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O Capítulo 1 traz uma abordagem geral do trabalho, sob a forma de introdução. Por sua vez, o Capítulo 2
apresenta a identificação do Parque Natural Municipal Barigüi, por meio da Ficha Técnica da Unidade de
Conservação.
Os capítulos seguintes relatam o diagnóstico propriamente dito, com a contribuição técnica de cada
especialidade da equipe multidisciplinar componente do trabalho. O Capítulo 3 discorre sobre a
contextualização geral das unidades de conservação, sob os enfoques federal, estadual e municipal. O
Capítulo 4 aborda a análise regional e o Capítulo 5 compreende a análise da unidade de conservação de
modo específico. Neste último, são caracterizados os fatores abióticos (clima, água, solo e subsolo), bióticos
(flora e fauna) e antrópicos (aspectos socioespaciais: uso e ocupação do solo, equipamentos e serviços sociais,
saneamento, circulação e atividades desenvolvidas no parque; aspectos socioeconômicos: dinâmica
demográfica, preço da terra, potenciais turísticos, atividades econômicas no parque e seu entorno, perfis dos
visitantes e moradores do entorno e institucionais).
Ainda é apresentada a análise integrada, que enfoca as condicionantes, restrições e aptidões da área, além da
suscetibilidade física, fragilidade biológica, pressão humana e qualidade visual da unidade de conservação. Por
fim, tem-se a declaração de significância da área.
O conteúdo deste relatório está embasado no Termo de Referência estabelecido pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SMMA, 2006a), no Roteiro Metodológico de Planejamento de Unidades de Conservação de
Proteção Integral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2002) e
em normas técnicas e legais pertinentes.
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A gestão urbana tem na conservação da natureza uma tarefa essencial para a garantia do convívio saudável dos
cidadãos com o ambiente da cidade.
A preocupação com a qualidade desse ambiente, de equilíbrio precário, reflete-se na adoção de uma política de
áreas verdes que busque a utilização máxima dos benefícios ecológicos, econômicos e sociais que os
elementos naturais, associados aos componentes construídos, podem proporcionar.
Em 1980, o então Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) repassou formalmente ao Município
de Curitiba a responsabilidade sobre a gestão das suas áreas verdes. Com a criação de legislação específica
que incentivou e limitou o fracionamento do solo, foram estimuladas a conservação e a formação daquelas áreas
no território municipal.
A década de 1990 foi marcada pela acentuada preocupação curitibana em promover, dentre outras, mudanças
significativas na área ambiental, evidenciada pelo fato de Curitiba ter sediado o Fórum Mundial das Cidades,
evento preparatório para a Segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente – a Eco 92. Com o intuito de trocar
experiências e difundir práticas bem sucedidas, Curitiba reforçou sua integração com outras cidades do Brasil e
do exterior, acumulando prêmios por suas boas práticas, transformando-se na Capital Ecológica do Brasil
(IPPUC, 2007a).
No ano de 2000, a Lei Municipal N° 9.804 de 03 de janeiro, instituiu o Sistema de Unidades de Conservação do
Município de Curitiba, estabelecendo critérios e procedimentos para implantação de novas unidades de
conservação.
O mapeamento dos Setores Especiais de Áreas Verdes passou a ser constantemente atualizado, servindo de
instrumento para a regulamentação de uso e ocupação do solo e para o monitoramento da conservação
ambiental (IPPUC, 2007a).
O Parque Barigüi é enquadrado no Artigo 3º da citada lei como “Parque de Conservação”, que se configura
como área de propriedade do Município destinada à proteção dos recursos naturais existentes, que possua uma
área mínima de dez hectares e que se destine à manutenção da qualidade de vida e à proteção do interesse
comum de todos os habitantes.
Em seu Artigo 7º, a referida lei preconiza que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) deve
desenvolver o plano de manejo específico para cada unidade de conservação existente ou a ser criada.
Neste contexto, o levantamento de dados adiante apresentado integra o processo de elaboração do Plano de
Manejo do Parque Natural Municipal Barigüi.
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Este capítulo contém a Ficha Técnica da Unidade de Conservação (Quadro 1), segundo o Roteiro Metodológico
de Planejamento de Unidades de Conservação de Proteção Integral (IBAMA, 2002), com o intuito primordial de
apresentar dados da área protegida, de forma sucinta para fácil consulta.
QUADRO 1: FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Ficha Técnica da Unidade de Conservação
Nome da Unidade de Conservação

Parque Natural Municipal Barigüi

Gerência Executiva:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)
Endereço: Avenida Manoel Ribas, nº 2.727. Bairro Mercês
CEP: 80.810-000. Curitiba-PR / Fone: 3350-9168

Unidade Gestora Responsável

Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP)
Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, nº 1.206.
CEP: 80.215-100. Curitiba-PR / Fone: (41) 3213-3700 / iap@pr.gov.br

Superfície da Unidade de Conservação (ha)

140

Perímetro da Unidade de Conservação (km)

1,40

Superfície da Zona de Amortecimento (ha)

A definir

Perímetro da Zona de Amortecimento (km)

A definir

Bairros
abrangidos
percentuais

Coordenadas
longitude)

e

geográficas

respectivos Santo Inácio: 22,96%
Bigorrilho: 5,46%
Mercês: 12,72%
Cascatinha: 5,10%
(latitude

e Latitude: 25º 13’ 23’’ e 25º 38’ 23’’ Sul
Longitude: 49º 15’ 00’’ e 49º 22’ 20’’ W-GR

Data de criação

05 de maio de 1994 (Decreto Municipal nº 252/94)

Biomas e ecossistemas

Floresta Ombrófila Mista

Atividades ocorrentes:

Fiscalização realizada por fiscais da SMMA, bem como batidas
policiais programadas com integração da SMMA, Guarda Municipal
e Polícia Militar.
Pesquisas sobre flora e fauna desenvolvidas por técnicos da SMMA
(como pesquisadores do Museu de História Natural) e outros (como
universitários, estudantes e pesquisadores de outras instituições),
devendo atender a Portaria SMMA No 12, de 15 de junho de 2004,
seguindo seu trâmite na íntegra.
Visitação com atividades de caminhada / corrida, ciclismo
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aeromodelismo, patinação, ginástica, esporte, exposições e
alimentação (lanchonete, bar, petiscaria, restaurante e
churrasqueiras).
Atividades conflitantes diversas relacionadas a usos, infra-estrutura
e circulação urbana.
Fonte: elaborado com base nos levantamentos realizados, 2007

2.1 Áreas de estudo
Para este trabalho, foram determinadas seis áreas de estudo para a região da unidade de conservação (Figura
1). As áreas são as seguintes:


Área de Influência Regional – corresponde à Região Metropolitana de Curitiba (RMC);



Área de Influência Indireta - corresponde ao município de Curitiba;



Área de Influência Direta – corresponde à bacia hidrográfica do rio Barigüi



Área de Entorno – corresponde à faixa de 1 km (prevista no Termo de Referência), considerando uma
área de entorno imediato que comporta as quadras limítrofes ao Parque Natural Municipal Barigüi;



Região do Parque – corresponde aos bairros nos quais partes do território do parque estão inseridas:
Bigorrilho, Cascatinha, Santo Inácio e Mercês;



Área Específica de Estudo - corresponde ao Parque Natural Municipal Barigüi propriamente dito.

Ressalta-se que no decorrer do trabalho o Parque Natural Municipal Barigüi também será denominado pela
designação mais popular, Parque Barigüi.
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FIGURA 1: CARTA DA ABRANGÊNCIA DAS ÁREAS DE ESTUDO
Fonte: elaborada com base em COMEC, 1997.
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Segundo a Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), que regulamenta o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a Unidade de Conservação pode ser entendida como
“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (Artigo 2º; Inciso I). São
subdividas em dois grupos (Quadro 2):


Unidades de Proteção Integral – com o “objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o
uso indireto1 dos seus recursos naturais”, com exceção dos casos previstos em lei. Nesses locais,
qualquer atividade a ser realizada fica condicionada à autorização prévia do órgão responsável e
deverá priorizar a manutenção do equilíbrio do ecossistema, sendo as visitas públicas restritas a
objetivos educacionais e científicos. Fazem parte dessa categoria: Estação Ecológica; Reserva
Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre (BRASIL, 2000 – Artigo 7º;
Parágrafo 1º);



Unidades de Uso Sustentável – com o “objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável2 de parcela dos seus recursos naturais”. Fazem parte dessa categoria: Área de
Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva
Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular de
Patrimônio Natural (RPPN) (BRASIL, 2000 – Artigo 7º; Parágrafo 2º).

QUADRO 2: CATEGORIAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidades de Proteção Integral

Unidades de Uso Sustentável

Estação Ecológica

Área de Proteção Ambiental

Reserva Biológica

Área de Relevante Interesse Ecológico

Parque Nacional

Floresta Nacional

Monumento Natural

Reserva Extrativista

Refúgio da Vida Silvestre

Reserva de Fauna

1

Uso Indireto: “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” (BRASIL, 2000 – Artigo 2º; Inciso IX).

2

Uso Sustentável: “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (BRASIL, 2000
– Artigo 2º; Inciso XI).

RELATÓRIO FINAL
5

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Particular de Patrimônio Natural
Fonte: BRASIL, 2000

A seguir, é apresentada a contextualização do Parque Natural Municipal Barigüi, sob os enfoques federal,
estadual e municipal, que, de acordo com o exposto, se enquadra na categoria de unidade de conservação de
proteção integral. Segundo a lei do SNUC, “as unidades da categoria de Parque Nacional, quando criadas pelo
Estado ou Município, são denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal”
(BRASIL, 2000 - Artigo 11; Parágrafo 4º). Não obstante, por ser um parque urbano, tem certas especificidades,
constatadas ao longo deste documento.

