se mencionar a geração de empregos indiretos, embora de 
difícil quantificação. Estima-se que serão gerados, em grosso modo, 2.100 postos 
de trabalho adicionais em serviços de apoio ao empreendimento, como: transporte, 
alimentação, serviços mecânicos em máquinas e equipamentos, assistência social, 
medicina do trabalho, fornecimento de combustíveis e insumos, entre outros. Os 
postos de trabalho indiretos se estendem às atividades econômicas responsáveis 
pelo fornecimento de superestruturas, material rodante (vagões e locomotivas), 
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sistemas de energia, sinalização e comunicação, equipamentos de manutenção, 
serviços especializados, entre outros.  
 
Em termos de distribuição espacial dos empregos em função dos métodos de 
construção previstos para as obras civis, classificados em pátio, elevado, Cut and 
Cover e NATM, ressalta-se que a locação de mão de obra direta depende de várias 
condicionantes, como nível tecnológico das máquinas e equipamentos e o número 
de empregados para cada frente de trabalho. Esse detalhamento ainda não está 
disponível, na fase atual dos estudos, devendo ser objeto de especificação por 
ocasião da elaboração do Projeto Executivo.  
 
Qualificação 

A geração de empregos e renda representa um impacto benéfico significativo, com 
ocorrência certa, temporário, com abrangência regional. Para fins de alocação dos 
efeitos positivos da geração de emprego na matriz de impactos, optou-se por 
atribuir importância igual (5 pontos) para cada um dos espaços operacionais 
previstos: pátio, elevado, Cut and Cover e NATM.   
 
Medida Potencializadora 
Como medida potencializadora, recomenda-se a realização de ações que privilegiem 
a contratação e o aproveitamento de mão-de-obra local e regional, procurando 
gerar renda para as famílias residentes nas áreas de influência do projeto e, assim, 
contribuir para melhorar sua qualidade de vida, incrementando o consumo de bens 
e serviços oferecidos na região.  
 
É importante capacitar os trabalhadores para desempenharem funções previstas na 
execução de obras civis em sistemas metroviários. 
 
Adotar medidas mitigadoras para recolocar os trabalhadores, por ocasião da 
diminuição e eliminação dos empregos com a finalização das obras civis, 
assegurando, por exemplo, preferência por esses operários para outras obras civis 
previstas na região. 
 
B) Transtornos para as atividades econômicas locais 
 
Avaliação do Impacto 
A implantação do projeto depende de obras civis de grande porte, causando 
grandes (e diferenciadas) alterações no sistema viário urbano, envolvendo 
simultaneamente os itinerários de transporte coletivo, o padrão de acessibilidade da 
região, as modalidades de distribuição de mercadorias e as condições de 
vizinhança. Esse conjunto de modificações poderá prejudicar as atividades 
comerciais e de serviços existentes no entorno próximo, denominada ADA.  
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Os transtornos nas atividades econômicas locais não serão homogêneos, ou seja, 
haverá variação em função do método construtivo adotado em cada trecho. Em 
princípio, estão previstos três segmentos construtivos distintos, resumidos em:  

• Trecho BR-476 (CIC-Sul) - Pinheirinho (2,2 km). Trata-se de um elevado com 
9 m de largura, sobre a BR-116. A cerca de 9 m de altura deverá ser 
implantada a estação de passageiros. Esse elevado terá entre 16 e 20 m de 
largura. Os transtornos decorrentes prejudicarão principalmente a 
acessibilidade aos estabelecimentos comerciais e de serviços.  

• Trecho Pinheirinho - Santa Catarina (7,3 km), prevendo-se a utilização do 
método Cut and Cover, a 12 m de profundidade, até as proximidades do 
Supermercado Angeloni (estaca 76). As interferências nas atividades 
econômicas (comércio e serviços), localizadas e atuantes nesse trecho, serão 
fortemente afetadas, pois esse método construtivo ocasionará maior 
necessidade de locomoção de veículos, equipamentos pesados e materiais da 
construção civil. 

• Trecho estações Santa Catarina - Santa Cândida (12,9 km). Próximo a Rua 
Santa Catarina, inicia-se o túnel profundo a ser construído pelo método 
NATM. Na altura da Praça Eufrásio Correia, o túnel passaria por baixo da 
Casa Rosa e da Câmara de Vereadores (prédios históricos), em frente ao 
Shopping Estação, seguindo pela Avenida Barão do Rio Branco em direção ao 
Passeio Público. A profundidade pode variar entre 19 e 22 m. Esta 
modalidade construtiva deverá causar menores transtornos ao comércio 
local, porque os trabalhos serão essencialmente no subsolo, embora haja 
movimentação de veículos e equipamentos pesados ao longo do trecho da 
obra.  

 
Qualificação 

Impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 
importância , com exceção da etapa “NATM”, atividade “alterações nas atividades 
econômicas” que difere em escala de importância, sendo classificado como 1. 
 
Os transtornos decorrentes da construção da obra, previstos para as atividades 
econômicas (comércio e serviços), configuram um impacto adverso, inevitável 
atenuável, de ocorrência certa, temporário, com abrangência local.  
 
Em termos de magnitude dos impactos, não se identificam implicações na área 
denominada pátio (neste caso considerada como isolada), prevendo-se, no entanto, 
reflexos no território em torno do sistema elevado e no trecho com o método 
construtivo NATM, atribuindo-se aos mesmos a pontuação 1. Já no trecho a ser 
trabalhado com o método Cut and cover, as interferências previstas serão mais 
significativas, representando 2 pontos na escala de importância, já que nas frentes 
de trabalho passíveis de interferirem nas atividades econômicas locais devem 
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ocorrer reclamações de empresários e consumidores que terão suas rotinas de 
negócios e consumo alteradas temporariamente. 
 
Medidas Mitigadoras 
Para minimizar as perturbações às atividades econômicas, propõe-se agilizar os 
serviços de construção ao menor tempo possível, adotando-se procedimentos 
construtivos rápidos e seguros, evitando delongas e riscos que possam atrasar as 
obras. Como medida adicional, recomenda-se a adoção de procedimentos de 
alteração do tráfego de veículos e de pedestres planejados, de forma a reduzir o 
afastamento e/ou impedimento de acesso aos estabelecimentos comerciais e de 
serviços, inclusive com a proposição de opções alternativas de acessibilidade. 
Também devem ser adotadas medidas de sinalização para orientação das 
alterações viárias ao longo do traçado metroviário. 
 
C) Incremento da Economia − Investimentos  
 
Avaliação do Impacto 
Os investimentos globais previstos para a implantação do Metrô Curitibano 
representam um montante significativo de recursos financeiros, a ser injetado na 
economia, desde o investimento na forma de projetos e estudos, serviços 
preliminares de sondagens, até a aquisição de locomotivas, vagões, equipamentos 
e instalações diversas, implantação de vias permanentes, obras civis e edificações 
em geral, unidades de telecomunicações, eletrificação, instalação e adequação da 
infraestrutura e superestrutura, desapropriações de imóveis, além do volume da 
massa salarial a ser pago aos trabalhadores na fase de construção.  
 
Considerando o porte do empreendimento, conclui-se que o montante de 
investimentos beneficiará a economia local, regional, estadual e nacional, sem 
contar a necessidade de aquisições específicas no exterior, como trilhos para as 
vias permanentes. 
 
É importante salientar que a injeção de recursos financeiros (investimentos e 
salários) nas atividades econômicas também contribuirá para um aumento na 
arrecadação de impostos, o que deve beneficiar serviços públicos de saúde, 
educação, segurança e qualidade de vida da população residente na região. 
 
Os estudos de viabilidade do empreendimento indicam, preliminarmente, um 
orçamento estimado para a implantação da obra na ordem de R$ 3,5 bilhões.  
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Qualificação 

O montante dos investimentos para a implantação do sistema metroviário de 
Curitiba (pátio, elevado, Cut and Cover e NATM) representa um impacto positivo 
significativo, benéfico portanto, de ocorrência certa, temporário, abrangente e de 
magnitude 3.  
 
Medidas Potencializadoras 
Para o componente de investimentos, a exemplo do que ocorre com a geração de 
emprego e renda, a aplicação dos recursos financeiros deve ser encarada como 
medida potencializadora positiva, de incremento e fortalecimento da economia 
local, regional e nacional, a ser sentido na fase de implantação do sistema 
metroviário.  
 
Como medida para potencializar os efeitos benéficos sobre a economia local e 
regional, é recomendável motivar o empreendedor, os empreiteiros responsáveis 
pela construção civil, os trabalhadores da obra e de suas famílias, acerca da 
importância de todos se valerem de estabelecimentos localizados na área de 
influência do projeto, internalizando então os recursos provenientes dos 
investimentos.  
 
D) Melhoria das Finanças Públicas 
 
Avaliação do Impacto 
Pelos investimentos previstos, a implantação do Metrô Curitibano proporcionará um 
aumento na arrecadação municipal, estadual e federal, durante a fase de 
construção, mediante quatro formas diferenciadas, mas simultaneamente benéficas 
para as finanças públicas: 

• De maneira direta, pela contribuição do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), relativo a atividades de empreiteiras que 
executarão as obras de construção do sistema metroviário.  

• Pela demanda por produtos e serviços necessários ao 
empreendimento, cuja aquisição melhorará negócios locais, regionais, 
estaduais e até de outros estados, contribuindo com a geração de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que 
representa um maior retorno desse tributo aos municípios em geral. 

• Com a arrecadação do imposto de renda e outros tributos federais com 
benefícios comuns para a União, estados e municípios.   

• Ainda, tem-se o reflexo positivo da renda auferida pelos trabalhadores 
na obra, a qual será naturalmente gasta no âmbito da economia das 
cidades onde eles residem, o que também aumentará a arrecadação 
de tributos. 
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Na fase de construção do empreendimento, espera-se que o aumento na 
arrecadação de impostos contribua para a ampliação e melhorias da infraestrutura 
e dos serviços nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, habitação e 
meio ambiente, em todos os municípios com participação arrecadatória ampliada.  

 
Qualificação 

Impacto benéfico, certo, temporário, abrangência ampla e escala de importância de 

2 (pátio, elevado, Cut and Cover e NATM).  

 
Medidas Potencializadoras 
A possibilidade de aumento na arrecadação de impostos na fase de construção do 
empreendimento é um benefício valioso para as finanças públicas. A medida mais 
importante consiste na vigilância que os órgãos de arrecadação e fiscalização 
diretamente interessados no recebimento dos tributos devem exercer, para que os 
impostos devidos, como ISSQN e o ICMS, sejam realmente recolhidos pelos 
geradores responsáveis pelos mesmos. Nessa vigilância, que em geral já é exercida 
pelo Poder Público, deverão ser envolvidas prefeituras municipais da Região 
Metropolitana de Curitiba (quanto ao ISSQN), a fiscalização estadual no que diz 
respeito ao ICMS, e até mesmo a União no que tange ao imposto de renda.    
 
6.4.2.3 Fase de Operação 
 
A) Incremento de atividades econômicas  
 
Avaliação do Impacto 
As estações e terminais previstos para o trecho da Linha Azul do Metrô Curitiba 
representarão novos pólos geradores de mobilidade urbana, com grande 
movimentação de pessoas que acessarão esses locais gerando demandas por bens 
e serviços. A circulação de pessoas ao longo do Sistema do Metrô, principalmente 
nas imediações dos terminais e das estações, também deverá aumentar, graças à 
reurbanização prevista para a canaleta exclusiva, hoje utilizada pelos ônibus 
biarticulados. Esta nova área, com previsão de diversificada infraestrutura, deverá 
abrigar ciclovia, calçadão para pedestres, arborização e equipamentos desejáveis 
em momentos de lazer. 
 
Em termos gerais, as demandas potenciais por bens e serviços poderão ser 
basicamente atendidas e/ou influenciadas de várias formas: 

• Nas áreas dos terminais e estações, serão implantados quiosques comerciais, 
configurando espaços de convivência. Nesses locais também estarão as 
bilheterias e demais estruturas necessárias ao funcionamento do metrô. 

• A melhoria do sistema de transporte urbano com o sistema metroviário 
induzirá empreendedores de pequeno, médio e grande porte a se 
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estabelecerem e/ou ampliarem suas atividades nas imediações dos terminais 
e estações, aproveitando-se do fluxo da mobilidade urbana disponível, 
prevendo a ocorrência de modificações dos moldes de localização e 
distribuição de atividades econômicas (comércio e serviços) e sociais 
(escolas, unidades de saúde). 

• As melhorias de acessibilidade deverão contribuir para o adensamento 
habitacional em áreas que, atualmente, ainda apresentam níveis 
ocupacionais relativamente baixos, como nas imediações das estações Santa 
Regina, Capão Raso, Estação Boa Vista e Terminal Santa Cândida. Um 
aumento populacional nessas áreas certamente contribuirá para a atração 
e/ou ampliação de atividades econômicas, pois implica em aumento 
substancial na demanda por bens e serviços.  

 
Menciona-se ainda a provável valorização imobiliária de imóveis comerciais e de 
serviços, e também de edificações habitacionais e terrenos vagos, associada às 
melhorias proporcionadas pelo novo modal do sistema de transporte urbano de 
passageiros.  

 
Qualificação 

Para a magnitude dos impactos pertinentes ao incremento de atividades 
econômicas na fase de operação não se identificam implicações na área 
denominada pátio, no entanto pode-se inferir reflexos com método construtivo Cut 
and Cover e NATM, atribuindo-se aos mesmos a pontuação 2 na escala de 
importância, centrando-se esse impacto positivo principalmente no entorno das 
estações e terminais metroviários. 
 
Medidas Potencializadoras 
Observar e cumprir dispositivos legais que tratam do uso e da ocupação do solo no 
que se relaciona às atividades econômicas, habitacionais e sociais. Ademais, ainda 
para potencializar os benefícios, é recomendável a: 

• Realização de estudos e definição de áreas apropriadas para ampliação ou 
implantação de atividades econômicas e sociais, atrelados ao Plano Diretor e 
aos planos setoriais do Município de Curitiba. 

• Oferecimento de informações e orientações pelo gestor do modal metroviário 
aos potenciais interessados na implantação ou ampliação de atividades, 
buscando compatibilidade com o novo sistema de transporte.  
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B) Geração de empregos e renda  
 
Avaliação do Impacto 
A operação do sistema metroviário exigirá um elevado contingente de empregados 
com diferentes níveis de formação e capacitação. 
 
Mesmo com a substituição do atual sistema de ônibus pelo modal metroviário, 
haverá impacto positivo substancial entre os empregos hoje existentes no setor. 
Não haverá simplesmente a retirada dos ônibus no trajeto da linha em pauta, pois 
eles serão deslocados e direcionados para sistemas alimentadores a fim de 
proporcionar maior e melhor acessibilidade ao metrô. Dessa forma, a geração de 
empregos e renda também ocorrerá na fase de operação do empreendimento 
metroviário, basicamente de duas formas: 

• Pelos postos de trabalho voltados à administração, operação, fiscalização, 
vigilância, manutenção (imobiliária, vias permanentes, sistemas de energia, 
sonorização, locomotivas, vagões, instalações e equipamentos em geral), 
agentes de venda de bilhetes, condutores de locomotivas, serviços de 
limpeza, entre outros. 

• Outra vertente que contribui para a criação de emprego e geração de renda 
decorre da atração e/ou ampliação de atividades econômicas diversas 
relacionadas aos terminais e estações, além do surgimento de outras 
demandas ocasionadas por adensamento populacional ao longo do trecho 
metroviário, em especial nas áreas que atualmente possuem baixos níveis 
ocupacionais.  

 
Em função de suas características operacionais, o metrô deverá gerar em torno 430 
empregos diretos, com reflexos positivos na renda das famílias.  
 
Qualificação 
A geração de emprego e renda na fase de operação (pátio, elevado, Cut and Cover 
e NATM) representa um impacto positivo, de ocorrência certa, permanente, 
abrangência regional e escala de importância 1.  
 