3.1 Enfoque federal
Este item trata do cenário de conservação da natureza no Brasil, destacando aspectos específicos do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação.

3.1.1 Cenário brasileiro de conservação da natureza
A partir da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento, realizada em Estocolmo no ano de 1972, pela
Organização das Nações Unidas (ONU), os problemas ambientais começaram a ser apontados com mais
veemência, com inserção da discussão ambiental nos demais aspectos da sociedade que passaram a ser mais
constantes.
No início dos anos 1980, o cenário brasileiro volta-se a criação de leis, resoluções e decretos nos três níveis de
poderes (federal, estadual e municipal) relacionados à conservação da natureza. Porém, a oficialização da
importância do meio ambiente atingiu seu apogeu com a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro - Brasil, em 1992, que ficou conhecida como ECO-92
(OLIVEIRA, 2001).
O diploma legal brasileiro de maior importância, na área ambiental, é a Política Nacional do Meio Ambiente,
instituída pela Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Este diploma sistematiza, conceitua e
instrumentaliza a ação ambiental no Brasil, além de fixar objetivos e princípios norteadores da Política Nacional
do Meio Ambiente, servindo de regra para a elaboração, interpretação e aplicação da legislação ambiental no
país. A citada lei instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), consagrando os mais importantes
instrumentos para execução da política nacional para o meio ambiente (PETERS, 2003).
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A Constituição Federal de 1988 (art.) prevê, em seu Art. 225, §1, Inc. III, que sejam definidas, em todas as
unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Assim, de
forma inovadora, foi aprovada, em 18 de julho de 2000, a lei que regulamenta o SNUC.

3.1.2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação
O SNUC foi criado com o objetivo principal de “estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação” (BRASIL, 2000, Artigo 1º).
Estabelecendo as categorias de unidades de conservação e a elaboração de Plano de Manejo3 para cada uma
delas, o SNUC tem os seguintes objetivos (BRASIL, 2000, Artigo 4º, Incisos I a XIII):


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;



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.

Plano de Manejo: “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à
gestão da unidade” (BRASIL, 2000 – Artigo 2º; Inciso XVII).

3
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3.2 Enfoque estadual
Este item trata do cenário de conservação da natureza no Paraná, destacando aspectos específicos do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Ecológico por biodiversidade.

3.2.1 Cenário paranaense de conservação da natureza
O estado do Paraná é privilegiado em relação à biodiversidade, pois nele ocorrem variados ecossistemas,
compreendendo desde a Floresta Atlântica do Litoral e Serra do Mar, com mangues, restingas, brejos litorâneos,
mata nebular e campos de altitude, até as várzeas do rio Paraná, passando pela Floresta com Araucária,
Floresta Pluvial, campos e remanescentes de cerrado (PRDE, 2006).
No estado do Paraná há 63 unidades de conservação estaduais (IAP, 2007a), não se considerando as unidades
privadas como as RPPNs e outras categorias de manejo não classificadas pelo SNUC, que se distribuem da
seguinte forma pelos seus três grandes biomas e ecossistemas associados:


Floresta Ombrófila Densa – 16 unidades;



Floresta Ombrófila Mista – 31 unidades;



Floresta Estacional Semidecidual – 16 unidades.

As unidades mencionadas perfazem um total de 1.186.827,25 ha de áreas conservadas, sendo que as unidades
de conservação de proteção integral correspondem a 70.292,90 ha e as de uso sustentável a 1.116.534,35 ha,
dispersos pelo território estadual, como mostra a Figura 2 (IAP, 2007a).
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FIGURA 2: CARTA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ
Fonte: elaborada com base em IAP, 2007a

Considerando-se todas as unidades de conservação do estado, chega-se ao total de 241 unidades,
responsáveis pela proteção de 15,11% da superfície estadual. As UCs registradas em território paranaense
estão dispostas por categoria de manejo na Tabela 1.
TABELA 1: REPRESENTATIVIDADE
PARANÁ – 2005

E PERCENTUAL DAS CATEGORIAS DE MANEJO DE

Unidade de conservação

Quantidade

UNIDADES

DE

CONSERVAÇÃO

NO ESTADO DO

Área (ha)

Uso sustentável
Floresta Nacional

04

1.344,62

Área de Proteção Ambiental

09

1.047.504,25

Área de Relevante Interesse Ecológico

04

339,30

Reserva Particular de Patrimônio Natural

180

29.706,37

Proteção integral
Parque Nacional / Estadual

28

62.325,86

Estação Ecológica

06

6.581,17
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Reserva Biológica

01

385,34

Categorias de manejo não classificadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Reserva Florestal

05

568,59

Horto Florestal

03

248,60

Área Especial de Interesse Turístico

01

66.732,99

TOTAL

241

1.215.737,09

Fonte: PRDE, 2006

3.2.2 Sistema estadual de unidades de conservação
Na jurisdição estadual, o órgão responsável pela gestão ambiental é o Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA).
O histórico estadual para definição e criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) é
recente. Esforços institucionais nessa área remontam a meados da década de 90, com a criação da Diretoria de
Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP), composta pelos Departamentos de Unidades de Conservação
(DUC), Biodiversidade (DBIO) e Socioambiental (DSA) (PRDE, 2006).

3.2.3 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico
por biodiversidade
O ICMS Ecológico consiste no repasse de 5% dos recursos do ICMS do Estado aos municípios, sobre
biodiversidade e áreas protegidas ou mananciais de abastecimento de água (IAP, 2007b). No caso específico
deste estudo, o ICMS ecológico refere-se à biodiversidade do Parque Natural Municipal Barigüi.
Em 1992, a Assembléia Legislativa do Paraná aprovou a primeira lei de ICMS Ecológico do Brasil, com amplas
repercussões sobre o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos (IAP, 2007b).
A lei repassa aos municípios parte dos recursos do ICMS, de acordo com o tipo e o tamanho das áreas
protegidas em seus territórios. Dessa forma, as unidades de conservação, que antes eram vistas como entraves
ao desenvolvimento econômico municipal – já que aquelas áreas não podiam sofrer o mesmo tipo de exploração
econômica das demais – passaram a ter status de geradoras de receita para os municípios (IAP, 2004a).
A constituição de recursos do ICMS Ecológico fundamenta-se na Lei Estadual Nº 59, de 01 de outubro de 1991 e
significa 5% dos 25% da arrecadação do ICMS destinados ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
contemplando-se os parâmetros de ordem ambiental ora utilizados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
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Desses 5%, metade é repartida para os municípios com mananciais de abastecimento hídrico e a outra metade
entre aqueles com unidades de conservação (IAP, 2007b).
Os critérios técnicos de alocação de recursos a que alude o Artigo 5º da citada Lei Complementar Nº 59 de
1991, relativos a mananciais destinados a abastecimento público e unidades de conservação, são estabelecidos
pelo Decreto Estadual Nº 2.791, de 27 de dezembro de 1996.
O repasse ao Município de Curitiba relativo ao ICMS Ecológico por biodiversidade, se dá sobre 16 unidades de
conservação, sendo o Parque Natural Municipal Barigüi o responsável pelo maior montante repassado.
De acordo com o extrato financeiro do ICMS Ecológico por biodiversidade, relativo ao Parque Natural Municipal
Barigüi, o último repasse foi em fevereiro de 2007, no valor de R$ 28.660,40. A Tabela 2 apresenta o
demonstrativo dos repasses disponibilizados ao Município dos últimos seis meses.
TABELA 2: REPASSES RELATIVOS AO IMPOSTO SOBRE
BIODIVERSIDADE SOBRE O PARQUE BARIGÜI

Meses

CIRCULAÇÃO

DE

MERCADORIAS

E

SERVIÇOS (ICMS)

ECOLÓGICO POR

Repasse sobre unidade de conservação -

Repasse total ao

Parque Barigüi (R$)

Município (R$)

Fevereiro de 2007

28.660,40

153.760,92

Janeiro de 2007

15.462,04

82.952,72

Dezembro de 2006

165.121,95

885.867,12

Novembro de 2006

151.044,68

810.343,63

Outubro de 2006

137.312,80

736.673,10

Setembro de 2006

125.845,41

675.151,39

Fonte: IAP, 2007b.

3.3 Enfoque municipal
De forma similar aos itens anteriores, este trata do cenário de conservação da natureza em Curitiba, destacando
aspectos específicos do Sistema Municipal de Unidades de Conservação.

3.3.1 Cenário curitibano de conservação da natureza
O cenário curitibano de conservação da natureza começa a se formar na década de 1980, quando o então
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) repassou formalmente ao Município a responsabilidade
sobre suas áreas verdes. Com a criação de legislação específica que incentivou e limitou o fracionamento do
solo, foram estimuladas a conservação e a formação destas áreas.
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Contudo, destaca-se a década de 90, marcada pela preocupação ambiental.
No ano de 2000, foi criado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação de Curitiba, com o intuito de
estabelecer objetivos e limites, sob condições especiais de administração e uso, aplicando-se garantias de
conservação, proteção e utilização pública a essas áreas.

3.3.2 Sistema Municipal de Unidades de Conservação
O Sistema Municipal de Unidades de Conservação de Curitiba é disciplinado pela Lei Municipal N° 9.804, de 03
de janeiro de 2000, que cria “o Sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba e estabelece
critérios e procedimentos para implantação de novas unidades de conservação”.
O mapeamento dos Setores Especiais de Áreas Verdes é constantemente atualizado.
Existem 33 unidades de conservação cadastradas na cidade de Curitiba, sendo a grande maioria concentrada
nos arredores do Parque Barigüi (porção norte e nordeste), como se pode observar no Quadro 3 e na Figura 3.
QUADRO 3: PARQUES E BOSQUES CADASTRADOS E OUTRAS ÁREAS SIMILARES EM CURITIBA - 2005

Parques

Bosques e outros

Parque Natural Municipal Atuba

Bosque Alemão

Parque Natural Municipal Barigüi

Bosque da Boa Vista

Parque Natural Municipal Barreirinha

Bosque do Capão da Imbuia

Parque Natural Municipal Caiuá

Bosque da Fazendinha

Parque Natural Municipal Diadema

Bosque Gutierrez

Parque Natural Municipal Iguaçu

Bosque Italiano

Parque Natural Municipal Linerar Cajuru

Bosque João Paulo II

Parque Natural Municipal Nascente do Rio Belém

Bosque do Pilarzinho

Parque Natural Municipal Passaúna

Bosque de Portugal

Parque Natural Municipal das Pedreiras

Bosque Reinhard Maak

Parque Natural Municipal São Lourenço

Bosque São Nicolau

Parque Natural Municipal Tanguá

Bosque do Trabalhador

Parque Natural Municipal Tingüi

Bosque Zaninelli

Parque Natural Municipal dos Tropeiros

Estação Ecológica do Cambuí

Parque Natural Municipal de Lazer “General Iberê de Matos”

Área de Proteção Ambiental do Iguaçu

Jardim Botânico

Área de Proteção Ambiental do Passaúna

Passeio Público
Fonte: SMMA, 2007a
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FIGURA 3: CARTA DAS ÁREAS VERDES PRESENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA DO PARQUE BARIGÜI - 2005
Fonte: elaborado com base em IPPUC, 2005 e SMMA, 2007a
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Este capítulo apresenta a abordagem regional da Unidade de Conservação, referente ao enquadramento
geopolítico e biogeográfico, bem como aos aspectos socioespaciais, econômicos, institucionais e legais
pertinentes.

4.1 Enquadramento geopolítico
O Parque Barigüi está inserido no município de Curitiba, integrante da Região Metropolitana de Curitiba (RMC),
instituída pela Lei Complementar nº 14, de 08 de junho de 1973, sendo um de seus 26 municípios, conforme
demonstra a Figura 4, abaixo.
O município de Curitiba compreende uma área de 435 km² e uma população estimada para o ano de 2006 de
1.788.559 habitantes (IBGE, 2000). Dista aproximadamente 20 km do Aeroporto Internacional Afonso Pena e
cerca de 86 km do Porto de Paranaguá. Encontra-se a uma altitude média de 908 m, na latitude 25° 25' 40'' Sul
e na longitude 49° 16' 23'' W-GR (IPARDES, 2007).
É recortado, no sentido norte-sul, pela bacia hidrográfica do rio Barigüi, a qual banha 144 km² do território
municipal, abrangendo 25 dos seus 75 bairros, o que corresponde a um terço do espaço da cidade e a um terço
da população. O rio Barigüi dá nome à bacia e possui uma extensão de 60 km. Nasce a 15 km de Curitiba, no
município de Almirante Tamandaré, e deságua no rio Iguaçu, na divisa com Araucária. A extensão total que
percorre o município de Curitiba é de 45 km² (PMC, 2007).
O Parque Barigüi representa 0,32% da área do município e 0,52% da bacia hidrográfica e localiza-se na sua
porção centro-leste.
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FIGURA 4: CARTA DOS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE
RELAÇÃO À BACIA HIDROGRÁFICA E MUNICÍPIO DE CURITIBA

CURITIBA

E DETALHE DO

PARQUE BARIGÜI

EM

Fonte: elaborada com base em COMEC, 1997

4.1.1 Localização e limites
O Parque Barigüi localiza-se na porção noroeste do município de Curitiba, com latitude: 25º 13’ 23’’ e 25º 38’
23’’Sul e longitude: 49º 15’ 00’’ e 49º 22’ 20’’ W-GR (Mapa 1).
É delimitado pela Avenida Manoel Ribas, ao norte, pela rodovia BR-277, ao sul, e interceptado, em sua porção
central, pela Avenida Cândido Hartmann. Encontra-se na confluência de quatro bairros: Bigorrilho, Cascatinha,
Mercês e Santo Inácio.
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O parque possui a área de 1,40 km2, sendo administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA),
por meio do Departamento de Parques e Praças (MAPP).
A Figura 5 e a Figura 6 apresentam vistas aéreas do Parque Barigüi.

FIGURA 5: VISTA DO PARQUE COM DETALHE PARA O LAGO FIGURA 6: VISTA DO PARQUE COM DETALHE PARA O SALÃO DE
ARTIFICIAL E PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
ATOS / RESTAURANTE
Fonte: SMMA, 2007b

Fonte: SMMA, 2007b
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4.1.2 Acessibilidade
O município de Curitiba é formado por uma malha viária bastante articulada, cujos acessos podem ser feitos por
rodovias federais e estaduais (Figura 7), quais sejam:


Norte: acesso pela rodovia federal BR-476 e rodovias estaduais PR-418 e PR-417;



Sul: acesso pelas rodovias federais BR-116, BR-376 e BR-476;



Leste: acesso pelas rodovias federais BR-277 e BR-116 e, rodovia estadual PR-415;



Oeste: acesso pela rodovia federal BR-277 e rodovia estadual PR-423.

FIGURA 7: CARTA RODOVIÁRIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA
Fonte: elaborado com base em DER, 2007

O Parque Barigüi, localizado na porção noroeste de Curitiba (Figura 7), possui uma localização estratégica no
contexto urbano, pois seu acesso é facilitado por uma rodovia e vias setoriais e de rápido escoamento, como se
pode observar no Mapa 2. Pode ser acessado pelas seguintes vias de maior fluxo:
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Rodovia BR-277: saída para Ponta Grossa e Rua General Mário Tourinho (sentido leste);



Avenida Manoel Ribas: permite acesso pelos bairros Santa Felicidade (sentido oeste) e Mercês
(sentido leste);



Avenida Cândido Hartmann.

O acesso ao Parque também pode ser feito por ônibus, em linhas convencionais, metropolitanas e de turismo,
dentre as quais se destacam: Curitiba/Campo Largo; Bigorrilho; Faculdades Espírita/Tuiuti; Montana;
Mossunguê; Jardim Pinheiros; Santa Felicidade; Saturno; Savóia; São Braz; Tuiuti/Barigüi; Capão da
Imbúia/Parque Barigüi e Linha Turismo, segundo dados da Urbanização de Curitiba S/A (URBS, 2007).
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4.2 Enquadramento biogeográfico
Sob o ponto de vista biogeográfico, a área do Parque Barigüi situa-se na Região Neotropical – a grande área
que compreende todo o território das Américas do Sul e Central e a porção sul da América do Norte (MELLO;
LEITÃO, 1980), enquadrando-se ainda na Província Atlântica, que corresponde à zona geográfica popularmente
denominada de Floresta Atlântica e, mais particularmente, as Subprovíncias Guarani, localizada em regiões
planálticas sub-brasileiras (MELLO; LEITÃO,1980).
Segundo Muller (1973), essa região compreende uma área de endemismo faunístico denominada Paraná
Center, que abriga vasta extensão do Planalto Meridional Brasileiro e é limitada ao norte pela região centro-sul
de São Paulo, ao sul pelos planaltos da porção elevada do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, a oeste pelo
Paraguai e nordeste da Argentina e a Leste pelos contrafortes da Serra do Mar, como pode ser observado na
Figura 8. Toda esta região é caracterizada pelo predomínio das Florestas com Araucária e pelos Campos
Limpos a elas associadas, além de encraves e ecótones com os tipos vegetacionais circundantes nas regiões
limítrofes e nos vales dos principais rios que drenam a região (Figura 9).

FIGURA 8: CARTA DE MACROPAISAGENS BRASILEIRAS
Fonte: elaborado com base em AB’SABER, 1971
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FIGURA 9: CARTA DE REGIÕES FITOECOLÓGICAS BRASILEIRAS
Fonte: elaborado com base em VELOSO et al., 1991

A região de domínio das Florestas com Araucária não é homogênea em relação à sua fauna associada ao longo
de toda a sua extensão, sendo que, mesmo em áreas contíguas, os conjuntos de espécies podem variar em
função das mudanças de fisionomia da paisagem, presença ou proximidades de outros tipos de vegetação,
clima, relevo, dentre outros. Todos esses fatores são determinantes para que haja diversos conjuntos ou
padrões de distribuição da fauna, que variam grandemente de região para região (MORATO, 1995).
No caso de áreas urbanas, sua fauna é determinada por uma série de fatores como situação geográfica, clima,
aspectos de uso e ocupação do solo, grau de conservação do entorno, planejamento e principalmente hábitos e
comportamento da população humana (LANGE, 1993). A caracterização da fauna urbana se dá pelo conjunto de
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espécies, sejam elas nativas ou exóticas, que habitam o ambiente criado ou influenciado pelo homem. Portanto,
o intenso crescimento das grandes cidades pode favorecer o desaparecimento de muitas espécies.