Medidas Potencializadoras 
Promover a seleção, contratação e capacitação dos funcionários necessários para a 
operação do modal metroviário. Incentivar o desenvolvimento de atividades 
econômicas e sociais, principalmente no entorno das estações e terminais. 
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Quadro 31 -  Matriz de impactos para o Meio Econômico  

 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 
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1 2 3 4 5 

 Divulgação do 
empreendimento 

Geração de expectativas   - - -                Planejamento 

 Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho   - - -                
Aplicar os recursos 
financeiros 

Incremento da economia - investimentos   - - -                Pátio 
 
 Aumento da arrecadação 

pública 
Melhoria das finanças públicas   - - -                

Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho   -  -                
Alterações nas 
atividades econômicas 

Transtorno para as atividades econômicas                     

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia - investimentos   - - -                
Elevado 

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas   - - -                

Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho   - - -                
Alterações nas 
atividades econômicas 

Transtorno para as atividades econômicas                     

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia - investimentos   - - -                
Cut and 
cover 

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas   - - -                

Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho                     
Alterações nas 
atividades econômicas 

Transtorno para as atividades econômicas                     

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia   - - -                

Implantação 

NATM 

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas   - - -                

Pátio Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho    - - -                
Incrementar atividades 
econômicas 

Ampliação e/ou implantação de atividades 
econômicas 

  - - -                
Elevado 

Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho   - - -                
Incrementar atividades 
econômicas 

Implantação de comércio e serviços junto a 
estações e terminais 

  - - -                

Operação 
Cut and 
cover e 
NATM) Gerar empregos e renda Aumento do mercado de trabalho   - - -                



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC  ecossistema consultoria ambiental  

509

 
6.5 SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Com a instalação de um sistema metroviário na Cidade de Curitiba, haverá efeitos 
sobre o dia-a-dia da população, inclusive no que diz respeito à segurança pública, 
considerando o número considerável de obras, de máquinas e equipamentos (leves 
ou pesados), e de pessoas se deslocando.  
 
O programa de segurança pública para uma obra do porte proposto para o sistema 
de Metrô da Cidade de Curitiba deve levar em consideração alguns aspectos das 
forças estaduais (baixos efetivos, baixos salários, problemas estruturais que geram 
ineficiência e corrupção endêmica) e municipais (delimitação de competências, 
baixa qualidade dos equipamentos, baixos salários) de segurança pública e 
emergências bem como alguns problemas corriqueiros como acidentes com 
usuários e trabalhadores, eventos esportivos em especial jogos de futebol 
denominados “clássicos” e na fase pós-atentados do dia 11 de Setembro de 2001, 
bem como os atentados a bombas observados nos sistema de metrô das Cidades 
de Londres e Madrid, na Europa. 
 
6.5.1 Fase de Implantação 
 
A fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba concentra 
impactos de grande importância sob ótica de segurança pública, devido ao 
incremento na circulação de pessoas e no trânsito de veículos leves e pesados. 
 

A) Aumento no número de acidentes de trânsito 
 
Avaliação do Impacto 
Com a fase de implantação (obras), tanto no pátio de manobras e manutenção, 
como na estação elevada e na construção dos túneis, a circulação de veículos leves 
e pesados será intensificada. Com as obras, serão ocasionados problemas ao 
tráfego de veículos, de pequeno, médio ou grande porte, em virtude da 
movimentação de máquinas e caminhões, além da circulação alternativa das linhas 
de ônibus bi-articulados, especialmente nas regiões com processo construtivo Cut 
and Cover. Pode haver um maior número de acidentes neste contexto, levando em 
conta inclusive a tendência de crescimento da frota de veículos em Curitiba. 
 

Qualificação 

Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, temporário, regional e de escala 

de importância 3, com exceção do trecho “Elevado”, com escala de importância 2. 
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Medidas Mitigadoras 

Na fase de implantação, deverão ser intensificadas as ações de fiscalização, 
ajudando a controlar o acesso às obras do pátio de manobras e manutenção. A 
Polícia de Trânsito, deverá auxiliar no controle e também efetuar fiscalização de 
veículos, quanto às condições de segurança, evitando possíveis acidentes. É 
recomendável intensificar campanhas educativas de trânsito no período. 
 
B) Aumento no número de acidentes de trabalho 
 
Avaliação do Impacto 
Para as obras no pátio de manobras e manutenção, haverá um fluxo de maquinário 
pesado para terraplanagem e transporte de estruturas, com possibilidade de 
acidentes e possível aumento na demanda por serviços de emergências (Sistema 
Móvel de Urgências – SAMU, e Sistema Integrado de Atendimentos a Traumas e 
Emergências – SIATE).  
 
Devido ao grande número de trabalhadores envolvidos nessa obra existe o risco da 
ocorrência de acidentes de trabalho, para os quais devem ser tomadas diversas 
precauções. Tais acidentes não podem ultrapassar um patamar aceitável, devem 
ser considerados nos procedimentos operacionais e contar com atendimento 
apropriado. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, temporário, regional e de escala 
de importância 3. 
  
Medidas Mitigadoras 
Deve-se levar em consideração a possibilidade de aumento do serviço voltado a 
emergências (SIATE e SAMU). Incrementar o serviço de pronto atendimento de 
emergências, inclusive com aumento no número de leitos em hospitais. 
 
C) Aumento de ocorrências criminais  
 
Avaliação do Impacto 
Com o aumento na circulação de pessoas, incluindo de inúmeros trabalhadores se 
deslocando com numerários e bens pessoais na região das obras, há possibilidade 
de ocorrências criminais se intensificarem. Tais atos podem se concentrar em dias 
de pagamentos de salários, como assaltos a funcionários, e até se estenderem a 
bares e lanchonetes próximos, onde as pessoas buscam alguma forma de distração 
e diversão após o expediente.  
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC  ecossistema consultoria ambiental  

511

Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, temporário, regional e de escala 
de importância 2. Porém, no trecho elevado é de escala de importância de 1, no 
trecho Cut and Cover é de 3, enquanto no trecho “NATM” é de escala de 
importância 1. 

 
Medidas Mitigadoras 
Deverão ser incrementadas patrulhas preventivas, se fazendo presente nos locais 
em obras e arredores, oferecendo uma sensação de segurança aos que estarão 
circulando.  
 
Quanto à atuação ostensiva, os organismos policiais poderão atuar de forma 
repressiva, com abordagens em bares e lanchonetes, ampliando o fator de 
presença e minimizando a possibilidade da permanência de pessoas com intenção 
de cometer delitos.  
 
Com relação às áreas de construção de túneis (Cut and Cover ou NATM), equipes 
de emergência deverão receber treinamento e equipamentos específicos para atuar 
em túneis e em situações de possível desmoronamento. 
 
6.5.2 Fase de Operação 
 
Alguns impactos identificados para a fase de implantação podem persistir na fase 
de operação do metrô, como o aumento de ocorrências criminais, além do risco de 
acidentes com usuários. 
 
A) Aumento de Ocorrências Criminais 
 
Avaliação do Impacto 
Na operação do Metrô de Curitiba, haverá circulação de numerários entre as 
variadas bilheterias, o que será um atrativo para quadrilhas de assaltantes. Além 
disso, haverá inúmeros usuários circulando com numerários e bens pessoais na 
região das estações e das áreas contíguas, o que demanda ações para evitar 
aumento de criminalidade nas estações e áreas próximas. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, abrangente e de 
escala de importância 1. 
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

512 

Medidas Mitigadoras 

Questões de segurança, quer nos locais diretamente atingidos pelas obras, quer 
nos seus arredores com maior circulação de pessoas associadas ao metrô, devem 
ser trabalhadas e resolvidas ainda na fase de implantação. Com o início das 
operações, já devem estar definidas as atribuições específicas de cada instância 
policial.  
 
Em geral, os sistemas de metrô possuem corpo próprio de profissionais de 
segurança, que atuam apenas com armas não letais (bastões e gás pimenta), 
reprimindo e prevenindo a ocorrência de qualquer atividade ilícita, além de 
protegerem o patrimônio e as instalações. 
 
Um primeiro passo será definir a instituição de segurança pública encarregada do 
policiamento ostensivo (estadual ou municipal) nas estações do metrô, ou se a 
administração municipal optará por uma empresa de segurança. No caso de 
utilização de profissionais de segurança pública (municipal ou estadual), deve-se 
prever um aumento dos efetivos. 
 
No quesito de atendimento a possíveis situações de encontro de artefatos 
explosivos, alguns sistemas contam com membros treinados para o primeiro 
atendimento, utilizando para tal atividade máquinas de raios-X portátil, sendo que 
em caso de uma situação de maior perigo o Grupo de Ações Táticas Especiais e seu 
subgrupamento antibombas é acionado e as operações no local são interrompidas 
para verificação. 
 
B) Riscos de acidentes com os usuários 

 

Avaliação do Impacto 

Destaca-se que em casos de encontro de possíveis artefatos explosivos e de 
acidentes com usuários ou funcionários que possam afetar o deslocamento das 
composições, necessita-se de um primeiro atendimento das unidades de 
funcionários treinados para tais intervenções, visando a diminuir o tempo de parada 
das composições, sendo que a PM ou os Bombeiros são acionados em casos 
extremos. 
 
A segurança pública, atualmente, é lembrada como um dos grandes problemas 
nacionais, e nesse aspecto, a instalação e operação de um Sistema de Metrô em 
Curitiba deverá ser entendida como um desafio para as forças de segurança, pois 
inúmeros fatores estão relacionados, sendo que eles podem variar desde crimes 
comuns, como furtos e roubos, até crimes de maior repercussão, como homicídios 
e no mundo fragmentado de hoje com relação às ideologias e religiões, de 
atentados. 
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Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provavél, permanente, abrangente e de 
escala de importância 2 na etapa Elevado, diferindo apenas em escala de 
importância no valor 3 na etapa Cut and Cover e NATM. 
 
Medidas Mitigadoras 
Com relação a eventos de grande porte, em especial eventos futebolísticos 
denominados de “clássicos”, as autoridades policiais deverão tomar medidas 
preventivas de forma a evitar encontros de torcidas organizadas ou grupos de 
torcedores com intuito de se confrontarem nas estações ou nas composições. 
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Quadro 32 -   Matriz de Impactos para Segurança Pública 
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1 2 3 4 5 

 ------------------------- ---------------------------------------------- -------- ------- ---- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - 
Planejamento 

 ------------------------- ----------------------------------------------- -------- ------- ---- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - 

Aumento na circulação 
de pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais                     
Pátio 

 
 

Ampliação na circulação 
de veículos leves e 
pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 

                    

Aumento na circulação 
de pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais                     

Ampliação na circulação 
de veículos leves e 
pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 

                    Elevado 

Circulação de 
equipamentos e 
matérias pesados 

Aumento do risco de acidentes pessoais e 
de trânsito 

                    

Aumento na circulação 
de pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais                     
Cut and 
cover Ampliação na circulação 

de veículos leves e 
pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito e de trabalho 

                    

Aumento na circulação 
de pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais                     

Ampliação na circulação 
de veículos leves e 
pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 

                    

Implantação 

NATM 

Ampliação na circulação 
de equipamentos e 
materiais pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trabalho 

                    

Pátio Manutenção e circulação 
das composições 

Aumento de Ocorrências Criminais                     

Manutenção e limpeza 
da estação elevada 

Aumento de Ocorrências Criminais                     
Elevado 

Operação de transporte Risco de Acidentes com usuários                      
Manutenção e limpeza 
da estação elevada 

Aumento de Ocorrências Criminais                     

Operação 

Cut and 
cover e 
NATM) Operação de transporte Risco de Acidentes com usuários                      
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6.6 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 
  
Na fase de planejamento, os impactos relacionados a Linha Azul – Santa 
Candiada/CIC Sul do sistema de Metrô de Curitiba sobre o patrimônio histórico a 
arqueológico são considerados desprezíveis, no contexto geral das fases e 
atividades.  
 
6.6.1 Fase de Implantação 

 
A) Remobilização, soterramento e destruição parcial ou total de sítios 
arqueológicos 
 
Avaliação do Impacto 
Toda interferência física em terrenos está sujeita a provocar remobilização ou 
destruição de possíveis vestígios e estruturas arqueológicas que persistem na 
superfície, em solos ou sedimentos. Este impacto é expressivo, já que o estudo e 
interpretação de sítios arqueológicos dependem da integridade dos vestígios e da 
matriz sedimentar, da relação entre os elementos que formam seu contexto 
material, espacial e temporal.  
 
As maiores perturbações ocorrerão nos processos de escavação, transporte, 
remobilização de terras e áreas de empréstimo. A movimentação de máquinas e 
pessoal também acarretará o revolvimento de camadas superficiais do solo, 
perturbando a integridade dos vestígios culturais.  
 
Por sua vez, o soterramento ou recobrimento de bens arqueológicos por despejo de 
terras, aterros, nivelamentos ou bota-foras, poderá provocar sobrecarga em peças 
arqueológicas frágeis (como vasilhames cerâmicos), ou inviabilizar o acesso a 
camadas e indícios potenciais, dificultando ou impossibilitando estudos futuros. A 
movimentação de máquinas e pessoal promoverá a compactação e o soterramento 
das camadas superficiais do solo, onde antes havia possibilidade de serem 
encontrados vestígios.  
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de escala de 
importância 5. 
 
Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se, como medida mitigadora, a elaboração e execução do Programa de 
Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico. Esse programa foi idealizado 
para englobar ações preventivas (prospecções) e mitigatórias (resgates) através de 
projetos de pesquisa arqueológica, respeitando as diferentes fases de execução, de 
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forma compatível com o cronograma de implantação e operação do 
empreendimento, e atendendo às determinações legais. 
 
B) Atuação de processos mecânicos interventivos de subsuperfície  
 
Avaliação do Impacto 
Trata-se de impacto pontual gerado por maquinários, ferramentas ou elementos de 
engenharia, cujo uso envolve perfuração, escavação, estaqueamento e outros 
processos mecânicos interventivos de subsuperfície, com capacidade para 
atravessar e perturbar camadas arqueológicas potenciais (no geral, até três metros 
de profundidade). Exemplos desses processos são também as sondagens 
geológicas (percussão, rotativas, etc.), ou a fixação de estacas de concreto, que 
podem interceptar vestígios e estruturas histórico-arqueológicas no subsolo urbano. 
Este impacto, embora pontual, pode ter maior significância em locais ou trechos 
com uso intenso desse tipo de intervenção, em áreas de interesse histórico e que 
ainda podem guardar no subsolo estruturas importantes para a arqueologia urbana. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, temporário, local e de escala de 
importância 4. Na etapa Cut and Cover, atividade Execução do túnel em concreto e 
na etapa NATM, atividade Escavação e movimentação de terra, o impacto é 
adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de escala de 
importância 4. 
 
Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se, como medida mitigadora, a execução de Programa de Prospecção, 
Resgate e Monitoramento Arqueológico, com ações preventivas (prospecções), 
mitigatórias (resgates) e de controle (monitoramentos), conforme detalhamento 
apresentado adiante neste relatório.  
 
C) Expansão imobiliária sobre terrenos com potencial arqueológico  
 
Avaliação do Impacto 
Este impacto ocorrerá principalmente a partir da implantação do empreendimento, 
com a perspectiva de melhoria do transporte e acesso rápido a diferentes bairros 
da cidade, o que tende a ocasionar especulação e aumento da expansão imobiliária 
(como moradia e comércio) no entorno do metrô. No aspecto arqueológico, esta 
tendência afeta basicamente os terrenos ainda não construídos das vizinhanças do 
empreendimento, que podem deter potencial para ocorrências de interesse 
histórico-arqueológico (ruínas de construções mais antigas, vestígios cerâmicos, 
líticos, etc.). É possível uma atenuação parcial por meio de programa de educação 
patrimonial. No entanto, como muitos dos terrenos potenciais são particulares, e 
sem uma lei que defina a atuação de arqueólogos para verificar previamente a 
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existência de materiais históricos nos terrenos,  uma parte dessas áreas será 
"perdida", conferindo feição "não atenuável" ao impacto.  
 
Qualificação 
Na etapa de Implantação, o impacto é adverso, inevitável atenuável, provável, 
permanente, local e de escala de importância 3. 
 
Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se a execução de Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 
Arqueológico, com ações preventivas (prospecções), mitigatórias (resgates) e de 
controle (monitoramentos).  
 
D) Risco de degradação do patrimônio histórico edificado  
 
Avaliação do Impacto 
A execução de obras do metrô depende de maquinários pesados, detonações e 
escavações profundas para abertura de túneis, estações e demais estruturas, o que 
costuma ocasionar trepidações, vibrações e eventuais recalques do terreno. Tais 
processos podem, até, abalar ou destruir parte do patrimônio histórico edificado ao 
longo do empreendimento. Vibrações, trepidações e recalques podem causar, por 
exemplo, fissuras, rachaduras e deslocamentos de paredes de edificações 
centenárias, expondo o patrimônio a riscos de degradação, inclinação ou mesmo 
desabamento. Este impacto é visível pela presença de prédios históricos tombados 
e outros, de interesse à preservação, dispostos no alinhamento do Metrô de 
Curitiba, sobretudo na porção central. 
 
A previsão de escavações e detonações profundas (no trecho NATM) e a 
implantação de uma estação do metrô em um dos eixos centrais de ocupação 
histórica da cidade (representado pelas ruas João Gualberto, Riachuelo, Barão do 
Rio Branco e praças associadas), embasa o prognóstico de risco ao patrimônio 
edificado existente. Este patrimônio, de grande relevância, compreende praças, 
monumentos e prédios de interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, de 
grande significado para a memória da cidade. Inserem-se, neste contexto, bens 
tombados, como o antigo Paço Municipal (Praça Generoso Marques), a Praça 
Eufrásio Correia e o Palácio do Congresso (atual Câmara Municipal), o Palácio do 
Governo (atual Museu da Imagem e do Som), sobrados situados na Rua Barão do 
Rio Branco, a Estação Ferroviária, o Palácio Riachuelo, o Passeio Público e seu 
portal, o Colégio Estadual do Paraná, o Solar dos Leões, entre outros. 
 