4.3 Aspectos socioespaciais e econômicos
Este item aborda o processo histórico e cultural de criação do Parque Barigüi, o uso e ocupação da terra e
problemas ambientais decorrentes, as características da população na região metropolitana e no município de
Curitiba e os aspectos relacionados às comunidades do entorno da unidade de conservação, bem como o perfil
dos moradores próximos à área protegida.

4.3.1 Processo histórico e cultural
Deve-se aos autores do chamado Plano Agache (1941-1943) a proposta de criação de um parque ao redor de
um lago formado pelo represamento do rio Barigüi. Seria voltado à prática de esportes e lazer de elite: regatas e
motoring4 (andar de automóvel). Segundo o Plano Agache, o lago serviria para “regatas de todos os páreos além
de passeios de lancha”. Quanto ao motoring, o parque seria um complemento pitoresco do sistema viário, a ser
visto a partir do interior de automóveis em velocidade. No Plano Agache, os automóveis eram considerados
como utensílios civilizadores. Para isso, previa-se que o lago seria circundado por vias de 20 m de largura, que o
isolavam da mata (CURITIBA, 1943).
Por essa relação com os automóveis, o Parque Barigüi proposto pelo Plano Agache era semelhante ao então
contemporâneo bairro da Pampulha, que também resultou da lagoa formada pelo represamento de um ribeiro. O
então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, queria construir uma avenida ao redor dos
18 quilômetros do perímetro do lago. Como anotou Comas (2005 apud Castro; Finguerut, 2006), a avenida de
contorno da lagoa permitia emulações mecânicas do passeio de carrugens da belle époque no Central Park ou
no Bois de Boulogne. A diferença crucial era que as bordas do lago da Pampulha foram marcadas por
monumentos arquitetônicos, criados por Oscar Niemeyer. Em Curitiba, o parque proposto era um fundo neutro
para os passeios em velocidade.
A idéia de implementar um parque ao redor das águas represadas do rio Barigüi seria retomada novamente no
início da década de 1970, sob pressupostos completamente diversos. Desde meados da década anterior, eram
evidentes os estragos ambientais causados nas grandes cidades do mundo pela fé na tecnologia e pela

“Esta forma de recreação conhecida como motoring (passear de automóvel)”. O anglicismo “motoring” não se aclimatou ao Brasil, diferentemente do
“footing”, palavra tão usada nas primeiras décadas do século XX.

4
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exploração inconsiderada da natureza. Para tentar minorar os problemas ambientais, começaram a ser
divulgados programas de práticas ecológicas e controle da poluição. A isso se somou a influência dos hippies,
que negavam a eficiência da sociedade industrial e pretendiam contatos quase místicos com a natureza. A
geração de planejadores urbanos que chegou à prefeitura em 1971 juntou todas essas informações no conceito
de um lazer urbano próximo à natureza.
Para implementar esse lazer, a inexistência de espaços adequados passou a ser tratada de maneira inédita. Os
planejadores de Curitiba formularam a hipótese de que Curitiba era carente de paisagens horizontais. A solução
era apelar para o paisagismo, entendido não apenas como a jardinagem que complementa a arquitetura ou o
urbanismo, mas no sentido mais amplo de projeto da paisagem. A solução era idear parques com lagos, que
concedessem paisagens horizontais aos habitantes de Curitiba.
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e a Urbanização de Curitiba S. A. (URBS)
projetaram o novo Parque Barigüi a partir de uma equação que somava ecologia, lazer urbano e projeto da
paisagem. Ou seja: protegeria a mata nativa, aumentaria as possibilidades de ócio urbano próximo à natureza e
criaria um lago que apresentaria paisagens urbanas inéditas em Curitiba. Em vez de grandes vias para
automóveis, optou-se por uma solução inversa: vias estreitas, que diminuíam a velocidade dos automóveis ou
desincentivavam o seu uso. E em vez do elitismo do Plano Agache, o novo parque passou a sediar as atividades
previstas pelos padrões modernistas vigentes desde a década de 1920: esporte, contato com o sol, exposições e
convívio (em bares ou churrasqueiras).
O projeto do novo parque foi enviado para o Ministério da Fazenda, com um pedido de financiamento. Não
havendo interesse, o procedimento normal seria a devolução da papelada, com o carimbo da recusa. Mas, foram
convocados representantes da URBS para lhes alertar que o governo militar não admitia a dissipação de
recursos em recreação, lazer ou ecologia. Algumas semanas depois, o mesmo projeto foi apresentado ao
mesmo Ministério da Fazenda.
Os desenhos eram os mesmos, as obras previstas eram as mesmas, o orçamento era o mesmo. A diferença era
que, na capa e ao longo da argumentação, a ênfase em “recreação”, “lazer” e “ecologia” foi substituída por
“saneamento” e “contenção de cheias”. O projeto anterior já saneava e já continha as enchentes, mas essas
fases eram consideradas intermediárias: os planejadores de Curitiba consideravam que o objetivo mais elevado
era criar espaços, apropriados para o lazer e convívio, sem agredir o ambiente. Mas, diante da técnica que
vigorava no governo federal, o saneamento e a contenção de enchentes foram tratados, na nova redação, como
os conhecimentos que o planejamento urbano poderia atingir. Os recursos foram aprovados. Não fosse esse
artifício verbal, é provável que a área do Parque Barigüi tivesse sido entregue a negociantes imobiliários.
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4.3.2 Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes
Na Área de Influência Direta do Parque Barigüi, que corresponde à bacia hidrográfica do rio Barigüi, há forte
concentração de diversas tipologias de uso, desde a nascente principal da bacia (rio Barigüi, no município de
Almirante Tamandaré), até sua foz (confluência com o rio Iguaçu, porção sul de Curitiba). Cerca de 30% da
população curitibana concentra-se na bacia do Barigüi, o que equivale a mais de 450.000 habitantes, segundo
dados da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC, 2007).
Em função dos diversos usos realizados na bacia, resultam graves problemas ambientais, tais como:
contaminação da qualidade hídrica e do solo, decorrente do lançamento in natura de efluentes nos rios da bacia,
tanto residenciais quanto industriais, provenientes tanto do município de Almirante Tamandaré (norte da bacia)
quanto do município de Curitiba (porção centro-leste da bacia).
A fim de mitigar os problemas na bacia do rio Barigüi, no Dia Internacional da Água (22 de março de 2007) foi
lançado o Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Barigüi, o Viva Barigüi, que se configura por um
conjunto de obras, ações de fiscalização e de educação ambiental, objetivando reverter situações de
degradação da bacia, por meio de medidas de preservação de nascentes, conservação de ambientes naturais
(ainda existentes na região) e reordenamento das áreas de ocupação irregular às margens do rio. Ainda
pretende-se consolidar o Parque Linear do Rio Barigüi, interligando parques, bosques e áreas de lazer já
existentes com novas unidades de conservação que serão instaladas (PMC, 2007).
Pelas características de uso e ocupação, o Planejamento Estratégico da Bacia do Rio Barigüi é dividido em três
trechos:


primeiro trecho – inicia-se na divisa com Almirante Tamandaré, até o Parque Barigüi. Neste trecho, está
sendo estudada a incorporação de novas áreas aos parques Tanguá, Tingüi e Barigüi para integração e
consolidação do Parque Linear do Rio Barigüi, oferecendo mais espaço de preservação ambiental e de
lazer para a população. Também está sendo feito o desassoreamento do lago do Parque Barigüi, obra
prevista no planejamento estratégico;



segundo trecho – inicia-se no Parque Barigüi até a Rua Ciro Correia Pereira, no bairro CIC.
Corresponde ao perímetro de maior urbanização. Neste trecho, será implantado um novo parque, o da
Biodiversidade, que fará parte do Parque Linear do Rio Barigüi. Também serão revitalizadas áreas de
lazer, com a Unidade de Conservação Mané Garrincha. Também está se prevendo a implantação de
lagoas de acumulação, para conter a água da chuva em períodos de cheias e diminuir os riscos de
inundações;



terceiro trecho – inicia-se na Rua Ciro Correia Pereira até a confluência do rio Barigüi com o rio Iguaçu.
Corresponde ao trecho menos urbanizado da bacia. Estão sendo criados dois novos parques, que,
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além de serem integrados ao Parque Linear do Rio Barigüi, contribuirão para preservação das margens
do rio e para conservação de importantes maciços florestais ainda existentes nesse trecho da bacia.

A Figura 10 ilustra a subdivisão dos trechos em que a bacia do rio Barigüi é dividida para a implementação do
Planejamento Estratégico da Bacia do Rio Barigüi.

FIGURA 10: CARTA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA BACIA DO RIO BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em PMC, 2007
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Na Área de Entorno do Parque Barigüi (raio de 1 km) destacam-se usos (Figura 11) com influência sobre o
Parque Barigüi:


Rodovia Federal BR-277 e Avenida Manoel Ribas – exercem influência no fluxo de veículos;



Avenida Cândido Hartmann – exerce influência no fluxo de veículos e pessoas, além de dividir o Parque
em duas porções (norte e sul);



Terminal de Transporte Coletivo Campina do Siqueira – exerce influência no fluxo de pessoas;



Park Shopping Barigüi – exerce influência na circulação e fluxo de pessoas;



Universidade Tuiuti do Paraná – exerce influência sobre o potencial de esgoto sanitário que pode
chegar aos córregos, afluentes do rio Barigüi (uma vez que não há rede coletora de esgotamento
sanitário nesse local);



Residências da Área de Entorno do Parque (raio de 1 km) – exercem influência quanto ao esgoto
sanitário não coletado por rede coletora de esgotamento sanitário e quanto à existência de fossas
sépticas sem manutenção (limpeza) periódica;



Cemitério Parque Iguaçu – exerce influência sobre o potencial iminente de contaminação do nível
freático. Está licenciado e possue sete poços de monitoramento, responsáveis pelo controle da
qualidade do nível freático.
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FIGURA 11: CARTA DAS TIPOLOGIAS DE USO NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em IPPUC, 2002
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4.3.3 Características da população
A seguir, são explicitadas as principais características da população, sob o âmbito, inicialmente, da Área de
Influência Regional (AIR) do Parque Barigüi, que corresponde à região metropolitana de Curitiba (RMC) e após,
para a Área de Influência Indireta (AII), que corresponde ao município de Curitiba, tais como: distribuição por
idade e gênero e taxas anuais de crescimento, domicílios, nível de instrução dos moradores e estrutura da
economia.

4.3.3.1

Área de Influência Regional

Cabe destacar que os municípios são as unidades para as quais os dados são gerados pelos vários órgãos de
pesquisa e administrativos, o que faz com que a eles se tenha de recorrer, ainda que pouco relevantes do ponto
de vista da presente análise.
Os dados populacionais foram retirados dos censos, arquivados no site do IBGE (2000). Ainda foram
pesquisadas as projeções da população para todos os municípios da Área de Influência Regional (AIR), para o
ano de 2006. A população usada para o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em 2004, disponível
no site do IBGE, serviu para a análise demográfica. O mesmo se pode falar da população constante na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005.
A PNAD é uma pesquisa realizada periodicamente para todos os estados e regiões metropolitanas do Brasil. É
de responsabilidade da Diretoria de Pesquisas do IBGE, especificamente da Coordenação de Trabalho e
Rendimento.
Dentre os 26 municípios que constituem a RMC, Curitiba tem posição destacada em termos de moradores, pois
abriga quase 56% da população residente na região, que o IBGE estimou em 3,2 milhões de moradores em
2006, contra 2,7 milhões em 2000.
Fora Curitiba, somente três desses municípios tinham mais de 100 mil moradores em 2000. Em 2004 a
quantidade de municípios acima desse patamar de moradores ascendeu para seis; entre eles, dois contavam
com mais de 200 mil moradores. E são os mesmos seis municípios que aparecem em 2006 com mais de 100 mil
moradores. É digno de nota, para efeito de comparação, que, fora da RMC só existem dez municípios com
população de 100 mil e mais moradores.
Outro fato merecedor de registro é que logo abaixo de cem mil moradores existe um município com 90,9 mil
residentes (Fazenda Rio Grande); todos os demais da RMC possuem população residente relativamente
pequena para os padrões vigentes na região. Na seqüência, o município de maior população é Campina Grande
do Sul, com 45,8 mil moradores e, depois, Rio Branco do Sul, com uma população de 30,7 mil pessoas.
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Inegavelmente, desse ponto de vista, há uma quadro de grande disparidade, pois existe um grupo de seis
municípios de grande tamanho e um grupo de 19 municípios de porte relativamente pequeno. Todos os
municípios de grande porte têm fronteira com o município-pólo, Curitiba (Tabela 3).
TABELA 3: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2.000(1), 2.004(2) E 2.006(3)

Municípios da RMC
Adrianópolis
Agudos do Sul
Almirante Tamandaré
Araucária
Balsa Nova
Bocaiúva do Sul
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Campo Magro
Cerro Azul
Colombo
Contenda
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Itaperuçu
Lapa
Mandirituba
Pinhais
Piraquara
Quatro Barras
Quitandinha
Rio Branco do Sul
São José dos Pinhais
Tijucas do Sul
Tunas do Paraná
Doutor Ulysses
TOTAL

2.000
7.007

2.004
6.018

2.006
5.582

7.221
88.277
94.258
10.153
9.050
34.566
92.782
20.409
16.352
183.329
13.241
1.587.315
62.877
19.344
41.838
17.540
102.985
72.886
16.161
15.272
29.341
204.316
12.260
3.611
6.003
2.728.556

7.808
105.848
110.956
11.012
9.697
42.376
103.176
24.657
16.496
216.496
14.267
1.727.010
82.312
23.751
44.287
19.695
117.078
94.188
19.318
15.710
30.265
243.750
13.305
3.992
6.517
3.065.698

8.067
113.589
118.313
11.583
9.983
45.817
107.756
26.529
16.559
231.787
14.719
1.788.559
90.875
25.692
45.175
20.645
123.288
103.574
20.709
15.903
30.671
261.125
13.765
4.159
6.744
3.215.993

Fonte: IBGE, 2000
(1) ibge.gov.br/SIDRA/Acervo/Pesquisa/Censo Demográfico
(2) ibge.gov.br/cidades@/PIB-2004
(3) ibge.gov.br/cidades@

A taxa geométrica anual de crescimento da população residente na RMC entre 2000 e 2006 foi da ordem de
2,78%, mas é um crescimento cuja velocidade diminui nesse período, pois, entre 2000 e 2004, a taxa geométrica
anual foi de 2,96% e, no período seguinte (entre 2004 e 2006) foi de 2,42%.
Apenas um município, Adrianópolis, apresentou taxa negativa de crescimento em todo o período analisado. Os
municípios com taxas positivas menores que 1% são: Cerro Azul, a aproximadamente 100 km de Curitiba,
Quitandinha, a cerca de 50km e Rio Branco do Sul, a cerca de 15 km.
RELATÓRIO FINAL
30

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

As maiores taxas anuais de crescimento entre 2000 e 2006 são apresentadas por Fazenda Rio Grande e
Piraquara, com 6,33% e 6,03%, respectivamente. Convém lembrar que uma taxa de crescimento anual de
7,18% faz com que a população de uma localidade dobre em dez anos. Segue-se um grupo de municípios com
taxas anuais de crescimento superiores a 4,00%, dos quais dois têm fronteira com Curitiba: Almirante
Tamandaré (4,29%) e Campo Magro (4,84%). Dos demais, dois estão bem próximos da cidade pólo, como
Campina Grande do Sul (4,81%) e Quatro Barras (4,17%). O seguinte, Itaperuçu (4,22%), desmembrado de Rio
Branco do Sul, em 1995. Destes, Campina Grande do Sul e Quatro Barras, são os mais distantes (20 e 16 km,
respectivamente).
No período analisado, 11 municípios tiveram crescimento a taxas anuais superiores à da região como um todo
(Tabela 4).
TABELA 4: TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 2000, 2004 E 2006

Municípios da RMC
Adrianópolis
Agudos do Sul
Almirante Tamandaré
Araucária
Balsa Nova
Bocaiúva do Sul
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Campo Magro
Cerro Azul
Colombo
Contenda
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Itaperuçu
Lapa
Mandirituba
Pinhais
Piraquara
Quatro Barras
Quitandinha
Rio Branco do Sul
São José dos Pinhais
Tijucas do Sul
Tunas do Paraná
Doutor Ulysses
Total

2.000-2.004
-3,732
1,973
4,643
4,162
2,051
1,741
5,225
2,690
4,841
0,219
4,245
1,883
2,131
6,965
5,265
1,432
2,939
3,258
6,620
4,562
0,709
0,778
4,511
2,066
2,539
2,075
2,955

2.004-2.006
-3,691
1,645
3,592
3,262
2,560
1,464
3,981
2,195
3,727
0,191
3,471
1,572
1,766
5,073
4,006
0,9976
2,383
2,618
4,864
3,538
0,612
0,669
3,503
1,714
2,070
1,727
2,422

2.000-2.006
-3,718
1,864
4,291
3,861
2,220
1,649
4,808
2,525
4,468
0,210
3,986
1,779
2,009
6,331
4,844
1,287
2,754
3,044
6,031
4,219
0,677
0,742
4,174
1,949
2,383
1,959
2,777

Fonte: IBGE, 2000
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De acordo com a PNAD, a população residente na Região Metropolitana de Curitiba seria de 3.148 mil pessoas,
das quais 1.516 mil homens e 1.631 mil mulheres.
A distribuição da população entre os municípios foi feita com base nas estimativas populacionais de 2006, mas a
distribuição da população entre os gêneros nos municípios que compõem a RMC foi feita mediante a mesma
distribuição do Censo de 2000. Assim, há na região um número maior de mulheres e o mesmo ocorre em quase
todos os municípios. Entre os de maior número de residentes, a população masculina é maior do que a feminina
em Pinhais e São José dos Pinhais (Tabela 5).
TABELA 5: POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2005

Municípios da RMC
Adrianópolis
Agudos do Sul
Almirante Tamandaré
Araucária
Balsa Nova
Bocaiúva do Sul
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Campo Magro
Cerro Azul
Colombo
Contenda
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Itaperuçu
Lapa
Mandirituba
Pinhais
Piraquara
Quatro Barras
Quitandinha
Rio Branco do Sul
São José dos Pinhais
Tijucas do Sul
Tunas do Paraná
Doutor Ulysses
Total

Sexo
Homens
2.632
3.804
53.560
55.787
5.462
4.707
21.604
50.809
12.509
7.808
109.293
6.940
843.347
42.850
12.114
21.585
9.735
58.133
48.838
9.765
7.498
14.462
123.127
6.491
1.961
3.180
1.516.415

Total
Mulheres
2.831
4.092
57.617
60.014
5.875
5.064
23.240
54.659
13.457
8.399
117.573
7.466
907.237
46.096
13.032
22.018
10.472
62.537
52.537
10.504
8.067
15.558
132.454
6.982
2.110
3.421
1.631.294