Este eixo histórico também representa, do ponto de vista arqueológico, grande 
potencial de subsolo para ocorrência de vestígios associados à evolução do quadro 
urbano e sócio-cultural da cidade.  
 



Estudo de Impacto Ambiental da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 
no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC ecossistema consultoria ambiental 

518 

Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de escala de 
importância 3. 
 
Medidas Mitigadoras  
Visando reduzir os potenciais impactos da implantação do projeto, devem ser 
executados um Programa de Prevenção e Monitoramento do Patrimônio Edificado 
em consonância com o Progarama de Monitoramento de Vibrações, de forma a 
estabelecer formas de prevençao, controle, e planos de recuperação-restauração, 
tendo em conta equipes especializadas e estudos gerados em conformidade com a 
legislação protetora.  
 
F) Interceptação com trechos de trilhos e estruturas do antigo sistema de 
bondes de Curitiba 
 
Avaliação do Impacto 
Os antigos trajetos do bonde de Curitiba, no final do século XIX, se iniciavam nas 
proximidades da Praça Eufrásio Correia, seguindo por vias centrais e periféricas da 
cidade. Entre os diferentes trajetos, alguns estavam dispostos no alinhamento de 
trechos do empreendimento em questão, como na Avenida João Gualberto, Rua 
Riachuelo, Rua Barão do Rio Branco e Avenida República Argentina. Nesses locais, 
há possibilidade das obras do metrô interceptarem trechos de trilhos do antigo 
sistema de bondes, ou eventuais vestígios e estruturas relacionados (como 
possíveis utensílios e estruturas de casas dispostas nas proximidades dos trilhos). 
Tais remanescentes constituem parte da memória do transporte coletivo de Curitiba 
e pode revelar informações de valor histórico e materiais de interesse arqueológico 
e patrimonial. 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de escala de 
importância 4. 
 
Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se a execução do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 
Arqueológico. 
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G) Privação de conhecimentos de interesse histórico arqueológico 
 
O direito a cultura que por sua vez compreende a produção cultural, passando pelo 

direito ao acesso a cultura até o direito a memória histórica, engloba em sua 

dimensão material e imaterial, os conhecimentos sobre o patrimônio histórico-

arqueológico das diferentes localidades. A população dos diferentes bairros 

inseridos nos trechos atingidos pelo empreendimento em questão podem estar 

sendo privada desse direito, seja pela possibilidade de destruição de bens culturais, 

seja pelo não repasse dos conhecimentos adquiridos no decorrer dos estudos para 

a licença de implantação e operação do empreendimento. Para o caso da Linha Azul 

do Metrô de Curitiba, o principal risco refere-se à privação de conhecimentos de 

interesse da população e dos gestores municipais sobre os estudos em andamento, 

os sítios histórico-arqueológicos identificados, as análises, interpretações e 

resultados das pesquisas no processo de licenciamento. 

 

Qualificação: Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, cíclica, local e de 

importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Recomenda-se a execução do Programa de Educação Patrimonial, com o objetivo 

principal de possibilitar o repasse de informações de interesse histórico-

arqueológico para a população atingida pelo empreendimento, promovendo a 

divulgação de conhecimentos sobre os bens patrimoniais inseridos no contexto da 

implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba.  

 
6.6.3 Fase de Operação 

 
A) Expansão imobiliária sobre terrenos com potencial arqueológico 
 
Avaliação do Impacto 
Este impacto se estenderá à operação do empreendimento, onde a perspectiva de 
melhoria das condições de transporte e acesso da população, interligando o centro 
a diferentes bairros da cidade, pode gerar processos de especulação e expansão 
imobiliária (moradia, comércio, etc.) nas áreas de entorno ao Metrô. Esta tendência 
incide negativamente sobre terrenos não construídos das vizinhanças do 
empreendimento, com potencial para ocorrências de interesse histórico-
arqueológico (ruínas de construções mais antigas, vestígios cerâmicos, líticos, etc.). 
 
Qualificação 
Impacto adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de escala de 
importância 3. 
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Medidas Mitigadoras  
Recomenda-se a execução do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 
Arqueológico e do Programa Educação Patrimonial. 
 
B) Melhorias ao acesso e condições de fruição a atrativos de interesse 
histórico, cultural e arqueológico 
 
Avaliação do Impacto 
A realização dos Programas de Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico 
e de Educação Ambiental Patrimonial ampliam o conhecimento sobre os bens, 
muitas vezes levando, além do conhecimento, à descoberta de atrativos de 
interesse pelo público. 
 
Qualificação 
Impacto benéfico, provável, permanente, regional e de escala de importância 5. 
 
Medidas Potencializadoras 
Recomenda-se a continuidade do Programa de Educação Patrimonial, viabilizando 
futuras medidas de conservação e uso público envolvendo o patrimônio histórico-
arqueológico, promovendo a valorização, preservação e apropriação consciente do 
patrimônio cultural registrado através de pesquisas, cujos bens são legado de 
diferentes processos culturais, sociais e econômicos inscritos na história de Curitiba 
e na memória de seus cidadãos. Esta medida visa potencializar impactos positivos 
relacionados com a maior acessibilidade aos atrativos de interesse histórico, 
cultural e arqueológico existentes no traçado do metrô e proximidades.  
 
C) Privação de conhecimentos de interesse histórico arqueológico 
 
Avaliação de Impacto 

 

O direito a cultura que por sua vez compreende a produção cultural, passando pelo 

direito ao acesso a cultura até o direito a memória histórica, engloba em sua 

dimensão material e imaterial, os conhecimentos sobre o patrimônio histórico-

arqueológico das diferentes localidades. Os núcleos urbanos ou rurais atuais 

inseridos nas áreas atingidas pelo empreendimento em questão podem estar sendo 

privados desse direito, seja pela possibilidade de destruição acelerada dos bens 

culturais, seja pelo não repasse dos conhecimentos adquiridos no decorrer dos 

estudos para a licença de implantação e operação do empreendimento. Para o caso 

da Linha Azul do Metrô de Curitiba, o principal risco refere-se ao não repasse de 

conhecimentos a população e gestores municipais sobre os sítios arqueológicos 

identificados e dos resultados das pesquisas, análises e interpretações. 
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Qualificação 

Impacto adverso, evitável, provável, cíclico, de abrangência local e regional, e de 

escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Recomenda-se a execução do Programa de Educação Patrimonial, com o objetivo 

principal deste Programa é possibilitar o repasse de informações de interesse 

histórico-arqueológico para a população atingida pelo empreendimento, 

promovendo a divulgação de conhecimentos sobre os bens patrimoniais inseridos 

no contexto da implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba.  
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Quadro 33 -   Matriz de Impactos para o Patrimônio Histórico- Arqueológico 

 
QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 
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1 2 3 4 5 

Planejamento                        

Desmatamento e 
Limpeza do terreno 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Terraplenagem Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Bota fora Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    
Execução de obras civis 

Atuação de processos mecânicos 
interventivos de superfície  

                    

Canteiro 
de Obras 

Geração de informações 
e conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos  

                    

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Remobilização e destruição parcial ou total 
de sítios arqueológicos 

                    

Terraplenagem Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Implantação 

Pátio 

Bota fora Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Continua... 
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Continuação. 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

 
 
 
 
 
 

FASE 

ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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1 2 3 4 5 

Execução de obras civis 

Atuação de processos mecânicos 
interventivos de subsuperfície com 
capacidade de interceptação de vestígios, 
estruturas ou camadas de interesse 
histórico-arqueológico 

                    

 

Geração de informações 
e conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos  

                    

Terraplenagem 
(caminhos de serviço) 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Bota fora Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    Elevado 

Execução da infra, meso 
e superestrutura 

Atuação de processos mecânicos 
preventivos subsuperfície 

                    

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    
Escavação e 
movimentação de terra Possibilidade de interceptação com trecos 

de trilhos e estruturas do antigo sistema de 
bondes de Curitiba 

                    

Bota fora Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Implantação 

Cut and 
cover 

Execução do túnel em 
concreto 

Atuação de processos mecânicos 
preventivos subsuperfície 

                    

Continua… 
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...Continuação 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

 
 
 
 
 
 

FASE 

ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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1 2 3 4 5 

Especulação imobiliária Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico 

                    

 Geração de informações 
e conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos e pesquisas realizadas 
durante as diferentes fases do 
licenciamento ambiental 

                    

Execução de sondagens 
mecânicas específicas 

Atuação de processos mecânicos 
interventivos de subsuperfície com 
capacidade de interceptação de vestígios, 
estruturas ou camadas de interesse 
histórico-arqueológico 

                    

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Risco de degradação do patrimônio 
histórico edificado  

                    

Escavação e 
movimentação de terra Atuação de processos mecânicos 

interventivos de subsuperfície com 
capacidade de interceptação de vestígios, 
estruturas ou camadas de interesse 
histórico-arqueológico 

                    

   

Implantação 

NATM 

Detonações (escavação) 

Risco de degradação do patrimônio 
histórico edificadas por processos 
geradores de trepidação, vibração ou 
recalques 

                 

   

Continua... 
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...continuação 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

ATIVIDADES IMPACTOS 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

co
 

E
v
it

á
v
e
l 

In
e
v
it

á
v
e
l 

a
te

n
u

á
v
e
l 

In
e
v
it

á
v
e
l 
N

ã
o

 
A

te
n

u
á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
v
e
l 

In
ce

rt
o

 

N
ã
o

 O
co

rr
e
rá

 

T
e
m

p
o

rá
ri

o
 

C
íc

li
co

 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

A
b

ra
n

g
e
n

te
 

1 2 3 4 5 

Elementos de ventilação 
com interferência na 
superfície  

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Bota fora Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Especulação imobiliária 
Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico                      

 
 
 
 
 
 
 

FASE 

ETAPA 

Geração de informações 
e conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos e pesquisas realizadas 
durante as diferentes fases do 
licenciamento ambiental 

                    

Especulação imobiliária 
 Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico 

                    

Pátio 

Geração de informações 
e conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos e pesquisas realizadas 
durante as diferentes fases do 
licenciamento 

                    

 
 
 
 

Operação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevado Especulação imobiliária 
Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico                     

Continua... 
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...continuação 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência Escala de 
Importância 

ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

co
 

E
v
it

á
v
e
l 

In
e
v
it

á
v
e
l 

a
te

n
u

á
v
e
l 

In
e
v
it

á
v
e
l 
N

ã
o

 
A

te
n

u
á
v
e
l 

C
e
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o
 

P
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v
á
v
e
l 
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N
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e
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e
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te
 

L
o

ca
l 

R
e
g
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n

a
l 

A
b

ra
n

g
e
n

te
 

1 2 3 4 5 

Acessibilidade 
Melhorias ao acesso e condições de 
fruição e atrativos de interesse 
histórico, cultural e arqueológico 

                    

FASE 

Estações 
e Linhas Geração de 

informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse 
público relativo aos bens histórico-
arqueológicos e pesquisas realizadas 
durante as diferentes fases do 
licenciamento 
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7. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 
A existência de impactos ambientais negativos não mitigáveis ou o uso de recursos 
ambientais não renováveis, notadamente, geram custos sociais que não podem ser 
evitados, exigindo, de acordo com a legislação vigente, a proposição de medidas 
compensatórias. 
 
Compensação Ambiental é definida, na Resolução Conjunta SEMA/IAP no 001/2010, 
como retribuição, legalmente exigível devida à coletividade, pelo uso de recursos 
ambientais pelo responsável por empreendimento que cause significativo impacto.  
 
Em muitos casos, os programas ambientais conseguem reduzir os impactos 
ambientais negativos ao longo do tempo, porém, podem levar décadas para se 
obter resultados significativos em termos de recuperação ambiental. Assim, existem 
normas legais que prevêem compensações para a sociedade, que é a titular do 
meio ambiente equilibrado. Especialmente duas normas legais devem ser 
observadas.  
 
A primeira, de cunho social urbano, é a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
estabelece diretrizes gerais da Política Urbana, também conhecida como Estatuto da 
Cidade. O primeiro parágrafo do seu artigo 41 exige que recursos técnicos e 
financeiros sejam disponibilizados pelo empreendedor para adequação do Plano 
Diretor à obra ou empreendimento. Isto poderá ser objeto de negociação entre os 
órgãos municipais licenciadores e os de planejamento urbano. 
 
A segunda, de cunho social ambiental, trata da instituição obrigatória de unidade de 
conservação. Essa exigência está presente na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com recente 
alteração do Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que define uma 
metodologia para os cálculos do impacto ambiental negativo e o respectivo valor a 
ser aplicado na implementação da(s) unidade(s) de conservação, cujos critérios 
para a definição da(s) categoria(s) de manejo também são explicitados, bem como 
as prioridades quanto à aplicação de recursos. 
 
A legislação estabelece regras gerais relativas à compensação ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental nos respectivos procedimentos 
licenciatórios, obrigando aos empreendedores a apoiar a implantação e manutenção 
de unidades de conservação do grupo de proteção integral, como parques 
nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas.  
 
No caso da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, 
considera-se para fins de gradação, os impactos negativos, não mitigáveis e 
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passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma região ou 
causar danos aos recursos naturais. 
 
A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação 
existentes, ou a serem criadas, deve obedecer a seguinte ordem de prioridade, 
conforme o Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002: 

• regularização fundiária e demarcação de terras; 
• elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
• aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 

• desenvolvimento de estudos necessários à criação de novas unidades de 
conservação e; 

• desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e sua área de amortecimento.  

 
Ressalta-se que este é um exercício baseado em normas federais, que poderá 
eventualmente sofrer ajustes na esfera municipal. 
 
Esse empreendimento contempla áreas de uso público, várias estruturas capazes de 
comportar e atender grande número de pessoas que irá utilizar e se beneficiar de 
tal iniciativa, por meio da prestação de serviços direcionados às necessidades do 
público específico. Por isso, o empreendimento representa, em escala 
socioeconômica, um grande progresso para a cidade, sem deixar de levar em conta 
os impactos e respectivas medidas mitigadoras e compensatórias que este 
acarretará. 
 
Metodologia de cálculo para compensação ambiental específica para 
unidade(s) de conservação 
A seguir é apresentado um exercício correspondente aos cálculos previstos no 
Decreto Federal n° 6.848/2009, que possibilita determinar o montante de recursos 
a serem destinados pelo empreendedor à constituição de uma ou mais unidades de 
conservação ou, eventualmente, à implementação de mosaicos de biodiversidade, 
se assim decidir o órgão municipal competente buscando a implementação de um 
Sistema Municipal de Unidades de Conservação, ouvidos os seus correspondentes 
estadual e federal.  
 
As demais medidas mitigadoras e compensatórias decorrentes dos impactos 
ambientais da obra deverão ser fixadas pelo órgão licenciador, de acordo com 
normas legais específicas. Até o momento, a única das exigências de compensação 
ambiental que conta com definição legal de metodologia para cálculo e definição de 
parâmetros é a de unidades de conservação, pois as outras dependem de 
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orientação do órgão ambiental licenciador; portanto, só poderão ser realizadas em 
etapas posteriores. 
 

Aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 6.848/2009, foram aplicados os 
dados obtidos com os estudos deste relatório. O Valor da Compensação Ambiental 
(CA) é calculado pelo produto do Grau de Impacto (GI) em relação ao Valor de 
Referência (VR), de acordo com a seguinte fórmula: 
 

CA = VR x GI, onde: 
 

VR é definido somando-se todos os investimentos necessários para a implantação do 
empreendimento, não incluindo os investimentos referentes aos planos, projetos e programas 
exigidos no procedimento do licenciamento ambiental para a mitigação de impactos causados 
pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 
seguros pessoais e reais; 

 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5 %. 
 

a) Critérios para o cálculo de GI: 
GI = soma do Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) com o Comprometimento da 
Área Prioritária (CAP) mais a Influência em Unidades de Conservação (IUC): 
 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: 
 

b)  Critérios para o cálculo de ISB 
O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente 
sobre a biodiversidade na área de influência direta e indireta, e é dado pela 
seguinte fórmula: 
 

        ISB =  IM x IB (IA + IT) 
         140 

 

IM = Índice de Magnitude; 
IB = Índice de Biodiversidade; 
IA = Índice de Abrangência; 
IT = Índice de Temporalidade 
 

c) Critérios para o cálculo de CAP 
O CAP tem por finalidade contabilizar os efeitos do empreendimento sobre a área 
prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a 
significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Ele é dado através 
da seguinte fórmula: 
CAP = IM x ICAP x IT 
       70 

 

ICAP = Índice de Comprometimento de Área Prioritária 
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Critérios para o cálculo de IUC 
O IUC pode variar de 0 a 0,15 %, avaliando a influência do empreendimento sobre 
as unidades de conservação ou zonas de amortecimento, sendo que os valores 
podem ser considerados cumulativamente até o máximo de 0,15 %. O IUC será 
diferente de zero quando for constatada incidência de impactos em unidades de 
conservação ou suas zonas de amortecimento. 