5.463
7.896
111.177
115.801
11.337
9.771
44.844
105.468
25.966
16.207
226.866
14.406
1.750.584
88.946
25.146
43.603
20.207
120.670
101.375
20.269
15.565
30.020
255.581
13.473
4.071
6.601
3.147.710

Fonte: IBGE, 2005

Na década 70, o Paraná teve um crescimento demográfico bastante modesto, inclusive com perdas relativas de
população, caso se considere o saldo migratório negativo constatado pelo Instituto Paranaense de
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Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 1985), principalmente quando comparado com o período
iniciado em 1940, quando o território paranaense foi a grande área de expansão da fronteira agrícola do Brasil.
Nesta década, a RMC transformou-se no grande centro de atração dos fluxos migratórios originados no interior
do Estado. O contingente de moradores na região passou de 907,4 mil, em 1970, para 1.532,4 mil, em 1980, um
acréscimo de 625 mil pessoas, o que resultou na taxa geométrica anual de crescimento de 5,38%; entre 1980 e
1991, a população passa de 1.532,4 mil pessoas para 2.101,7 mil, com uma taxa anual de crescimento de
2,91%.
Já no decênio seguinte, a população residente na região passou para 2.768,4 mil pessoas, representando um
aumento absoluto de 666,7 mil residentes. A taxa anual de crescimento é da ordem de 3,11%.
Em toda essa trintena, o crescimento anual se deu à taxa geométrica de 3,79 %.
Com relação à população urbana, a taxa anual de crescimento foi de 4,51%, expressando uma variação de
672,0 mil residentes urbanos, em 1970, contra 2.524,2 mil, em 2000.
No caso particular de Curitiba, a população urbana do município-pólo passou de 584,6 mil moradores, para
1.587,3 mil, crescendo a uma taxa anual de 3,38%. Além de Curitiba, merecem registro outros três municípios:
Almirante Tamandaré, com uma população urbana de 4.264 moradores em 1970, apresentou um crescimento
anual à taxa de 10,47%, passando a abrigar 84.755 moradores na sua área urbana em 2000; a mesma dinâmica
demográfica caracteriza o município de Araucária, que passou de 5.353 moradores nas suas áreas urbanas,
para 86.111, com uma taxa anual de crescimento de 9,70%; Colombo representa o caso extremo. Em 1970, sua
população urbana somava 1.091 pessoas. Em 2000, essa população havia aumentado para 174.962 pessoas, o
que representa uma taxa anual de crescimento de 18,44% (Tabela 6).
TABELA 6: POPULAÇÃO RESIDENTE POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 1970, 1980, 1991, 1996 E 2000
Municípios

1970

1980

1991

1996

2000

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Total

Adrianópolis

832

10708

1058

10064

1589

7346

1691

5648

1613

5394

7007

Agudos do Sul

770

4662

648

4547

779

5297

919

5524

1466

5755

7221

Almirante
Tamandaré
Araucária

4264

11035

27054

7103

59080

7079

80058

9352

84755

3522

88277

5353

11764

27131

7658

54262

7627

68648

8036

86111

8147

94258

Balsa Nova

1235

3469

1262

4031

2430

5085

2829

5916

3186

6967

10153

Bocaiúva do
Sul
Campina
Grande do Sul
Campo Largo

1485

9212

2329

9786

3242

7415

3061

5522

3562

5488

9050

319

7572

3787

6013

12722

6621

22984

8460

25973

8593

34566

15961

18444

37366

17468

53892

18631

63747

19225

77223

15559

92782

Campo Magro

-

-

-

-

-

-

-

-

2501

17908

20409
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Cerro Azul

1635

16728

2222

17784

3599

17474

4089

13018

3916

12436

16352

Colombo

1091

18167

54955

7927

110273

7494

145988

7710

174962

8367

183329

Contenda

1137

6087

3495

4063

4823

4118

5469

6863

6320

6921

13241

584598

24428

-

-

4800

158731
5
59196

-

-

147625
3
40499

-

-

131503
5
-

-

-

102498
0
-

3681

158731
5
62877

-

-

-

-

-

-

9008

8595

16234

3110

19344

Lapa

10493

21629

14366

20665

19472

20678

22.371

17.596

24.070

17.768

41.838

Mandirituba

1346

9690

7212

8232

26237

12099

5324

9894

6268

11272

17540

-

-

-

-

-

-

82787

6548

100726

2259

102985

Piraquara

12155

9098

60954

9687

91438

15444

28109

24377

33829

39057

72886

Quatro Barras

1102

2964

3499

2218

8132

1875

12272

1629

14520

1641

16161

Quitandinha

1232

9621

1586

10809

2476

11942

2932

11126

3046

12226

15272

Rio Branco do
Sul
São José dos
Pinhais
Tijucas do Sul

5026

20107

14423

17357

23714

14582

15401

7811

20049

9292

29341

21529

12595

56814

13829

111952

15503

151209

17826

183366

20950

204316

389

7459

823

7178

1271

8953

1703

9856

1846

10414

12260

-

-

-

-

-

-

1057

2369

1421

2190

3611

-

-

-

-

-

-

523

5139

701

5302

6003

Curitiba
Fazenda Rio
Grande
Itaperuçu

Pinhais

Tunas
Paraná
Doutor
Ulysses

do

Fonte: IBGE, 2000

Em seguida, a análise enfoca preferencialmente o agregado de todos os municípios citados, excluindo-se o
município de Curitiba, que será tratada mais adiante.
O agregado dos municípios foi separado em dois grupos. O Grupo 1 é formado pelos municípios de Almirante
Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São
José dos Pinhais, municípios estes que têm fronteiras com o município de Curitiba, o centro polarizador da RMC5
O Grupo 2 é formado por todos os demais municípios.

O município de Piraquara não faz fronteira com Curitiba, mas sua dinâmica populacional encontra-se fortemente condicionada pela região do Guarituba,
que melhor expressa a expansão demográfica provocada pelo transbordamento do crescimento de Curitiba para áreas com terrenos mais baratos e com
restrições de uso do solo mais amenas.

5
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Cabe uma observação relativa ao uso dos dados da PNAD para gerar as informações utilizadas. Os dados da
PNAD referem-se ao conjunto da RMC6. Para distribuí-los entre os municípios, para a posterior agregação nos
grupos citados, adotou-se a distribuição da população de 2005, em que Curitiba contava com 55,61% dos
moradores, os municípios do Grupo 1 com 36,59%, e os do Grupo 2 com 7,80%.
Com base nesse procedimento, foi possível distribuir a população de 2005 por gênero e idade, nos dois grupos
de moradores. A população do Grupo 1 corresponde a 1.135,9 mil pessoas e do Grupo 2, a 285,5 mil. No
Grupo 1, as mulheres somam 572,2 mil e os homens 563,7 mil. Nos municípios que compõem o Grupo 2, as
mulheres somam 142,5 mil pessoas, enquanto a população masculina atinge a cifra de 143,0 mil pessoas
(Tabela 7).
TABELA 7: POPULAÇÃO POR GÊNERO E GRUPOS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO
IDADE - 2005

Grupos de Idade (Anos)
0a4
Menos de 1
De 1 a 4
5a9
10 a 14
15 a 19
15 a 17
18 e 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 anos ou mais
Total

Homens
41.904
6.593
35.311
50.552
50.551
54.660
34.292
20.369
51.870
48.649
44.547
46.743
36.486
34.142
27.692
23.297
14.215
10.550
19.048
554.906

Grupo 1
Mulheres
40.443
8.205
32.238
52.751
52.748
47.763
26.961
20.802
52.163
53.341
48.645
52.450
42.932
39.561
32.532
21.101
17.288
16.265
26.960
596.944

METROPOLITANA DE CURITIBA SEGUNDO OS GRUPOS DE

Total
82.347
14.798
67.549
103.302
103.299
102.423
61.253
41.171
104.033
101.990
93.192
99.193
79.417
73.702
60.224
44.398
31.502
26.815
46.009
1.151.850

Homens
8.923
1.404
7.519
10.765
10.764
11.639
7.302
4.337
11.045
10.359
9.486
9.953
7.769
7.270
5.897
4.961
3.027
2.246
4.056
118.162

Grupo 2
Mulheres
8.612
1.747
6.865
11.233
11.232
10.171
5.741
4.430
11.108
11.359
10.359
11.169
9.142
8.424
6.927
4.493
3.681
3.464
5.741
127.113

Total
17.535
3.151
14.384
21.997
21.997
21.810
13.043
8.767
22.153
21.718
19.845
21.122
16.911
15.694
12.824
9.454
6.708
5.710
9.797
245.275