G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, 
refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas 
particulares do patrimônio natural = 0,10%; e 

G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

No presente empreendimento, adotou-se uma nova categoria, para a permissão do 
cálculo da compensação ambiental, que será G6 com valor de 0 % para aqueles  
empreendimentos os quais não se enquadram em nenhuma categoria citada acima. 
 

RESULTADOS 
Para análise da compensação da Linha Azul do Metrô de Curitiba, os valores 
considerados encontram-se em destaque, para cada índice. 
 

a) Índice de Magnitude (IM) 
O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais 
concomitantemente significativos e negativos sobre os diversos aspectos ambientais 
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.  

 

Quadro 34 -   Índice de Magnitude (IM) 

Valor Atributo 

0 ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

2 
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

3 alta magnitude do impacto ambiental negativo 
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b) Índice Biodiversidade (IB) 

O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à 
implantação do empreendimento. 
 

Quadro 35 -   Índice Biodiversidade (IB) 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida  

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 
ameaçadas de extinção 

 
c) Índice Abrangência (IA) 

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os 
recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será avaliado em 
cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de 
licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia. 
 
Ressalta-se que, conforme a análise ambiental efetuada no EIA-RIMA da Linha Azul 
do Metrô de Curitiba, em relação aos impactos relacionados às bacias hidrográficas 
determinou-se: 

- na área de influência direta – bacias em um raio de até 10 km 
- na área de influência indireta – bacias em um raio maior que 10 km  
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Quadro 36 -   Índice Abrangência (IA) 

Valor 

Atributos para 
empreendimentos 

terrestres, fluviais e 
lacustres 

Atributos para 
empreendimentos marítimos 

ou localizados 
concomitantemente nas faixas 
terrestre e marítima da Zona 

Costeira 

Atributos para 
empreendimentos 

marítimos (profundidade 
em relação à lâmina 

d’água) 

1 
impactos limitados à 

área de uma microbacia 
impactos limitados a um raio 

de 5km 
profundidade maior ou 

igual a 200 metros 

2 

impactos que 
ultrapassem a área de 

uma microbacia limitados 
à área de uma bacia de 

3ª ordem 

impactos limitados a um raio 
de 10km 

profundidade inferior a 
200 e superior a 100 m 

3 

impactos que 
ultrapassem a área de 

uma bacia de 3ª ordem e 
limitados à área de uma 

bacia de 1ª ordem 

impactos limitados a um raio 
de 50km 

profundidade igual ou 
inferior a 100 e superior a 

50 m 

4 
impactos que 

ultrapassem a área de 
uma bacia de 1ª ordem 

impactos que ultrapassem o 
raio de 50km 

profundidade inferior ou 
igual a 50 m 

 
d) Índice Temporalidade (IT)  
 

O IT varia de 1 a 4 e refere-se à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere 
o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do 
empreendimento. 
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Quadro 37 -   Índice Temporalidade (IT) 

Valor Atributo 

1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento; 

2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento; 

3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento; 

4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento. 

 
 
e) Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) 
O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração 
significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, 
conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do 
Ministro do Meio Ambiente.  
 

Para empreendimentos lineares, deverão ser considerados compartimentos 
homogêneos da paisagem para os impactos serem mensurados em termos de 
comprometimento de área prioritária, não devendo ser considerados de forma 
cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de forma proporcional ao 
tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos. Impactos 
em Unidades de Conservação serão computados exclusivamente no IUC. 
 

Quadro 38 -   Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) 

Valor Atributo 

0 
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 
classificadas como insuficientemente conhecidas 
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CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

a) Comprometimento de Área Prioritária - CAP 
CAP = IM x ICAP x IT  
                 70 
 

CAP = 2 x 0 x 1 
              70 
 

CAP = 0/ 70 
CAP = 0 
 

b)  Impacto sobre a Biodiversidade – ISB 
 

Para o valor de IM = 2 
ISB = IM x IB (IA + IT)  
                 140 
 
ISB =     2 x 0 (2 + 1) = 0,02142 

    140 
 
Para o valor de IM = 3 
 
ISB = IM x IB (IA +  IT)  
                 140 
 
ISB =  3 x 0 (2 + 1) = 0,02142 

    140 
 

c) Cálculo do Grau de Impacto nos Ecossistemas – GI 
 
GI = ISB + CAP + IUC 
GI = 0,0214 + 0 + 0 
GI = 0,02142 
 

d) Cálculo da Compensação Ambiental 
 
CA = VR x GI 
CA = 3.258.552.566,25 x 0,02142 
CA = 69.798.195,96 
 
Assim sendo, verifica-se que, com base no Decreto Federal  n° 6.848/2009, 
considerando-se um montante de investimento na implantação da Linha Azul do 
Metrô de Curitiba da ordem de R$ 3.258.552.566,25 (3 bilhões, duzentos e 
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cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta 
e seis reais e vinte e cinto centavos), que os recursos a serem destinados à 
compensação ambiental especificamente quanto à implementação de unidades de 
conservação são da ordem de R$ 69.798.195,96 (sessenta e nove milhões, 
setessentos e noventa e oito mim, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis 
centavos).  

 
8. PLANOS E PROGRAMAS 
 
A seguir serão descritos os principais programas ambientais recomendados visando 
evitar, controlar ou compensar os impactos ambientais ocasionados com as etapas 
de planejamento, implantação e operação da Linha Azul Santa Cândida/CIC Sul do 
Sistema de Metrô de Curitiba.  
 
As atividades e ações ora indicadas, serão avaliadas à luz do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento, podendo ser ainda incorporadas 
adições e adequações, conforme o avanço e detalhamento dos projetos de 
engenharia.  
 
 
8.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
A implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba requer do 
empreendedor uma estrutura gerencial para garantir que as técnicas de gestão e 
controle ambiental sejam aplicadas de acordo com as normas técnicas e a 
legislação ambiental pertinente.  
 
Para tanto, sugere-se a criação de um Programa de Gestão Ambiental para a etapa 
de implementação da Linha Azul do Metrô, abrangendo o controle das diversas 
atividades que representam algum risco sócio-ambiental. 
 
Entre essas atividades, incluem-se as rotinas de trabalho normatizadas, as quais se 
aplicam às empreiteiras responsáveis pelos trabalhos, tais como execução de cortes 
e aterros, controle e movimentação de terra, disciplinamento dos fluxos de água 
(superficiais e pluviais), execução de drenagens, ações de controle de erosão e 
execução de bota-foras, entre outras. 
 
Com a implementação deste programa, muitos impactos ambientais relacionados 
aos diversos meios poderão ser minimizados ou até mesmo evitados.  
 
Este programa compreenderá a fase de planejamento e implantação do Metrô de 
Curitiba, cuja responsabilidade passará ao órgão operacional gestor do sistema, 
contemplando diversos subprogramas específicos. 
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8.1.1 Subprograma de Desenvolvimento do Projeto 
 
São previstas ações de detalhamento de projetos de engenharia, os quais até o 
momento foram desenvolvidos somente a nível de projeto básico. 
 
Recomenda-se que ainda na fase de planejamento do empreendimento, a partir 
desse subprograma, sejam agregados, especialmente no detalhamento do projeto 
das estações, a valorização dos aspectos de integração modal e a inserção de 
facilidades diversas aos usuários.  
 
Também devem ser detalhadas e desenvolvidas propostas específicas para o 
projeto urbanístico das áreas verdes, ciclovias e demais estruturas previstas para as 
atuais canaletas utilizadas pelo ônibus. 
 
Esse programa pode ainda contemplar ações que possibilitem a divulgação e o 
debate arquitetônico-urbanístico sobre a implementação do projeto.  
 
8.1.2 Subprograma de Segurança do Trabalho 
 
Considerando-se o porte do empreendimento e o número de trabalhadores diretos e 
indiretos potencialmente envolvidos, devem ser atendidos plenamente as 
condicionantes relacionadas à seguranca do trabalho, como determina a legislação.   
 
O fornecimento de EPIs, a implantação de Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes – CIPAS, os aspectos pertinentes às condições de saúde e de higiene 
devem ser considerados, em todas as frentes de trabalho, seja no trecho aéreo, ou 
nas obras subterrâneas (Cut and Cover e NATM), Canteiros de Obras e frentes de 
trabalho. 
 
Abrange também ações de treinamento específicas, destacando-se aquelas 
relacionadas a motoristas e operadores de máquinas, e de orientação aos 
trabalhadores sobre os potenciais riscos envolvidos nas diversas etapas e 
atividades.  
 
Devem ser considerados, devido à complexidade das atividades a serem 
desenvolvidas, linhas de ação que visem a segurança dos trabalhadores, 
transeuntes e dos bens em relação a quedas, choques, descargas elétricas, cortes, 
perfurações, corrosão, temperaturas elevadas, gases ou substâncias tóxicas, ruídos 
locais, entre outros. 
 
Esse programa deve contemplar também a definição das ações de emergência e 
contingência, contando com os procedimentos e um sistema de comunicação 
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adequado. Nesses programas devem constar o nível do primeiro atendimento a ser 
prestado, e as possibilidades de encaminhamento, caso seja necessário para cada 
tipo de evento. 
 
8.1.3 Subprograma de Controle de Efluentes  
 
O presente programa abrange o controle e gestão adequados de todos os efluentes 
a serem potencialmente gerados pela implementação da Linha Azul do Metrô de 
Curitiba.  
 
Devem ser identificadas as potenciais origens, tipo (sanitário, efluentes com óleos e 
graxas, resíduos de produtos químicos, entre outros), e nível de contaminação e 
indicadas as formas apropriadas de acondicionamento, processamento, transporte e 
disposição final, atendendo a legislação vigente. 
 
Devem ser determinadas ações de controle nas diversas frentes de trabalho, 
canteiros e pátio, de modo a evitar que esses efluentes possam provocar a 
contaminação dos solos, das águas superficiais e subterrâneas. 
 
Salienta-se que as águas resultantes do processo de bombeamento para 
rebaixamento do lençol freático, bem como nas frentes de trabalho da implantação 
de túneis, estações e poços de ventilação, poderão ser tratados como efluentes, 
conforme seus parâmetros de qualidade (CONAMA 357).   
 
8.1.4 Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos  
 
Visando possibilitar o controle adequado da geração e destinação dos resíduos 
gerados na etapa de implantação do projeto, recomenda-se solicitar das empresas 
envolvidas, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, englobando aqueles 
relacionados à Construção Civil, bem como os demais tipos, como determinado pela 
legislação do município de Curitiba. 
 
Nesse plano devem ser identificados, classificados e quantificados os diversos 
resíduos, bem como indicadas as formas de armazenamento, transporte e, 
especialmente, destino final conforme previsto na legislação.  
 
Os locais de estocagem temporária nas frentes e canteiros, devem ser fechados e 
protegidos das ações das chuvas, de modo a não promoverem contaminação do 
solo e das águas.  
 
Cuidados devem ser tomados nas praças de trabalho, com a gestão de resíduos, 
especialmente orgânicos (restos de alimentos, por exemplo), de forma a não 
provocar atração ou proliferação de vetores de doenças (insetos e roedores).  
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8.1.5 Subprograma de Controle de Drenagem  
 
As atividades de escavação relacionadas à implantação do túnel, em Cut and Cover 
e NATM, poderão causar alterações da drenagem local, bem como a potencial 
mobilização de sedimentos para os corpos de água.  
 
Dessa forma,  recomenda-se a implementação de drenos nos túneis e dutos 
escavados, e sua condução para a rede de drenagem pública, após a passagem por 
sistema de decantação ou centrifugação, no caso da presença de sólidos em 
suspensão. 
 
Além disso, deve-se implementar ações visando não comprometer a  drenagem 
superficial existente no entorno, devido a bloqueios ou pela potencial contribuição 
excessiva de águas. Para evitar essa última possibilidade, podem ser previstos 
reservatórios de acumulação de águas pluviais quando cabível, evitando 
sobrecargas nas redes públicas existentes.  
 
8.1.6 Subprograma de Remoção da Vegetação  
 
A partir do licenciamento do empreendimento, a remoção de vegetação do Pátio e 
do potencial Canteiro de Obras selecionado, deverá ser objeto de pedido de 
autorização específica junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba.  
 
Após o detalhamento do Projeto Executivo, caso se identifique a necessidade de 
remoção de árvores componentes da arborização urbana existente ao longo do 
eixo, estas também deverão ser computadas no processo de licenciamento para 
supressão. 
 
Salienta-se a importância da remoção da vegetação ocorrer somente nos locais 
estritamente necessários à implementação do projeto. 
 
8.1.7 Subprograma de Remanejamento de Serviços e Concessionários 
 
Conforme previsto no projeto de engenharia desenvolvido pelo Consórcio 
Novomodal, com a implementação de túneis, estações, sistemas de ventilação, 
terminais, canteiros, pátios, entre outros, ocorrerá a demanda de remanejamento 
de serviços e concessionários, englobando prestadores de serviços nas áreas de 
fornecimento de energia elétrica, telefonia, transmissão de dados, esgotos, 
conexões por cabeamento, entre outros. 
 
Projetos específicos deverão ser desenvolvidos a partir do levantamento de 
cadastros existentes junto à Prefeitura de Curitiba e nas concessionárias, de 
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maneira a prever interferências e planejar o remanejamento provisório ou definitivo 
das redes de serviços, minimizando períodos de corte no atendimento ao público. 
 
Deverão ser desenvolvidos planos de ação, em consonância ao cronograma de 
desenvolvimento das obras, com prazo hábil para permitir as ações necessárias a 
cada caso.  
 
As potenciais interrupções dos serviços devem ser comunicadas previamente a 
população afetada, através do Programa de Comunicação Soclal.  
 
Outros serviços públicos que possam ser afetados mesmo que temporariamente, 
devido a potenciais desvios de tráfego, tais como os relacionados à coleta de lixo, 
também deverão ser considerados e apresentadas as alternativas de solução à 
população afetada.  
 
8.1.8 Subprograma de Vestígios Arqueológicos  
 
As ações relacionadas à implementação de túneis, estações, sistemas de ventilação, 
terminais, canteiros, pátios, provocarão a remoção de estruturas de arruamento e 
solos.  
 
Durante essas atividades de escavação, limpeza e terraplenagem, podem ser 
identificados vestígios arqueológicos que demandam maior controle e verificação, 
inclusive para determinar demandas de avaliação mais aprofundada e resgate.   
 
No caso da confirmação de sítios arqueológicos, deverá ser mobilizada a equipe de 
arqueologia para a determinação dos procedimentos técnicos e legais pertinentes a 
atividade, conforme previsto em programa específico, com interdição temporária da 
obra no local de ocorrência.  
 
8.1.9 Subprograma de Passivos Ambientais 
 
Este programa tem como objetivo gerir os passivos ambientais existentes que 
foram identificados, qualificados e quantificados na Área de Influência Direta – AID 
da Linha Azul do Metrô de Curitiba.  
 
Conforme os dados apresentados no capítulo referente ao meio físico, metade dos 
postos de combustíveis localizados na AID apresenta indícios de contaminação por 
hidrocarbonetos, com base em análises técnicas. No entanto, há possibilidade de 
existirem outros passivos ambientais, não caracterizados e quantificados, na área 
de implantação da obra. 
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A necessidade de recuperação e/ou segregação desses passivos ambientais vem da 
preocupação com o meio ambiente, com a segurança da obra e seus operários, bem 
como para evitar possível dispersão de contaminantes, uma vez que grande volume 
de material será escavado e retirado do subsolo para dar espaço à obra do metrô 
(principalmente túneis e estações), devendo ser destinado a bota-foras.  
 
Recomenda-se, assim, detalhada investigação ambiental em toda Área de Influência 
Direta para detectar e avaliar possíveis interferências humanas que possam resultar 
em dano ambiental. Detectadas novas áreas com contaminação, deve-se 
dimensionar tridimensionalmente a pluma de contaminação, determinar com 
precisão sua profundidade, velocidade e direção. Desta forma, seriam fornecidos 
subsídios para o planejamento e dimensionamento do sistema de remediação e/ou 
segregação a ser adotado para cada caso, pelo presente programa. 
 
Deverá ser dada prioridade aos passivos gerados por terceiros que põem em risco a 
segurança e integridade da operação da obra e, secundariamente, aos passivos 
causados por ocasião da implantação do empreendimento.  
 