Fonte: IBGE, 2005

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) utilizada é a de 2005. Assim, todas as informações provenientes dessa fonte referem-se à este
ano.
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A população alfabetizada de 5 anos e mais de idade soma 977,4 mil pessoas nos municípios que compõem o
Grupo 1; é de 217,5 mil nos municípios do Grupo 2. A população masculina nesses grupos idade é de 467,8 mil
e a de mulheres de 509,6 mil no Grupo 1. No Grupo 2, essas quantidades correspondem, respectivamente a
100,2 mil e 117,3 mil. Da tabela anterior, infere-se que a população de 5 anos e mais do Grupo 1 era de 1.069,5
mil moradores, dos quais 503,0 mil homens e 556,5 mil mulheres. Da mesma forma, no Grupo 2, a população
com 5 anos e mais de idade atingia a cifra de 227,7 mil pessoas, sendo 109,2 mil homens e 118,5 mil mulheres.
Comparando os quantitativos da Tabela 7 e Tabela 8 a taxa de alfabetização nos municípios que formam o
Grupo 1 é de 91,4% e no Grupo 2 de 95,5%. Com relação aos gêneros, no Grupo 1 a taxa de alfabetização dos
homens é de 93,0% e das mulheres de 91,6%. Já no Grupo 2, essas taxas são, respectivamente, de 91,7% e de
98,9%.
Com a distribuição parecida com a da população por grupos de idade, a população alfabetizada concentra-se
nas faixas de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, que nos municípios do Grupo 1 somam 306,6
mil pessoas. Nos municípios do Grupo 2 a concentração se dá mais ou menos nas mesmas faixas etárias, que
somam 65,4 mil moradores alfabetizados, mas no grupo de idade de 30 a 34 anos há 29,2 mil moradores.
No Grupo 1 os moradores alfabetizados desses três grupos de idade representavam 31,4% e no Grupo 2, 30,1%
(Tabela 8).
TABELA 8: POPULAÇÃO DE MAIS DE 5 ANOS ALFABETIZADA, POR GÊNERO E GRUPO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA, SEGUNDO AS FAIXAS DE IDADE - 2005

Grupos de Idade
(Anos)
5a9
10 a 14
15 a 19
15 a 17
18 e 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 anos ou mais
Idade ignorada
Total

Grupo 1

Grupo 2

Homens
16.669
45.890
53.303
34.146
20.228
51.870
48.841
44.356
46.407
36.486
33.853
27.454
22.853
13.807
9.797
16.265

Mulheres
17.956
46.966
47.034
26.883
20.657
52.163
53.341
48.515
52.226
42.932
39.114
32.336
20.593
16.965
15.517
23.894

Total
34.625
92.856
100.337
61.029
40.885
104.033
102.182
92.871
98.633
79.418
72.967
59.790
43.446
30.772
25.314
40.159

Homens
3.664
9.584
11.461
7.281
4.307
11.405
10.359
9.461
9.910
7.769
7.188
5.861
4.842
2.970
2.143
3.595

Mulheres
3.584
10.406
9.834
5.709
4.399
11.108
11.283
19.760
11.047
9.142
8.377
6.850
4.428
3.544
3.133
4.768

Total
7.248
19.990
21.295
12.990
8.706
22.513
21.642
29.221
20.957
16.911
15.565
12.711
9.270
6.514
5.276
8.363

467.851

509.552

977.403

100.212

117.264

217.476

Fonte: IBGE, 2005
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Com relação ao nível de instrução, a população de 10 anos ou mais de idade concentra-se em quatro categorias
de nível de instrução, que são: quatro anos, oito anos, onze anos e quinze anos de estudo. Essas classes
representam, de modo geral, os dois ciclos do ensino fundamental, o segundo grau completo e a educação de
nível superior. Um morador que possui quatro anos de estudo completou o primeiro ciclo do ensino fundamental;
outro que tem oito anos de estudo, possui o ensino fundamental completo; aquele que tem 11 anos de estudo,
completou o segundo grau, e assim sucessivamente.
Limitando-se as observações ao Grupo 1, uma vez que a base para a distribuição dos moradores nos níveis de
ensino é a mesma, observa-se que a população com 15 anos de estudo soma 84,5 mil pessoas; os que
possuem segundo grau completo (11 anos) somam 205,7 mil moradores.
Já a população como pelo menos nove anos de estudo nos municípios do Grupo 1 totaliza 419,8 mil pessoas,
em um contingente de 942,8 mil moradores com 10 anos e mais de idade (Tabela 9).
TABELA 9: PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM
ANOS DE ESTUDO - 2005

Anos de Estudo
Sem instrução e menos de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos ou mais
Não determinados e sem declaração
Total

Homens
18.155
7.719
13.299
28.305
51.608
32.163
20.303
25.731
46.464
15.013
20.730
98.921
10.580
8.150
9.293
39.030
5.717
451.182

Grupo 1
Mulheres
27.168
10.724
13.727
31.030
55.769
29.452
21.449
23.594
51.615
16.300
19.018
106.815
11.723
9.296
11.440
45.469
7.008
491.596

Total
45.323
18.443
27.026
59.335
107.377
61.615
41.752
49.325
98.079
31.313
39.748
205.736
22.303
17.446
20.733
84.499
12.725
942.778

Homens
3.885
1.652
2.846
6.057
11.044
6.883
4.345
5.506
9.943
3.213
4.436
21.168
2.264
1.744
1.989
8.352
1.223
96.548

Grupo 2
Mulheres
6.282
2.480
3.174
7.176
12.896
6.811
4.960
5.456
11.936
3.769
4.398
24.701
2.711
2.150
2.646
10.515
1.621
113.680

Total
10.106
4.113
6.026
13.231
23.944
13.740
9.310
10.999
21.870
6.982
8.863
45.877
4.973
3.890
4.623
18.842
28.38
210.228

Fonte: IBGE, 2005

Na PNAD de 2005 estimou-se a existência de 422,8 mil domicílios na Área de Influência Indireta. De acordo com
o método adotado para desagregar os dados de toda a RMC para os municípios que compõem esta área de
influência e depois agregá-los nos dois grupos, há no Grupo 1, 348,5 mil domicílios, e no Grupo 2, 74,3 mil.
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A maioria desses domicílios tem renda domiciliar entre 5 e 10 salários, ou seja, a soma da renda de todos os
moradores dos 104,5 mil domicílios está nesse intervalo de renda. Cerca de 143 mil domicílios têm renda mensal
domiciliar de até três salários mínimos, o que representa 33,8% dos domicílios então existentes. Nos municípios
do Grupo 1 são 117,8 mil os domicílios na mesma circunstância de rendimento mensal (Tabela 10).
TABELA 10: CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2005

Grupos de Renda
(salário mínimo)
Até 1 salário mínimo
Mais de 1 a 2 salários mínimos
Mais de 2 a 3 salários mínimos
Mais de 3 a 5 salários mínimos
Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 a 20 salários
mínimos
Mais de 20 salários mínimos
Sem rendimento
Sem declaração
Total

Região Metropolitana de Curitiba
Grupo 1
20.363
46.741
50.691
80.726
86.153
37.364

Grupo 2
4.341
9.964
10.806
17.209
18.365
7.965

Total
24.704
56.705
61.497
97.935
104.518
45.329

19.924
3.808
2.783
348.553

4.247
812
593
74.302

24.171
4.620
3.376
422.855

Fonte: IBGE, 2005

O Valor Adicionado (VA) dos três setores econômicos foi calculado, em 2004, em torno de 13.306 milhões de
reais nos municípios do Grupo 1 e de 1.625 milhões nos do Grupo 2. Em outros termos, na soma dos dois
grupos o peso do primeiro ultrapassou de longe o da população, pois representa 89,1% do valor adicionado
daquele ano.
Com relação à composição setorial da economia, medida pelo VA, a indústria é o setor preponderante no Grupo
1, onde a Agropecuária é praticamente irrelevante; já no Grupo 2, a Agropecuária é responsável por mais de um
quinto do valor adicionado, enquanto que a indústria representa pouco mais de 42% do VA. Em ambos os
grupos, o setor de serviços tem o mesmo peso (Tabela 11).
TABELA 11: VALOR ADICIONADO POR GRUPOS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, SEGUNDO OS SETORES DA
ECONOMIA REGIONAL - 2004

Valor Adicionado
Agropecuária (%)
Indústria (%)
Serviços (%)
Total (%)
Valor (R$1,00)

Região Metropolitana de Curitiba
Grupo 1
Grupo 2
2,13
21,67
63,52
42,07
34,35
36,26
100,00
100,00
13.305.522.288
1.625.498.507

Fonte: IBGE, 2007
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O Produto Interno Bruto (PIB) somava, em 2004, cerca de 17.698 milhões de reais, sendo 15.860 milhões no
Grupo 1, o que representa 89,6% do PIB, e 1.838 milhões no Grupo 2.
Como o VA tem muito peso na determinação do PIB, a distribuição desse indicador entre os dois blocos de
municípios é muito parecida com a do VA.
A distribuição da população residente entre os dois grupos no ano de 2004 é muito acentuada em favor dos
municípios do Grupo 1, mas não tanto quanto à do PIB e do VA. Nos municípios do Grupo 1 residem 78,9% dos
moradores, o que equivale a cerca de 10 pontos percentuais a menos do que a participação do PIB e do VA.
Isso se traduz na forte disparidade entre o PIB per capita dos dois blocos de municípios. O PIB per capita de
17,6 mil reais/ano do Grupo 1 contrasta claramente com o de 7,6 mil do Grupo 1. Em outros termos, o PIB do
primeiro grupo é 2,3 vezes o do segundo grupo (Tabela 12).
TABELA 12: PRODUTO INTERNO BRUTO, POPULAÇÃO
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2004

PIB e População
PIB (R$)
População
PIB per capita (R$)

E

PRODUTO

INTERNO BRUTO PER CAPITA DOS GRUPOS DE MUNICÍPIOS DA

Região Metropolitana de Curitiba
Grupo 1
Grupo 2
15.859.053.767
1.838.528.956
898.461
240.227
17.651,35
7.653,30