8.1.10  Subprograma Engenharia de Operação 
 
Este programa deverá identificar as demandas de alteração de tráfego, e propor as 
alternativas para desvio e minimização dos conflitos, conforme o cronograma 
definido para a implementação do projeto.  
 
Deverão ser indicadas as necessidades de remanejamento e/ou interrupções 
provisórias e definitivas, se for o caso, as quais deverão ser avaliadas e aprovadas 
pelos órgãos competentes.   
 
Também devem ser considerados, nesse planejamento, a localização dos Canteiros 
de Obras e Frentes de Trabalho, de modo a também contemplar a circulação dos 
caminhões e maquinários envolvidos com o projeto, que representa um tráfego 
pesado a ser adicionado.  
 
Ainda, devem ser avaliadas e apresentadas alternativas, para a questão do 
remanejamento das linhas de ônibus que utilizam o traçado. 
 
Deverão ser efetuados estudos de relocação dessas linhas, considerando-se 
aspectos de potencial degradação, transtornos aos usuários e moradores, e da 
geração de tráfego adicional em vias próximas.  
 
As relocações de linhas de ônibus deverão ser divulgadas de forma ampla e prévia 
aos usuários do sistema da RIT, através de instrumentos a serem definidos pelo 
Programa de Comunicação Social.  
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8.1.11  Subprograma de Recomposição Ambiental e Paisagística 
 
Este programa tem como objetivo promover, nas áreas onde couber, a recuperação 
das áreas degradadas oriundas da implantação do projeto, evitando o 
empobrecimento do solo exposto, a ocorrência de processos erosivos e o 
assoreamento de rios, além de promover a minimização dos impactos ambientais, 
propiciando o pleno atendimento da legislação pertinente.  
 
Contempla as seguintes etapas: 
 - identificação e caracterização do contexto ambiental das áreas a serem 
reabilitadas; 
 - definição do uso futuro das áreas, segundo os requerimentos ambientais e de 
segurança; 
 - definição das etapas e métodos de recomposição de cada área, conforme 
aspectos relacionados à estabilidade de aterros e cortes, características dos solos, 
topografia e paisagem;  
 - definição do cronograma de execução. 
 
Deverão ser identificadas, conforme os objetivos da recuperação ambiental e de 
suas características ambientais, as espécies arbóreas nativas melhor indicadas à 
recomposição ambiental e paisagística. Para cada tipo de ambiente degradado 
deverão ser definidas as metodologias específicas para o preparo do solo, incluindo-
se, quando necessário, a recomposição topográfica, correção e adubação (química 
e/ou orgânica), e o uso de espécies forrageiras que propiciem o rápido 
recobrimento do solo, adequadas aos objetivos finais de recomposição em cada 
local.  
 
Os procedimentos de plantios adotados para este programa deverão ser baseados 
em técnicas adequadas de restauração, levando-se em consideração a composição 
da flora local e as exigências lumínicas, pedológicas e hídricas de cada espécie. 
Recomenda-se o plantio de espécies arbóreas nativas dos ambientes naturais da 
região, para o caso dos bota-foras, e aquelas adequadas à arborização no caso das 
vias urbanas, conforme o projeto paisagístico concebido. 
 
8.2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 
As expectativas positivas e negativas sobre o empreendimento, e também a 
evolução da execução das obras civis, exigem um canal de comunicação social a ser 
desenvolvido pelo empreendedor, visando especialmente evitar conflitos de 
informações e pressões decorrentes das atuações pertinentes ao andamento do 
projeto. Assim, este programa é recomendável às etapas de planejamento e 
implantação do empreendimento. 
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O público-alvo deste programa é a comunidade local, especialmente a residente e 
diretamente afetada pelo empreendimento, os trabalhadores e os usuários do 
sistema público de transporte urbano da linha prevista para o sistema metroviário.  
 
O Programa de Comunicação Social tem por objetivo criar e utilizar meios de 
comunicação permanentes durante as fases de planejamento e implantação das 
obras, visando divulgar informações sobre o andamento do projeto. 
 
Este programa deverá ser elaborado e posto em execução na etapa de 
planejamento, ou seja, na época de pré-implantação, mantendo-se os serviços de 
comunicação social ao longo do período de execução das obras do empreendimento.   
 
Dentre as ações a serem contempladas, encontram-se todas as questões relativas 
às medidas mitigadoras sugeridas no presente estudo, que se relacionem com a 
comunidade: divulgação de detalhes técnicos do projeto, debate com a população 
sobre as melhorias e potenciais estruturas a serem implantadas na superfície, 
implantação e funcionamento de stands de divulgação, entre outros. 
 
Visa expressar a transparência em relação aos projetos, suas etapas e atividades, 
bem como em relação a seus custos, bem como para conhecimento do cronograma 
do projeto. 
 
Em relação aos canteiros de obra, estes deverão ter sua instalação devidamente 
aprovada pelos órgãos competentes e serem operados de acordo com as posturas 
legais vigentes. A movimentação de pessoal deverá ser compatibilizada com os 
recursos de transporte coletivo e privado disponíveis.  
 
Dessa forma, visando a redução de potenciais conflitos e interferências com a 
vizinhança, recomenda-se que se providencie o confinamento dessas áreas, estudos 
de layout mais adequado, sinalização, e a determinação de horários de 
funcionamento compatíveis com as atividades e usos ocorrentes em cada região. 
Além disso, recomenda-se que seja adotada a padronização, na comunicação visual 
dos tapumes de obra, de modo a promover a harmonização destes com a paisagem 
urbana.  

 
Para as atividades comerciais, este programa deve ainda contemplar ações visando 
minimizar e evitar interferências negativas que possam prejudicar os negócios, e de 
serviços localizados nas imediações próximas (circunvizinhança) da Área 
Diretamente Afetada pelas obras civis. Portanto, é voltado empregados e clientes de 
empresas pequenas, médias e grandes localizados e ativas nos trechos selecionados 
para o Metrô de Curitiba, durante a implementação do projeto. 
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Em relação a esses aspectos, o programa deve contemplar: 
• Planejamento das fases de execução das obras e adoção de medidas 

preventivas para minimizar as interferências nas atividades econômicas 
locais; 

• Implantação de um sistema eficiente de sinalização e orientação para 
direcionar o fluxo de veículos e pedestres; 

• Adotar símbolos oficiais pertinentes ao sistema viário urbano, associado a um 
serviço de comunicação social para informar e orientar à comunidade sobre o 
significado dos símbolos; 

• Realização de oficinas de integração entre empreendedor, empreiteiras, 
empresários afetados e a comunidade circunvizinha; 

• Manter comunicação social informando a população sobre o andamento das 
obras e medidas preventivas adotadas para evitar e/ou minimizar transtornos 
temporários; 

• Elaboração de procedimentos de comunicação; 
• Cadastramento dos meios de comunicação a serem utilizados; 
• Realização de oficinas de integração entre empreendedor, empreiteiras, 

equipes gerencial e administrativa; 
• Organização da campanha de divulgação do empreendimento; 
• Promover contatos de aproximação e informação com entidades intervenientes 

e parceiras; 
• Elaboração e divulgação de informativo mensal sobre o andamento das obras 

(frentes de trabalho); 
• Fornecimento periódico de material informativo para os meios de comunicação 

(rádio, jornal, televisão); 
• Promover reuniões para atender solicitações de interessados; 
• Organizar e registrar as ações de comunicação social realizadas pelo 

empreendedor. 
 
A responsabilidade organizacional, financeira, administrativa e operacional do 
programa será do empreendedor. Podem atuar como parceiros as seguintes 
instituições locais: 

• Prefeitura Municipal de Curitiba – administrações regionais dos bairros 
previstos a serem transpassados pela Linha Azul; 

• IPPUC; 

• URBS; 

• Associações empresariais locais;  

• Empresários estabelecidos na AID; 

• Instituições sindicais locais. 
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8.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
 
Todos os procedimentos ambientais referentes a cada etapa e atividade deverão ser 
monitorados, de acordo com exigências técnicas definidas pelos serviços 
contratados e explicitadas no projeto final da obra, de forma a garantir o 
cumprimento das ações planejadas, mantendo um elevado padrão de qualidade 
ambiental no planejamento, implantação e operação do metrô. 
 
8.3.1 Subprograma de Monitoramento de Emissões Sonoras 
 
As áreas atravessadas pela Linha Azul do Metrô de Curitiba apresentam elevada 
densidade. O intenso fluxo de veículos produz níveis sonoros acima dos 
recomendados pela Norma NBR n° 10.151 e Lei Municipal n° 10.625/2002. Mesmo 
assim, durante a fase de implantação, as atividades de construção poderão causar 
incômodo à população vizinha. Durante a operação, as áreas mais sensíveis serão o 
Pátio de manobras da CIC e o trecho elevado. 
 
O monitoramento de ruídos deverá ser realizado em todas as fases do 
empreendimento, contemplando: 
• medições dos níveis sonoros ao longo da ADA, AID e AII antes do início das 
atividades de construção;  
• elaboração de relatórios de acompanhamento, caracterizando a conformidade dos 
níveis medidos em relação às normas pertinentes Lei Municipal n° 10.625/2002 e 
NBR n° 10.151 (avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 
comunidade) para os ruídos, e a NBR n° 9.653 para nível de pressão acústica, no 
caso da utilização de explosivos; 
• instrumentalização de ações de controle dos níveis sonoros a fim de garantir a 
saúde e o bem-estar da população da região;  
• averiguação dos níveis sonoros nos trens e estações para garantir o conforto dos 
usuários; 
• caracterização das imissões sonoras junto aos sistemas de ventilação; 
• caracterização dos níveis de ruído no entorno residencial da AID especialmente 
nas áreas sensíveis ao ruído (escolas e hospitais, por exemplo); 
• caracterização das emissões sonoras do pátio de estacionamento e manutenção 
dos trens; 
• implementação de sistema de registro e gerenciamento das reclamações dos 
moradores em relação à presença de ruídos intrusivos; 
• definir as ações de controle adotadas em relação aos controles das emissões, de 
forma a atender a vizinhança afetada.   
 
As medições deverão obter os níveis máximo, mínimo e equivalente para os 
períodos diurno e noturno. As campanhas deverão ser mensais durante a execução 
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das obras. Após a conclusão e operação dos sistemas, as medições deverão ser 
bimestrais durante o primeiro ano de funcionamento. 
 
Também deverão ser consideradas as informações relativas a emissões sonoras de 
máquinas e equipamentos envolvidos nas obras de implantação e na operação do 
Metrô, visando a adoção de medidas mitigadoras. As medidas adotadas poderão ser 
divulgadas pelo Programa de Comunicação Social.  
 
O monitoramento da emissão de ruídos gerados pelo empreendimento em todas as 
suas fases é de responsabilidade do empreendedor.  
 
8.3.2 Subprograma de Monitoramento de Vibrações Induzidas no Solo  
 
As atividades relacionadas à implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba, podem 
causar vibrações no solo e edificações lindeiras, devido à operação de equipamentos 
e ao eventual uso de explosivos nas escavações, especialmente quando da 
implantação dos túneis em NATM.  
 
Na fase de operação, a circulação de trens e de equipamentos em estações ou 
poços de ventilação poderão também produzir vibrações, assim como a operação do 
Pátio CIC. 
 
O monitoramento deverá ser definido, conforme as especialidades da engenharia, 
para a fase de implantação, e para campanhas na fase de operação.   
 
As ações devem abranger a produção de dados que orientem ações de controle, 
evitando-se danos a equipamentos e estruturas construídas no entorno, 
assegurando conforto à vizinhança. 
 
No caso da identificação de algum dano a edificações e equipamentos, devem ser 
efetuadas avaliações específicas e definidas as medidas corretivas a serem 
adotadas. 
 
Considerar o atendimento às normas NBR n° 9.653 (minerações em áreas urbanas 
com uso de explosivos: redução de riscos), e outras que possam ser definidas nas 
especificações dos serviços contratados.  
 
Definir em estudos técnicos, os parâmetros máximos dos níveis de vibração durante 
a operação do sistema. Nessa fase também devem ser avaliados os dos dispositivos 
de redução de vibrações para a via permanente e material rodante, de acordo com 
as características de uso da região do entorno. 
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Quanto ao uso de máquinas e equipamentos deverão ser verificados seus níveis de 
vibrações, efetuada a medição das vibrações induzidas ao solo nas áreas próximas 
aos canteiros de obra, frentes de trabalho, pátio e rotas de transporte.  
 
Os dados obtidos de monitoramento, devem ser inseridos em um banco de dados, 
visando a adoção de medidas mitigadoras, quando necessário. Salienta-se que a 
medição dos níveis de vibrações, sempre que possível, deve ser efetuada antes e 
após a introdução de medidas de mitigação, a fim de avaliar sua eficácia. 
 
Eventos que possam representar maior incômodo à vizinhança, devem ser 
informados previamente através do Programa de Comunicação Social. 
 
Este programa deverá registrar potenciais queixas de moradores e usuários do 
entorno, medindo inclusive o nível vibrações induzidas ao solo em imóveis 
possivelmente impactados pelo empreendimento de maneira a verificar a 
pertinência das reclamações para a aplicação de medidas de mitigação pontuais que 
se façam necessárias. 
 
Segundo SISTRAN (2009), no documento do EIA da Linha 5 - Lilás, para o caso do 
uso de explosivos, devem ser efetuadas as seguintes ações: 
• realizar um período de simulações de detonações/ensaios, variando-se as cargas 
por espera e monitorando-se a diferentes distâncias, deduzindo-se equações de 
propagação confiáveis a serem utilizadas nos planos de fogo; 
• medir captações diversas do ambiente de trabalho da obra sem ocorrência de 
fogos, a fim de se avaliar as condições que o tráfego de veículos intenso acarreta 
nos resultados; 
• utilizar sismógrafo de engenharia munido de estação de captação de vibração de 
terrenos (geofone) montado segundo esquema de eixos triortogonais, sensor de 
impacto de ar e acumulador de dados, para posterior análise por software 
específico; 
• medir vibrações das partículas, no solo e nas estruturas, provenientes de 
detonações nas proximidades das obras; 
• registrar eventos e conseqüências de arremesso de fragmentos de rocha ou de 
estruturas “implodidas”; 
• avaliar sobrepressões na atmosfera e ruídos transientes verificando o atendimento 
a NBR 9653 ou outro padrão estabelecido; 
• o monitoramento referente ao uso de explosivos deverá ser feito antes, durante e 
após as ações de detonação. 
 
O monitoramento de vibrações caberá às empresas construtoras contratadas ou 
prepostos e seu controle e fiscalização caberão ao empreendedor. 
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8.3.3 Subprograma de Monitoramento de Acidentes Geológicos 
 
A execução de obras subterrâneas e escavações pode ocasionar acidentes 
geológicos no subsolo, não só pelas escavações propriamente ditas, mas também 
pelo rebaixamento do lençol freático e desestabilização indireta do subsolo com uso 
de explosivos ou por vibrações.  
 
Esses acidentes geológicos podem afetar diretamente parte do empreendimento, 
áreas de serviços públicos, edificações lindeiras, sistema viário, entre outras 
estruturas, causando danos, perdas materiais e oferecendo risco à população local.  
 
Por isso, este programa tem o objetivo de monitorar os registros instrumentalizados 
sistemáticos das movimentações do subsolo durante a implantação do 
empreendimento, bem como acompanhar e avaliar a evolução e tendências de 
movimentação do subsolo e edificações lindeiras, sempre levando em conta as 
premissas e previsões de recalques admitidas no projeto. 
 
Para o acompanhamento deste programa, deverão ser utilizadas modernas 
tecnologias de medição de recalques e planejamento sobre uma base de dados, 
incluindo elementos de projeto, levantamentos geotécnicos e topográficos, cadastro 
unificado de redes de serviços públicos, edificações lindeiras e sistema viário, com 
referenciais topográficos (níveis e coordenadas) precisos.  
 
Este programa contempla principalmente a fase de implantação da Linha Azul do 
Sistema de Metrô de Curitiba. No entanto, deverá continuar na fase de operação, 
mas com menor frequência. 
 
8.3.4 Subprograma de Monitoramento de Qualidade das Águas 
 

Com as obras do metrô, há possibilidade de se afetar a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, por ações nas etapas construtivas do empreendimento 
e pela operação de áreas de apoio à construção da obra (canteiro de obras, 
caminhos de serviço, bota-foras, etc.), sem contar na própria operação da Linha 
Azul de Metrô. 
 

Este programa visa avaliar a qualidade das águas e, quando necessário, sugerir 
ações para o controle e prevenção da poluição ou contaminação. 
 

O Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas deverá ser 
efetuado através de inspeções (de caráter visual) sistemáticas e frequentes em 
locais de interesse, além da coleta de amostras e análise de parâmetros físico-
químicos. As inspeções visuais poderão indicar a necessidade de coletas adicionais 
de amostras para análise.  
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As inspeções e a coleta de amostras devem se iniciar na fase anterior à implantação 
da obra, permitindo conhecer a atual qualidade das águas e fornecer informações 
relevantes para o estabelecimento de medidas de controle. 
 

Para definir os pontos de coleta e monitoramento, recomenda-se a determinação de 
pontos localizados nos fluxos provenientes dos efluentes gerados na ADA, nas 
águas bombeadas dos túneis, estações e pontos com risco de contaminação, nas 
águas de drenagem superficial das águas pluviais da ADA e nas águas subterrâneas 
bombeadas para rebaixamento do nível de água. 
 

Devido à natureza da obra, sugerem-se os seguintes parâmetros mínimos para 
análise laboratorial: temperatura da água, potencial hidrogeniônico (pH), DBO, 
DQO, OD, cor, turbidez, série dos sólidos (sólidos totais, sólidos em suspensão 
total, sólidos dissolvidos totais, sólidos fixos em suspensão, sólidos voláteis em 
suspensão, sólidos sedimentáveis), série do nitrogênio (nitrogênio total, nitrogênio 
amoniacal), fósforo total, óleos e graxas, fenóis, coliformes fecais e totais. Os 
parâmetros determinados deverão ser monitorados considerando os valores de 
referência estabelecidos na lista de valores orientadores do Decreto Municipal nº 
1.190, de 14 de dezembro de 2004.  
 

Quando o parâmetro não for contemplado por esta listagem, deve se utilizar as 
referências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB - 2005) e da 
Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde (n° 518/2004) que segue valores 
preconizados na Lista Holandesa (2000). 
 

Este programa deve contemplar as três fases do empreendimento: planejamento, 
implantação e operação. 
 
 

8.3.5 Subprograma de Monitoramento de Qualidade do Ar  
 
Considerando-se que as atividades de implantação da Linha Azul do Metrô de 
Curitiba devem gerar poeira em suspensão, bem como produzir emissões oriundas 
da queima de óleo de máquinas e dos veículos de transporte de matéria prima e 
material excedente, devem ser implementadas ações de monitoramento da 
qualidade do ar.  
 
O monitoramento deve abranger a coleta e sistematização de dados obtidos e 
registrados em estações situadas na área de influência do empreendimento. 
Também a avaliação nos canteiros de obra, nas frentes de trabalho e nos locais de 
deposição de material excedente para avaliar a suspensão de material particulado e 
emissão de fumaça preta (escala de Ringelmann). 
 
Devem ser efetuadas avaliações dos dados coletados e registrados, devendo-se 
implementar medidas adicionais de controle e redução caso se faça necessário. 
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Sempre devem ser considerados os padrões legais de emissão de poluentes 
atmosféricos.  
 
8.3.6 Subprograma de Monitoramento de Contaminação do Solo   
 
Este programa busca o controle e monitoramento do material escavado e 
movimentado a ser destinado aos bota-foras.  
 
Mesmo com a remediação dos passivos ambientais, sugere-se o monitoramento de 
todo material escavado durante as obras do Metrô de Curitiba, quanto à existência 
de contaminantes (principalmente hidrocarbonetos), classificando essas áreas 
conforme orientações da CETESB: áreas potencialmente contaminadas (AP), áreas 
suspeitas de contaminação (AS) ou áreas contaminadas (AC).  
 
Para a última categoria, é necessária análise de produtos, classificação e a 
determinação das ações específicas de proteção ou descontaminação para 
deposição de material em local apropriado. 
 
8.3.7 Subprograma de Monitoramento de Dinâmica Hidrogeológica 
 
A execução das obras subterrâneas e escavações implicarão no rebaixamento 
temporário do nível de água do subsolo, o que poderá afetar temporariamente o 
regime de bombeamento dos poços de captação de água existentes na AID e ADA.  
 
O rebaixamento do nível d’água poderá ocasionar o desligamento de bombas 
submersas, levando à redução ou indisponibilidade de água, afetando usuários 
residenciais e estabelecimentos industriais.  
 
Recomenda-se, assim, a criação de um programa de monitoramento da dinâmica 
hidrogeológica em todo raio de influência do rebaixamento, com cadastramento 
detalhado das unidades existentes e monitoramento dos principais parâmetros, 
especialmente nível e vazão. 
 
Este programa contempla as etapas de planejamento e implantação do sistema de 
Metrô de Curitiba.  
 
8.3.8 Subprograma de Monitoramento de Processos Físicos 
 
Este programa objetiva o controle e o monitoramento dos processos de dinâmica 
superficial decorrentes da implantação das obras da Linha Azul do Metrô de 
Curitiba, envolvendo áreas de taludes de cortes e aterros, canteiros de obras, 
caminhos de serviço, bota-foras, entre outras, no intuito de preservar a integridade 
das estruturas existentes, previstas e áreas adjacentes. 
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O programa se justifica diante da possibilidade de início e/ou aceleração de 
processos erosivos, de movimentação de massas, com possibilidade de 
assoreamento de cursos d’água, principalmente nos locais com instabilidade de 
encostas e mais susceptíveis à erosão. 
 
O programa prevê o revestimento vegetal do solo reconformado, para oferecer 
proteção contra processos erosivos, favorecendo a drenagem da água até os locais 
de captação dos dispositivos projetados. 
 
O emprego de dispositivos de drenagem provisórios ou definitivos, no geral 
revestidos de concreto, oferece resistência a volumes e velocidades de escoamento 
elevadas, canalizando e orientando as águas superficiais desde os pontos de 
captação até os talvegues naturais. Constituem, assim, elementos preventivos às 
áreas que serão objeto de recuperação ambiental.  
 
Recomenda-se um monitoramento sistemático e contínuo nas áreas de maior 
susceptibilidade aos processos físicos de dinâmica superficial e nas áreas que 
sofrerão intervenção e recomposição, se certificando que as medidas adotadas 
estão surtindo efeito. 
 
Este programa contempla apenas a etapa de Implantação da Linha Azul do Sistema 
de Metrô de Curitiba. 
 
8.3.9 Subprograma de Monitoramento e Preservação do Patrimônio 
Edificado 
 
Esse programa visa estabelecer ações e protocolos para o monitoramento, 
conservação, controle e reparação do Patrimônio Edificado, tendo em vista a 
previsão de potenciais danos gerados por trepidações, vibrações ou eventuais 
recalques durante a implantação do Metrô de Curitiba.  
 
Deverá ser implementado junto às edificações de relevante interesse histórico e 
arquitetônico, tombadas ou não, situadas na ADA e AID do empreendimento, antes 
que se iniciem as primeiras obras, bem como, durante o processo de implantação 
do empreendimento.  
 
O programa deverá contemplar todos os bens de relevância nos espaços de 
influência direta do empreendimento, notadamente naqueles dispostos nos eixos 
centrais de ocupação histórica da cidade, como nas ruas João Gualberto, Riachuelo, 
Barão do Rio Branco e praças associadas.  
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Especial interesse deve ser dado aos bens tombados de elevada relevância para a 
memória da cidade, tais como: o antigo Paço Municipal (Praça Generoso Marques); 
a Praça Eufrásio Correia; o Palácio do Congresso (atual Câmara Municipal); o 
Palácio do Governo (atual Museu da Imagem e do Som); sobrados situados na Rua 
Barão do Rio Branco; a Estação Ferroviária; o Palácio Riachuelo; o Passeio Público e 
seu portal, o Colégio Estadual do Paraná, o Solar dos Leões, entre outros.  
 
Este programa deverá ser executado em consonância com programas de 
monitoramento das vibrações e recalques geotécnicos, tendo em vista a relação 
direta entre tais fenômenos e a eventual incidência de fatores de degradação nas 
edificações históricas e arquitetônicas, tais como: trincas, rachaduras e fissuras, ou 
ainda, abaulamentos do piso e colapso de estruturas, etc. 
 
Também deverá atender todas as especificidades em termos técnicos, dos materiais 
utilizados, equipe qualificada, procedimentos de segurança e legislação pertinente, 
bem como, seguindo as recomendações internacionais de análise, conservação e 
eventual reparo ou restauração estrutural de bens edificados de interesse 
patrimonial. 
 
Dentre os objetivos desse programa, destacam-se: 
• Prevenir possíveis danos aos bens de interesse histórico, cultural e arquitetônico 
dispostos na ADA e AID do empreendimento, identificando e recomendando as 
medidas mais adequadas à preservação e conservação dos bens edificados de 
interesse ao patrimônio da cidade de Curitiba; 
• Possibilitar o diagnóstico das causas e efeitos gerados pelas obras do metrô 
sobre o patrimônio edificado, tendo em conta o conhecimento do estado atual de 
conservação dos bens sob risco, bem como, avaliações periódicas visando o 
monitoramento dos processos e produtos geradores de degradação; 
• Atuar no sentido de prevenir ou controlar os eventuais fatores degradantes, 
prevendo-se inclusive, planos emergenciais de conservação, atentando para 
diretrizes nacionais e internacionais sobre intervenções (reparações, restauros, etc) 
em bens de interesse histórico, cultural e arquitetônico. 
 
Em termos metodológicos, deverá constar da elaboração de um plano de pesquisa, 
inventário e diagnóstico sobre as características individuais e as condições atuais 
estruturais e de conservação de cada bem envolvido. Em conjunto serão 
desenvolvidos planos de monitoramento e controle visando estabelecer medidas 
preventivas para a manutenção do estado de conservação das edificações históricas 
e arquitetônicas de interesse, ou ainda, identificando prontamente as feições de 
comprometimento e as respectivas ações corretivas a serem executadas. 
 
A metodologia descrita segue as recomendações do ICOMOS 
(www.international.icomos.orgcentre-doc-icomos@unesco.org) quanto aos 
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princípios gerais visando análise, conservação e eventual 
reparação/consolidação/restauração de bens edificados de interesse patrimonial. Os 
procedimentos mais específicos devem ser elaborados por equipe multidisciplinar, 
composto por arquitetos, historiadores, engenheiro, arqueólogo, entre outros, com 
experiência na área de conservação de bens edificados. 
 
Nas avaliações deve-se considerar o patrimônio físico em seu contexto cultural e 
social, sendo seu valor dependente da integridade de todos os seus componentes, 
como um produto único da técnica construtiva própria de um período, mas também, 
nas eventuais alterações de uso propostas. 
 
As etapas gerais constarão do diagnóstico e acompanhamento, por meio da 
pesquisa de dados e informações importantes, identificação das causas dos danos 
ou da deterioração, definição das medidas a serem tomadas e acompanhamento da 
eficácia das intervenções. 
 
Na pesquisa e diagnóstico é essencial obter informações completas sobre as 
características estruturais originais ou de etapas anteriores. Também compreenderá 
o conhecimento sobre as técnicas que foram usadas na construção, as alterações 
sofridas e seus efeitos, sobre os fenômenos ocorridos e, finalmente, sobre o seu 
estado atual.  
 
Conforme Unesco (op cit), o diagnóstico é baseado em abordagens históricas, de 
caráter qualitativo e quantitativo; a abordagem qualitativa se baseia na observação 
direta dos danos estruturais e da decomposição do material, bem como em 
pesquisa histórica e arqueológica, e a abordagem quantitativa principalmente em 
testes físicos, monitoramento e análise estrutural.  
 
Todos os aspectos levantados no diagnóstico, incluindo avaliações de segurança 
devem ser explicitados e indicados em relatórios, com registro detalhado das 
pesquisas testes, análises e resultados. 
 
Quanto às medidas corretivas e de controles, deve-se atacar predominantemente as 
causas, preferindo-se a manutenção preventiva. As medidas de conservação e 
consolidação precisam ser acompanhadas de avaliações de segurança, sendo que 
qualquer tipo de intervenção deve estar baseado na compreensão clara dos 
processos de deterioração e nas análises da estrutura após a intervenção. 
 
As características dos materiais utilizados e sua compatibilidade com os materiais 
pré-existentes devem ser plenamente conhecidas; incluindo estudos de impactos a 
longo prazo. Tanto quanto possível, as intervenções devem respeitar o conceito, 
técnicas e o valor histórico do original ou das etapas anteriores da estrutura. 
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Deverão ser documentadas todas as atividades de monitoramento, medidas 
corretivas e de controle e mantidas como parte da história de cada edificação. 
 
8.4 PROGRAMA DE SEGURANÇA  
 
O Programa de Segurança para o Sistema de Metrô de Curitiba deve levar em 
consideração alguns aspectos das forças estaduais e de segurança pública e 
emergências municipais, além de problemas corriqueiros, relacionados a potenciais 
acidentes com usuários e trabalhadores, e eventos de maior porte. 
 
Deverá contemplar ações nas etapas de implantação e operação da Linha Azul do 
Metrô. 
 
Etapa de Implantação 
- aumento das ações de fiscalização, visando intensificar o controle nas áreas 
próximas às obras do pátio de manobras e manutenção, bem como junto às frentes 
de trabalho e canteiros de obras, coibindo atividades ilícitas e socialmente 
indesejáveis;  
 
- controle e fiscalização de veículos, de forma a evitar a circulação daqueles que 
não apresentem as condições mínimas de segurança; 
 
- ampliar os serviços de emergências do Sistema Móvel de Urgências (SAMU), e do 
Sistema Integrado de Atendimentos a Traumas e Emergências (SIATE);  
 
- incrementar as patrulhas preventivas visando dar uma maior visibilidade dos 
policiais, garantindo uma sensação de segurança aos que irão circular pelas regiões 
das obras;  
 
- treinar as equipes de emergências em relação à equipamentos específicos para 
atuação em túneis e em situações de possível desmoronamento; 
 
- outras ações a serem determinadas conforme o detalhamento do Projeto de 
Engenharia. 
 
Etapa de Operação 
- delimitar a jurisdição de atuação de cada instância policial em relação a Linha Azul 
do Metrô em operação; 
 
- decidir antecipadamente qual instituição de segurança pública irá realizar o 
policiamento ostensivo (estadual – PM, ou municipal - GM) dentro das estações do 
metrô; 
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- avaliar a possibilidade de contratação de uma empresa de segurança para auxiliar 
nas atividades de controle e fiscalização no metrô. No caso da utilização de 
profissionais de segurança pública (municipal ou estadual) um aumento do efetivo 
deverá ser levado em consideração; 
 
 - definir os procedimentos e equipamentos a serem adotados em possíveis 
situações de encontro de artefatos explosivos; 
 
- definir os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes com funcionários 
e usuários do sistema;   
 
- tomar medidas preventivas com relação a eventos de grande porte. 
 
  

8.5 PROGRAMA DE PROSPECÇÃO, RESGATE E MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO 
 
O Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico deverá ser 
previamente aprovado pelo IPHAN. Deverá ocorrer a contratação de um arqueólogo 
responsável, o qual deverá elaborar e apresentar projeto àquele órgão, de acordo 
com as especificações contidas na Portaria IPHAN nº 07/1988. Com base nesse 
projeto, o IPHAN fornecerá a permissão/autorização de pesquisa. 
 

Para execução dos diversos subprogramas previstos relacionados a essa temática, 
deverá ser constituída uma equipe técnica, constando de um arqueólogo 
coordenador do projeto e equipes de campo compostas por pesquisadores e 
auxiliares de campo, e por pessoal associado às atividades de laboratório e 
gabinete, aptos a realizar análises e confecção de produtos de consistência 
científica.  
 

O empreendedor, que contratará equipe técnica e fornecerá recursos para a 
instituição encarregada da guarda do material arqueológico, conforme Portaria 
IPHAN 230/2002, será o responsável por este programa. Quanto à infraestrutura, 
esta constará basicamente do transporte, hospedagem e alimentação da equipe de 
campo; material de campo e laboratório, bem como, do suporte para a produção e 
uso de material gráfico. Os equipamentos necessários são projetores data-show, 
computadores portáteis (note-book), aparelho de reprodução de DVD e filmadora, 
sem contar o material gráfico, impresso, digitalizado, filmado e museográfico, a ser 
especificado pela equipe técnica contratada. 
 

O Programa deverá ser executado em consonância com o cronograma de 
implantação do empreendimento, iniciando-se pela prospecção das áreas 
consideradas prioritárias, tais como, canteiro de obras, frentes de trabalho e pátio. 
Para o caso de identificação positiva de indícios e sua delimitação, as áreas deverão 
ser identificadas e marcadas precisamente em campo, resguardando-as de 
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quaisquer possíveis alterações, até que sejam implantadas medidas de resgate ou 
proteção adequadas.  
 

O acompanhamento das atividades será efetuado através de relatórios periódicos 
de andamento e de um relatório final a ser protocolado no IPHAN. 
 

Recomenda-se, a sinergia entre os Programas Arqueológicos e os Programas de 
Comunicação Social e Educação Patrimonial. 
 
Este programa contemplará o desenvolvimento de três sub-programas. 
 
8.5.1 Subprograma de Prospecção Arqueológica 
 
Os estudos realizados para o diagnóstico arqueológico nas Áreas de Influência da 
Linha Azul do Metrô de Curitiba demonstraram elevado potencial histórico-
arqueológico, seja através das informações secundárias levantadas, seja pela 
presença de bens patrimoniais de interesse histórico-arqueológico no espaço de 
influência direta do empreendimento. Essas constatações apontam, em diversas 
situações, para a necessidade de melhor caracterização dessas áreas (ADA e AID), 
de levantamento mais preciso dos registros identificados e de suas fragilidades. Por 
isso, é sugerido um Programa de Prospecção Arqueológica, com avaliação amostral, 
sistemática ou estratificada da área, para evitar que o empreendimento ocasione a 
destruição de bens materiais de interesse à memória local e regional. Com essa 
avaliação, será possível recomendar ao empreendedor as medidas a serem tomadas 
para a preservação e o monitoramento de bens histórico-arqueológicos dispostos 
em áreas afetadas pelo empreendimento. 
 
Os termos da Portaria IPHAN nº 230/2002 estabelecem, para a fase da obtenção da 
Licença de Instalação, a implantação de um Programa de Prospecção com 
intervenções no subsolo, nos compartimentos ambientais de maior potencial 
arqueológico da AID do empreendimento e nos locais que sofrerão impactos 
indiretos potencialmente lesivos a esse patrimônio.  
 
Para a Linha Azul do Metrô de Curitiba, o Programa de Prospecção estará voltado 
principalmente aos locais definidos como canteiro de obras, Pátio CIC, trecho aéreo 
(inclusive estação área), trecho Cut and Cover (incluindo estações Cut and Cover) e 
trecho NATM, além de prospecções eventuais em áreas adjacentes (desde que 
autorizadas pelos proprietários) que apresentem solos conservados e/ou 
características geomórficas favoráveis a assentamentos humanos, para os quais 
também haja previsão de impactos indiretos (por exemplo, melhoria de vias e 
especulação imobiliária). 
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A abordagem metodológica objetiva a verificação de todos os locais vulneráveis do 
ponto de vista arqueológico, antes que qualquer obra coloque em risco bens 
arqueológicos existentes. 
 
O programa deverá atingir as áreas de impactos diretos potencialmente lesivos ao 
patrimônio arqueológico, e áreas limítrofes sob risco preditivo ou com capacidade 
informativa relevante para entendimento dos padrões de ocorrência e distribuição 
de sítios na região atingida. Contemplará, assim, os seguintes procedimentos: 
 

• levantamento, localização, quantificação e estudo preliminar de 
sítios/ocorrências por meio de métodos e técnicas prospectivas sistemáticas; 

• caracterização da diversidade cultural, com base em análises prévias dos 
materiais encontrados e em dados secundários; 

• avaliação do grau de conservação dos sítios e vestígios arqueológicos; 
• planejamento e elaboração do Programa de Resgate Arqueológico, com 

adoção de critérios de significância científica para os sítios ameaçados e 
definição da metodologia a ser empregada nos estudos. 

 
Dependendo da dinâmica dos trabalhos e da metodologia adotada nesta fase, 
poderão ser empregadas técnicas de resgate imediato durante a etapa prospectiva 
nos sítios ou indícios considerados de baixa significância, pouca quantidade de 
material ou com registros bastante perturbados, desde que devidamente 
explicitados no âmbito do programa. 
 
Para o levantamento prospectivo na ADA (Pátio CIC, canteiros, áreas de 
empréstimo e bota-fora), as atividades constarão das seguintes técnicas: 

• caminhamento sistemático por todas as áreas, com observação criteriosa do 
solo para verificar a presença de bens arqueológicos aflorados em superfície; 

• execução de sondagens arqueológicas, escavadas em níveis arbitrários e 
aprofundadas conforme o compartimento pedológico-sedimentar abordado. 
Destina-se à verificação da existência de bens arqueológicos enterrados e, 
em caso positivo, será necessário registrar as características de sua 
ocorrência. 

 
Para as atividades de delimitação das ocorrências e sítios detectados, 
primeiramente é necessária avaliação da distribuição das ocorrências superficiais, 
com o objetivo de definir possíveis limites e áreas centrais de ocorrências, bem 
como estimar uma zona de entorno com potencial de subsolo. Posteriormente, 
serão estabelecidas linhas de sondagens paralelas e perpendiculares para criar uma 
grade de avaliação. 
 
A coleta de material arqueológico deve ser mapeada e reduzir-se ao mínimo, 
ocorrendo somente nos pontos em que houver intervenção arqueológica, de modo a 
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não produzir alterações nos sítios que prejudiquem futuras pesquisas de resgate ou 
preservação. 
 
8.5.2 Subprograma de Resgate Arqueológico 
 
De acordo com as diretrizes do IPHAN, após a fase de prospecções arqueológicas e 
sendo comprovados e delimitados sítios e ocorrências nas áreas futuramente 
afetadas, deverão ser executados o Programa de Resgate Arqueológico e o 
Programa de Educação Patrimonial, como requisito para concessão da LO. Desde 
modo, o detalhamento desses programas só será possível após a obtenção de 
resultados dos trabalhos prospectivos. 
 
Para a implantação de programas de pesquisa arqueológica, cabe frisar a 
necessidade da obtenção do licenciamento arqueológico expedido pelo IPHAN, 
segundo a Portaria nº 007/88 da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), em conformidade com a Lei Federal n° 3924 de 26 de julho de 
1961, que dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos.  
 
Assim, este subprograma procura dar continuidade aos projetos de diagnóstico e 
prospecção arqueológica, englobando ocorrências ou sítios arqueológicos que 
possam ser afetados pelas obras de implantação ou operação do metrô. 
 
O subprograma objetiva também o resgate sistemático de elementos (artefatos, 
ecofatos e biofatos), conjuntos e estruturas arqueológicas associadas às ocorrências 
e sítios arqueológicos, procurando extrair informações para gerar conhecimentos 
sob diferentes temáticas propositórias. 
 
Nesse processo, será possível recomendar ao empreendedor medidas adequadas 
para preservação, monitoramento e gestão de bens histórico-arqueológicos 
dispostos nas áreas em questão. 
 
Os trabalhos de resgate do patrimônio arqueológico serão realizados com base na 
avaliação dos sítios e ocorrências constatados no programa anterior, levando-se em 
conta critérios de significância arqueológica e as proposições teórico-metodológicas 
da pesquisa.  
 
Conforme as normas do IPHAN, os projetos envolvendo resgates arqueológicos 
compreenderão as seguintes atividades: 
- levantamentos bibliográficos, cartográficos, aerográficos; 
- planejamento e preparativos para as etapas de campo; 
- metodologia detalhada da fase de escavações arqueológicas; 
- definição e adoção de modelos de guarda e acondicionamento dos materiais 
arqueológicos resgatados; 
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- adoção de modelo de curadoria do material arqueológico, coletado em campo; 
- explicitação dos critérios de significância que nortearam a escolha dos sítios 
ameaçados que serão resgatados; 
- outras ações que atendam ao Art. 5 da Portaria IPHAN n° 007/88. 

A metodologia básica para este subprograma consiste em escavações setorizadas 
ou amplas, com técnicas verticais (sondagens, trincheiras) ou horizontais 
(decapagem em superfícies amplas), atendendo a níveis naturais e/ou artificiais 
conforme as características das “fácies” identificadas. Haverá registro detalhado das 
ocorrências, plotagem, representação gráfica em perfis e plantas, atentando para as 
relações contextuais e estruturais entre os registros e o meio (natural e analítico). 
 
O estudo de cada sítio a ser resgatado deverá ser acompanhado por pesquisas no 
entorno ambiental e paisagístico, visando compreender processos de escolhas 
culturais (funcionais, estilísticas e tecnológicas) envolvidas no contexto sistêmico 
dos grupos humanos formadores do sítio arqueológico. 
 
Deverá haver ainda o registro e documentação das atividades de campo, em 
imagens (VHS, fotografias digitais, etc.), filmes fotográficos, registros 
planialtimétricos, croquis, plantas, perfis e mapas, fichas padronizadas, etc., 
produzindo um acervo documental disponível para pesquisas futuras. 
 
Quanto aos procedimentos gerais de laboratório, estes deverão atender todos os 
materiais obtidos nos trabalhos de resgate. Em laboratório, o material arqueológico 
deverá receber o seguinte tratamento geral: 
- trabalhos de limpeza, secagem e numeração referencial dos objetos; 
- triagem segundo a natureza dos artefatos (material lítico ou cerâmico), ecofatos 
(restos faunísticos e minerais) e eventuais restos de sepultamentos humanos; 
- análises macroscópicas, visando a identificação de matérias-primas, tipologia 
geral e atributos funcionais, estilísticos e tecnológicos, análise de sedimentos, 
separação de possíveis amostras para datação, entre outras que se mostrarem 
necessárias; 
- atividades de quantificação (contagem e peso) e qualificação dos vestígios e seus 
atributos, formação de banco de dados, formatação dos contextos formais, 
relacionais e espaciais envolvidos, produção de tabelas e gráficos comparativos; 
- processo de preparação e condicionamento de materiais e vestígios visando a 
conservação provisória e o envio à instituição de endosso, para devida guarda e 
demais processos de curadoria. 

 
Durante o subprograma, as áreas selecionadas para o resgate deverão ser isoladas 
de quaisquer perturbações decorrentes das obras, até que sejam devidamente 
liberadas pelo IPHAN, conforme a legislação vigente. 
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O produto esperado compreende relatório técnico-científico descrevendo as 
atividades desenvolvidas em campo, laboratório e gabinete, acrescentando assim 
informações aos conhecimentos histórico-arqueológicos local e regional (IPHAN, 
2008). Por fim, o relatório deve obrigatoriamente contemplar uma proposta de 
utilização do material coletado dos sítios. 
 
8.5.3 Subprograma de Monitoramento Arqueológico 
 
Conforme as Normas de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico do IPHAN 
(2008), o monitoramento arqueológico deve ser contínuo na fase de implantação do 
empreendimento. O monitoramento arqueológico deverá ser realizado nas frentes 
de obras e anteriormente aos serviços de engenharia e terraplanagem. Este 
subprograma compreende a execução de ações complementares a outras ações 
preventivas já executadas (como a prospecção arqueológica). 
 
Insere-se no escopo deste programa a perspectiva de monitoramento como ação 
avaliatória e de controle, com demanda por indicadores arqueológicos a serem 
monitorados. Esta necessidade se aplica principalmente nos casos envolvendo o 
patrimônio edificado, que pode sofrer processos de degradação por trepidações, 
vibrações e recalques.  
 
Também deverão ser monitoradas as áreas lindeiras ao empreendimento que 
detenham bens de interesse e terrenos não construídos com potencial arqueológico. 
Essas áreas poderão, ao longo da implantação e operação do empreendimento, 
serem afetadas por obras de melhorias e pela especulação imobiliária. 
 
Neste contexto, este subprograma objetiva verificar e avaliar todos os locais 
vulneráveis do ponto de vista arqueológico, antes de qualquer obra relacionada ao 
empreendimento em questão possa colocar em risco os bens arqueológicos 
existentes. Assim, se for o caso, seria possível recomendar ao empreendedor 
medidas adequadas quanto à preservação e gestão de bens histórico-arqueológicos 
dispostos nas áreas afetadas pelo empreendimento. 
 
Quando houver detecção de materiais ou vestígios de interesse, as obras deverão 
ser paralisadas imediatamente para uma avaliação arqueológica mais detalhada, 
que pode envolver raspagem de perfis, abertura de poços, testes radiais ou 
paralelos, registro preciso do posicionamento das ocorrências e procedimentos de 
delimitação prévia. Se forem identificados elementos contextuais de relevância 
científica, incluindo condicionantes ambientais favoráveis à preservação da matriz 
primária de deposição, a área de ocorrência deverá ser sinalizada e protegida, 
resguardando a mesma para estudos futuros. Em ocorrências isoladas e discretas, 
avaliadas como de baixa significância científica, deverão ser realizadas atividades 
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de resgate expedito, de modo a recuperar vestígios identificáveis e seu contexto 
informacional local. 
 
Tais operações devem propiciar subsídios para a determinação de medidas 
preventivas, mitigatórias ou compensatórias cabíveis, respeitando a legislação 
pertinente e atendendo, na medida do possível, o cronograma e demandas 
específicas relativas ao andamento das obras e o processo de licenciamento 
ambiental. 
 
Eventualmente, áreas adjacentes poderão sofrer processo de monitoramento, 
notadamente aquelas que apresentem Unidades de Interesse à Preservação (UIPs), 
solos conservados e/ou características geomórficas favoráveis a assentamentos 
humanos, para os quais também exista previsão de impactos indiretos. 
 
No caso da presença de vestígios arqueológicos, a obra ou atividade deverá ser 
paralisada imediatamente e o IPHAN, comunicado formalmente do ocorrido, 
informando a localização prévia dos achados. 
 
8.5.4 Subprograma de Educação Patrimonial 
 
O patrimônio cultural representa a memória e tem importância para a história do 
Brasil. Os bens arqueológicos representam uma parte específica deste patrimônio, 
que remete à história antiga da ocupação do território e à formação étnica do povo 
brasileiro e, por isso, são protegidos pela legislação. No entanto, em relação às 
realidades locais, o patrimônio só se torna um bem para a comunidade na medida 
em que lhe são atribuídas significâncias no presente. A hierarquização das 
significâncias é fomentada de acordo com a identidade pessoal e social, construídas 
e reelaboradas cotidianamente pelas pessoas e grupos.  
 
A Educação Patrimonial aliada a projetos de Arqueologia possibilita à comunidade 
ter acesso e conhecimento deste tipo específico de patrimônio, no geral pouco 
conhecido, aproximando assim as pesquisas com o contexto público, o que remete 
a aspectos mútuos em termos das significâncias regionais e locais. Sendo assim, a 
Educação Patrimonial é uma forma de diálogo entre profissionais de arqueologia e a 
comunidade, estimulando a valorização, o resgate e a resignificação do patrimônio 
cultural. 
 
A Portaria nº 230/2002 prevê a elaboração e execução de Programa de Educação 
Patrimonial associado a projetos que envolvam licenciamento ambiental de 
empreendimentos potencialmente prejudiciais ao patrimônio arqueológico. Deste 
modo, o Programa de Educação Patrimonial atende a essa exigência do IPHAN e 
deverá, portanto, ser apresentado a esse órgão, juntamente com o Subprograma 
de Prospecção e com o Subprograma de Resgate Arqueológico. 
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Este sub-programa busca fomentar iniciativas de promoção, defesa e preservação 
dos bens arqueológicos, promovendo a co-responsabilidade pela preservação do 
patrimônio arqueológico regional e local. Especificamente, o sub-programa objetiva 
comunicar, esclarecer e sensibilizar a comunidade e os profissionais direta ou 
indiretamente ligados ao empreendimento sobre as especificidades do patrimônio 
arqueológico, das pesquisas ligadas ao licenciamento ambiental e das implicações 
jurídico-legais de danos ao patrimônio arqueológico nacional. 
 
Desta forma, o público-alvo compreende tanto os profissionais direta e 
indiretamente ligados ao projeto, que atuam na área física do empreendimento, 
como o público externo, ou seja, comunidades locais circunvizinhas ao 
empreendimento ou dos bairros atravessados pelo metrô. 
  
O programa deverá promover a apropriação, valorização, resgate e re-significação 
do patrimônio arqueológico da região, através da comunicação dos conhecimentos 
gerados pela ciência arqueológica e pelos trabalhos de arqueologia ligados ao 
licenciamento ambiental. 
 
Para maior envolvimento dos participantes, serão promovidas Oficinas de Educação 
Patrimonial, quando haverá multiplicação de conhecimentos, idéias e conceitos 
associados ao uso e apropriação de bens culturais. Em conjunto com as oficinas, 
deverão ser preparados materiais didáticos, impressos, audiovisuais ou outros que 
se mostrarem necessários. 
 
As atividades de Educação Patrimonial objetivam trabalhar elementos fundamentais 
para a construção da cidadania: conhecimento crítico, apropriação consciente do 
patrimônio cultural, valorização e preservação sustentável.  
 
As oficinas deverão acontecer durante os trabalhos de prospecção arqueológica, 
resgate e, posteriormente, com o retorno dos resultados obtidos pelos estudos 
arqueológicos.  
 
O resultado final do Programa de Educação Patrimonial será o conjunto da produção 
científica e didática organizada em material gráfico, além do incremento de 
conhecimentos junto à comunidade e a atualização dos professores locais, elevando 
assim o grau de envolvimento, responsabilidade e cidadania da população como um 
todo. 
 
8.6 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
A existência de impactos ambientais negativos não mitigáveis ou o uso de recursos 
ambientais não renováveis, notadamente, geram custos sociais que não podem ser 
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evitados, exigindo, de acordo com a legislação vigente, a proposição de medidas 
compensatórias. 
 
São três as bases legais de exigibilidade de medidas compensatórias no Brasil, a 
primeira e mais antiga é a prevista na Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente Compensação Ambiental, a segunda está consignada na 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC, e a terceira 
compensação encontra seu respaldo legal no Estatuto da Cidade, a norma 
definidora das diretrizes da Política Urbana, editada através da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001. 
 
No Estado do Paraná, a matéria encontrou regramento próprio, através de 
Resolução Conjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto 
Ambiental do Paraná SEMA/IAP n° 001/2010, posteriormente adequada à normativa 
federal. Nesta resolução a compensação ambiental é definida, como retribuição, 
legalmente exigível devida à coletividade, pelo uso de recursos ambientais pelo 
responsável por empreendimento que cause significativo impacto.  
 
Este Programa tem por objetivo atender ao que estabelece o Decreto Federal n° 
6.848/2009,  que possibilita determinar o montante de recursos a serem destinados 
pelo empreendedor à constituição de uma ou mais Unidades de Conservação ou, 
eventualmente, à implementação de mosaicos de biodiversidade, se assim decidir o 
órgão ambiental municipal.  
 
Considerando-se um montante de investimento na implantação da Linha Azul do 
Metrô de Curitiba da ordem de R$ 3.258.552.566, 25, os recursos a serem 
destinados à compensação ambiental especificamente quanto à implementação de 
unidades de conservação são da ordem de R$ 69.798.195,96.  
 
Conforme a legislação, esse montante deve ser aplicado em unidades de 
conservação do município, ou na implementação de mosaicos de unidades de 
conservação, o que contempla corredores ecológicos. 
 
8.6.1 Subprograma Corredores Ecológicos Urbanos 
 
Segundo a Aliança para Conservação da Mata Atlântica, entre as organizações não 
governamentais Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica (2009), corredor 
ecológico, ou de biodiversidade, é uma forma de recuperar e religar fragmentos de 
florestas, uma tentativa de evitar a perda de riquezas naturais insubstituíveis, que o 
tempo não irá repor sem ajuda. O corredor é, assim, um mosaico de usos e 
ocupação da terra, que busca integrar parques e reservas, áreas de cultivo e 
pastagens, centros urbanos e atividades industriais, responsabilizando todos os 
cidadãos pela conservação da natureza. 
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Inspirado nesta ação conservacionista e no impacto gerado pela perda de 
ambientes, propõe-se esse programa, de forma a englobar parques, bosques e 
áreas verdes, compreendendo áreas de menor uso, principalmente no trecho norte, 
auxiliando o maior número possível de espécies da região, com destaque a 
ameaçadas de extinção, como Myotis ruber (morcego), espécie identificada no 
estudo da mastofauna como potencialmente ocorrente na área estudada. 
 
Esse programa deve abranger: 

• avaliação e seleção de áreas para definir o corredor ecológico, buscando a 
conectividade de paisagens entre si e com áreas maiores; 

• identificação de pontos de conexão; 
• identificação de atributos que favoreçam a presença da fauna nativa; 
• controle e erradicação de plantas exóticas; 
• restauração ambiental, como recomposição de mata ciliares e adensamento 

com espécies nativas; 
• promoção de estudos biológicos que contemplem inventários abrangendo 

diversos taxa, bem como estudos ecológicos para espécies indicadoras, 
ameaçadas ou de especial interesse; 

• monitoramento dos dados obtidos; 
• divulgação do programa, demonstrando a sua importância para a promoção 

da sustentabilidade ambiental e conservação da natureza dentro do contexto 
urbano. 

 
Os diversos programas ambientais propostos são apresentados no Quadro 39. 
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Quadro 39 -  Programas Ambientais propostos 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL  

Subprograma de Desenvolvimento do Projeto 

Subprograma de Segurança do Trabalho 

Subprograma de Controle de Efluentes 

Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos 

Subprograma de Controle de Drenagem 

Subprograma de Remoção de Vegetação 

Subprograma de Remanejamento de Serviços e Concessionários 

Subprograma de Vestígios Arqueológicos 

Subprograma de Passivos Ambientais 

Subprograma de Engenharia de Operação  

Subprograma de Recomposição Ambiental e Paisagística 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL  

Subprograma de Monitoramento de Emissões Sonoras 

Subprograma de Monitoramento de Vibrações 

Subprograma de Monitoramento de Acidentes Geológicos 

Subprograma de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Subprograma de Monitoramento de Qualidade do Ar  

Subprograma de Monitoramento de Contaminação do Solo 

Subprograma de Monitoramento de Dinâmica Hidrogeológica 

Subprograma de Monitoramento de Processos Físicos  

Subprograma de Monitoramento de Monitoramento e Preservação do Patrimônio Edificado 

PROGRAMA DE SEGURANÇA 

PROGRAMA DE PROSPEÇÃO, RESGATE E MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO 

Subprograma de Prospecção Arqueológica 

Subprograma de Resgate Arqueológico 

Subprograma de Monitoramento Arqueológico 

Subprograma de Educação Patrimonial  

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

Subprograma de Corredores Ecológicos Urbanos 
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9. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
O presente capítulo tem como objetivo apresentar as conseqüências 
socioambientais da implantação ou não da Linha Azul do Metrô de Curitiba, em 
relação ao contexto atual. 
 
9.1 CENÁRIO SEM A IMPLANTAÇÃO DA LINHA AZUL DO METRÔ DE CURITIBANO  
 
Atualmente a área prevista para implantação do empreendimento se encontra 
totalmente inserida em ambiente urbano com elevada densidade populacional, 
principalmente no Trecho Sul.  
 
Como conseqüência, o contexto ambiental se encontra bastante depauperado e 
degradado em relação à fragmentação florestal, fitofisionomias e hábitats 
conservados e composição da diversidade de espécies. Sendo assim, como a cidade 
possui uma dinâmica de aumento de crescimento e expansão, mantidas as 
tendências atuais, o cenário poderá se manter o mesmo ou poderá se agravar por 
meio da progressiva perda da biodiversidade local e regional. 
 
O transporte efetuado com a utilização de ônibus no Eixo Norte–Sul, encontra-se no 
limite da capacidade de atendimento com esse modal, especialmente na porção sul.  
 
As medições de ruídos efetuadas ao longo do eixo, verificaram que o ambiente 
urbano apresenta, em geral, níveis sonoros acima dos permitidos pela legislação 
municipal. Mantendo-se o modal de transporte atual, potenciais ampliações da frota 
de ônibus oriundas de incrementos na demanda elevariam a poluição sonora.  
 
No contexto econômico, a não implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba 
representa um conjunto de perdas, ou seja, ao não fazer os investimentos 
pertinentes, ou devido ao seu montante (na ordem de R$3.258.552.566,25). Tais 
recursos são significativos, deixando-se de incrementar a economia local, regional, 
estadual e nacional; consequentemente, o erário perde em não poder contar com o 
aumento da arrecadação de impostos que diretamente beneficiam os serviços 
públicos de saúde, educação, segurança e qualidade de vida da população humana 
residente na região. 
 
Sem a implantação do projeto previsto, os vários benefícios a serem proporcionados 
pelo novo modal não deverão ocorrer, limitando assim o desenvolvimento 
socioeconômico ao longo do traçado Cidade Industrial de Curitiba CIC-Sul/Santa 
Cândida, restringindo a implantação e/ou ampliação de atividades econômicas e 
habitacionais nos bairros transpassados ou beneficiados pela Linha Azul do Metrô.  
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A tendência é de que o número de edificações habitacionais, mas também a 
localização e atuação de atividades comerciais e de serviços apresentem 
incrementos limitados nos trechos que atualmente ainda contam com densidades 
ocupacionais relativamente baixas. 
 
O patrimônio histórico-arqueológico não deve se alterar, em longo prazo, o que 
implica por um lado na manutenção de condições não muito favoráveis de 
conservação desses bens e também na falta de recursos para pesquisas 
arqueológicas em subsolo urbano.  
 
O cenário sem o empreendimento, a longo prazo, deve ser visto como o 
esgotamento do atual sistema de transporte da cidade. Identificar o limite em que 
este modal atual se esgotará é de difícil identificação e gera grande debate entre 
técnicos que discutem o planejamento da cidade. Tal limite só poderá ser 
estabelecido com a definição do montante de recursos que se está disposto a 
despender para o transporte público e qual a sua prioridade em relação a outras 
demandas da população.  
 
9.2 CENÁRIO COM A IMPLANTAÇÃO DA LINHA AZUL DO METRÔ DE CURITIBA 
 
A implantação da Linha Azul trará diversos benefícios aos usuários da RIT, e à 
região de Curitiba como um todo.   
 
Entre os benefícios encontram-se: 
- maior conforto e segurança; 
- redução do tempo de percurso no eixo; 
- redução de emissões atmosféricas e ruídos; 
- redução nos acidentes de trânsito; 
- redução do consumo de combustível; 
- mudança da matriz energética; 
- incremento nas possibilidades de integrações intermodais; 
- melhorias urbanas e paisagísticas. 
 
A conversão do uso das canaletas utilizadas pelos ônibus em áreas verdes, ciclovias 
e outras estruturas, beneficiará os moradores da cidade e especialmente aqueles 
residentes no entorno e ao longo desse eixo. Os projetos a serem desenvolvidos 
para isso terão papel fundamental na integração urbana e paisagística. 
 
Os cenários para o desenvolvimento socioeconômico de Curitiba e municípios 
circunvizinhos indicam aumento da população humana residente, prevendo-se, 
segundo projeções do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPARDES), um contingente de 2.043.881 e 4.194.537 pessoas para o ano de 2020 
na capital e Região Metropolitana de Curitiba, respectivamente. Essa evolução 
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requer, dentre outras exigências, ampliações e melhorias na gestão e na 
infraestrutura dos meios de transporte público de passageiros.  
 
A opção administrativa de transformação organizacional, estrutural e logística de 
um meio convencional de transporte urbano de passageiros baseado na utilização 
de ônibus para um sistema metroviário moderno apresenta desafios para a 
administração pública e objetiva melhorar a mobilidade para a sociedade em geral e 
os usuários do transporte público em particular. 
 
A implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba deverá proporcionar vários 
benefícios que muito contribuirão para a dinamização socioeconômica ao longo do 
traçado CIC-Sul/Santa Cândida, estendendo-se as vantagens aos bairros 
transpassados e a municípios limítrofes quando da sua integração pela RIT.  
 
Com o empreendimento, a tendência é de que principalmente o número de 
edificações habitacionais, mas também a localização de atividades econômicas 
(comércio e serviços) venham a ter incrementos maiores nos trechos que 
atualmente ainda contam com densidades ocupacionais relativamente baixas como 
é o caso nas áreas de entorno das estações previstas de Santa Regina, Capão Raso, 
Cabral, Holanda, Boa Vista, Cidadania e Santa Cândida.  
 
Os investimentos globais orçados para a implantação do Metrô Curitibano perfazem 
um montante na ordem de R$ 3.258.552.566,25, seja pelos gastos previstos a 
serem feitos com projetos e estudos, serviços preliminares de sondagens, aquisição 
de locomotivas, vagões, equipamentos e instalações diversas, implantação de vias 
permanentes, obras civis e edificações em geral, unidades de telecomunicações, 
eletrificação, instalação e adequação da infraestrutura e superestrutura, 
desapropriações de imóveis e, também pelo volume da massa salarial a ser pago 
aos trabalhadores durante a fase de construção da obra.  
 
Prevê-se que na fase de construção do empreendimento haverá um incremento na 
geração de empregos diretos e indiretos que por si só representa um impacto 
positivo significativo. A previsão é de que serão gerados em torno de 2.100 
empregos diretos com diferentes níveis de qualificação.  
 
Indiretamente, o montante dos investimentos previstos irá beneficiar setores da 
economia estadual e nacional quando da compra de produtos e serviços para 
implantação do novo modal. Para a municipalidade, tem-se um aumento da 
arrecadação de impostos, beneficiando, também indiretamente, os serviços públicos 
de saúde, educação, segurança e qualidade de vida da população humana residente 
na região. 
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Os recursos financeiros para o projeto metroviário estão previstos a serem orçados 
e repassados pelo PAC no componente de Mobilidade Urbana, prevendo-se inclusive 
transferência de parte significativa do montante a fundo perdido, sendo que nesse 
caso a injeção do dinheiro realmente representa incremento real para a economia e 
as finanças do município.  
 
Em relação à segurança pública, o processo de implantação de um sistema 
metroviário em Curitiba deve ter como elemento norteador de sua implementação o 
grupo de benefícios que a população irá receber e dentre eles, a melhoria das 
condições de segurança pública para os usuários.  
 
A implantação e operação da Linha Azul não se refletirão em mudanças 
significativas do atual cenário em relação aos aspectos físicos. Em termos 
biológicos, por se tratar de um projeto a ser executado em ambiente urbano e 
ainda em grande parte subterrânea, as atividades não afetarão e nem produzirão 
alterações nas dinâmicas populacionais das espécies encontradas nas áreas de 
influência do projeto, excetuando-se a potencial remoção de vegetação prevista 
para o Pátio da CIC. 
  
Quanto ao Patrimônio Arqueológico, as ações de prospecção, resgate e 
monitoramento previstas, possibilitam a mitigação dos potenciais impactos sobre 
esse patrimônio, proporcionando a geração de conhecimentos científicos e públicos.  
Ações de monitoramento e controle foram previstas para reduzir potenciais riscos 
quanto à conservação do Patrimônio Edificado das ruas João Gualberto, Riachuelo, 
Barão do Rio Branco e praças associadas.  
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10. CONCLUSÕES  
 
Como todos os projetos de infraestrutura pública, a  implantação da Linha Azul 
Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba poderá representar 
inúmeros benefícios, especialmente para a fase de operação. Porém, na fase de 
construção apresenta impactos negativos, os quais deverão ser objeto de ações 
específicas de controle e monitoramento.  
 
Convém ressaltar que em relação aos aspectos físicos e biológicos, a região por 
onde passará o metrô encontra-se muito alterada, devido ao desenvolvimento da 
cidade. Assim sendo, prevê-se a alteração de um único fragmento florestal, no 
terreno projetado para uso como Pátio do sistema. Em relação aos rios, em geral 
esses se encontram retificados e canalizados.   
 
Do ponto de vista urbanístico, observa-se que o maior volume de impactos, em 
número e em grau, ocorrerá durante a fase de implantação da obra. Nessa fase 
poderão ocorrer maiores transtornos à população, em especial a residente no 
entorno, bem como ao tráfego, especialmente nos trechos sujeitos à escavação 
(Cut and Cover). Apesar disso, quase em sua totalidade são impactos atenuáveis e 
que exigirão uma engenharia de operação altamente desenvolvida para os casos de 
interrupção temporária de tráfego e modificações do atual sistema de transporte 
público durante o período de obras. 
  
Esses impactos serão menores a medida que o túnel for se aprofundando, quando 
se utiliza a tecnologia NATM, para construção da linha. Por outro lado, essa 
escavação representa riscos de acidentes geológicos e demandas de controle e 
monitoramento específicas (qualidade do ar, da água, entre outros), inclusive em 
relação aos prédios históricos e ao patrimônio arqueológico.  
 
A elevada remoção de terra e resíduos, durante uma obra como essa, amplia a 
circulação de veículos para transporte, ampliando a demanda de planejamento e 
controle de tráfego. Também demanda a identificação de locais adequados para 
disposição desse material, sem causar novos impactos ou conflitos socioambientais. 
 
A implantação da Linha Azul deverá proporcionar vários benefícios que muito 
contribuirão para o desenvolvimento socioeconômico ao longo do traçado, 
estendendo-se as vantagens aos bairros transpassados e aos municípios limítrofes, 
através da RIT. Na fase de construção, haverá um aumento na geração de 
empregos diretos, os quais estão estimados em cerca de 2.100, além dos empregos 
indiretos. A despeito do perfil da mão de obra necessário para cada fase da 
implantação do Metrô, parte desses empregos deverá ser mantida durante a 
operação do sistema. 
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Destaca-se também como potenciais benefícios da implantação da Linha Azul, a 
redução da poluição atmosférica devido a remoção de grande número de ônibus 
circulando no eixo, a redução dos riscos de acidentes e da produção de ruídos.  
 
De modo geral, os impactos positivos são muito expressivos, destacando-se entre 
esses, a melhoria da qualidade do transporte público, decorrentes do conforto, 
rapidez e maior segurança do sistema, seu potencial de integração, a oferta de 
novas áreas verdes e ciclovias. 
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