Fonte: IBGE, 2007

4.3.3.2

Área de Influência Indireta

A Área de Influência Indireta (AII) corresponde ao município de Curitiba, o que acarreta, em alguns casos, a
repetição de informações, já tratadas na Área de Influência Regional (AIR).
Destaca-se a população residente em Curitiba no ano de 2000, 1.587.315 moradores, residentes no meio
urbano. Para o cálculo do PIB per capita, o IBGE usa a população que ele estimou para o ano de 2004, em torno
de 1.727.010. A mesma instituição projeta uma população municipal de 1.788.559 moradores para o mês de
junho de 2006. Com base nesses números, a taxa anual de crescimento entre 2000 e 2006 é de 1,72% ao ano,
o que permite inferir uma população de 1.819.320 pessoas, em 2007, e outra de 1.882.437 habitantes, em 2010.
Com relação à população existente no ano de 2000, sua distribuição etária mostra que a população com até
quinze anos representava quase um quarto dos moradores, pois chegava a 24,8% dos residentes no município
naquela época. Dentro desse grande grupo a população com menos de cinco anos representava 8%, quase a
metade, porém, com três e quatro anos.
No outro extremo, a população idosa, ou seja, os moradores com 65 anos e mais, somavam 5,6%. A soma dos
moradores com até 15 anos e dos moradores idosos, representa 30,4%, o que mostra uma taxa de dependência
próxima de um terço (Tabela 13).
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TABELA 13: POPULAÇÃO RESIDENTE EM CURITIBA, SEGUNDO GRUPOS DE IDADE, CURITIBA - 2000

Grupos de Idade

Moradores (%)

0 a 4 anos

8,0

Menos de 1

19,6

1

19,7

2

20,0

3

20,1

4

20,6

5a9

8,2

10 a 15

8,6

16 a 17

3,8

18 a 19

4,2

20 a 24

10,0

25 a 29

9,1

30 a 34

8,6

35 a 39

8,2

40 a 44

7,1

45 a 49

6,0

50 a 54

4,7

55 a 59

3,4

60 a 64

2,7

65 a 69

2,1

70 a 74

1,6

75 a 79

1,0

80 anos ou mais

0,9

Fonte: IBGE, 2000

A totalidade dos habitantes de Curitiba residia em domicílios particulares, pois os que ocupavam domicílios
coletivos não iam além de 0,5 % da população residente. Da mesma forma, os moradores residentes em
domicílios particulares permanentes representavam quase que a totalidade da população, sendo irrelevante o
número daquelas que habitavam em construções não destinadas ao uso residencial (Tabela 14).
TABELA 14: MORADORES DE CURITIBA, POR TIPO DE DOMICÍLIO – 2000

População e tipo de domicílio

Número de Moradores
Absoluto

Relativo

População residente

1.587.315

100,00

Domicílio Particular

1.579.355

99,50
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Permanente

1.576.393

99,31

Improvisado

2.962

0,19

Coletivo

7.960

0,50

Fonte: IBGE, 2000

De acordo com o Censo, havia em Curitiba em 2000, 471,2 mil domicílios, dos quais 335,1 mil tinham como
responsáveis pessoas do sexo masculino. Cerca de 237,0 mil domicílios tinha como chefes moradores entre 30
e 49 anos, o que representa 50,3% dos domicílios. Dois dados merecem destaque: o número de domicílios
dirigidos por pessoas com menos de 20 anos (3,4 mil) e aqueles sob responsabilidade de moradores com mais
de 60 anos (81.356) (Tabela 15).
TABELA 15: RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANTENTES EM CURITIBA, POR GÊNERO E GRUPOS DE IDADE - 2000

Gênero e Grupos de Idade dos Responsáveis
(anos)
Homens
Mulheres

Responsáveis
335.138
136.025

10 a 19

3.439

20 a 29

72.541

30 a 39

123.024

40 a 49

114.067

50 a 59

76.736

60 a 69

47.890

70 a 79

26.019

80 ou Mais

7.447

Total

471.163

Fonte: IBGE, 2000

Mais da metade dos responsáveis por domicílios particulares tem ou de 4 a 7 anos de estudo ou de 11 a 14, o
que significa que uma parte ponderável desses moradores possui o primeiro ciclo do ensino fundamental (1a. a
4a. séries), mas não o fundamental completo e outra parte, também relevante, ou fez o ensino superior ou está
em vias de concluí-lo.
Os responsáveis pelos domicílios sem instrução ou que não terminaram nem o primeiro ciclo do ensino
fundamental representam 14,0% deles (Tabela 16).
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TABELA 16: PESSOAS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES EM CURITIBA, SEGUNDO OS GRUPOS DE ANOS
DE ESTUDO - 2000

Anos de estudo

Número de responsáveis por domicílio
Absoluto

Relativo (%)

19.407

4,1

1 a 3 anos

46.732

9,9

4 a 7 anos

117.531

24,9

8 a 10 anos

75.298

16

11 a 14 anos

129.107

27,4

15 anos ou mais

81.946

17,4

Não determinados

1.142

0,2

471.163

100

Sem instrução e menos de 1 ano

Total
Fonte: IBGE, 2000

A distribuição dos chefes de domicílios pelas diferentes faixas de salário mínimo evidencia a enorme
concentração de pessoas com renda mensal variando de 3 a 10 salários mínimos (40,2%) na época do Censo,
predominando, entretanto, os responsáveis com renda entre 5 e 10 salários mínimos. Os responsáveis por
domicílios particulares permanentes com renda mensal superior a 10 salários mínimos representavam 22,7%.
Em contrapartida, aqueles que recebiam mensalmente no máximo um salário mínimo de renda somavam 6,53%.
Se forem acrescentados os moradores responsáveis com renda mensal entre um e dois salários mínimos, esse
contingente de mais pobres representa 19,3% (Tabela 17).
TABELA 17: CHEFES DE DOMICÍLIOS EM CURITIBA, POR FAIXAS SALARIAIS EM SALÁRIOS MÍNIMOS (R$ 151,00) - 2000

Faixas Salariais
(em salários mínimos)

Percentual e total

Até 0,5

0,2

Mais de 0,5 a 1

6,33

Mais de 1 a 2

12,78

Mais de 2 a 3

11,78

Mais de 3 a 5

17,99

Mais de 5 a 10

22,18

Mais de 10 a 15

7,43

Mais de 15 a 20

6,01

Mais de 20

9,34

Sem rendimento

5,91

Total

471.163

Fonte: IBGE, 2000
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Como na maioria absoluta dos domicílios só uma pessoa trabalha, não há diferença de monta entre a
distribuição da renda dos responsáveis pelos domicílios e dos moradores com dez anos e mais de idade. Assim,
os moradores com renda entre três e dez salários mínimos representam 40,23%, o que não difere da situação
analisada dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes. O mesmo acontece com os moradores
com renda superior a dez salários mínimos, que representam 22,35, contra 22,78 no caso dos responsáveis.
Assim também se dá com os mais pobres, ou seja, moradores e responsáveis com renda mensal até dois
salários mínimos (Tabela 18).
TABELA 18: MORADORES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES EM
MÍNIMOS - 2000

CURITIBA, SEGUNDO

Grupos de Renda
(em salários mínimos)
Até 0,5

Percentual e total
0,21

Mais de 0,5 a 1

5,73

Mais de 1 a 2

13,12

Mais de 2 a 3

12,14

Mais de 3 a5

18,37

Mais de 5 a 10

21,86

Mais de 10 a 15

7,14

Mais de 15 a 20

5,81

Mais de 20

9,4

Sem rendimento

6,18

Total

GRUPOS DE RENDA EM SALÁRIOS

1.576.393

Fonte: IBGE, 2000

4.3.3.2.1

Serviços sociais

Levando-se em consideração a Área de Influência Indireta do Parque Barigüi (município de Curitiba), são
elencados alguns serviços sociais relevantes, prestados à população residente, principalmente os de saúde e
educação.
No caso específico da saúde, dois temas são destacados. Em primeiro lugar, as unidades hospitalares
existentes no município de Curitiba e, em seguida, o número de leitos. Em ambos os casos destacam-se aqueles
conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento da população que não tem
acesso aos planos de saúde e aos serviços particulares.
A rede de estabelecimentos de saúde de qualquer tipo é composta por 811 unidades, das quais 155 são
públicas e 656 privadas, ou seja, a rede pública representa menos de 20% das unidades existentes.
Predominam na rede pública as unidades sob responsabilidade do poder público municipal, o que expressa o
crescimento da descentralização dos serviços de saúde, principalmente o atendimento ambulatorial ou de baixa
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complexidade. As unidades estaduais e federais representam pouco mais de 15% da rede pública, entre as
quais se destacam: a Unidade Psiquiátrica do Arnaldo Botelho, o Hospital do Trabalhador, o Hospital de Clínicas
e o Hospital das Forças Armadas. Entre as unidades privadas, poucas são as filantrópicas, pois o maior número
é de clínicas especializadas e hospitais (Tabela 19).
TABELA 19: ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM CURITIBA, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2005

Dependência administrativa

Número de estabelecimentos

Público total

155

Público federal

9

Público estadual

14

Público municipal

132

Privado total

656

Privado com fins lucrativos

606

Privado sem fins lucrativos

50

Total

811

Fonte: IBGE, 2007

São 123 as unidades de saúde que mantêm convênio de prestação de serviços com o SUS, das quais 25
oferecem serviços de internação, sendo que quase todas ou são unidades especializadas ou possuem
especialidades.
As unidades sem internação somam 34 e aquelas que fazem diagnósticos e oferecem serviços de terapia sem
internação soma 64 (Tabela 20).
TABELA 20: ESTABELECIMENTOS PRIVADOS CONVENIADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CURITIBA – 2005

Categorias

Estabelecimentos

Com internação

25

Especializado

10

Com especialidades

10

Geral

5

Sem internação

34

Com apoio à diagnose e terapia

64

Total

123

Fonte: IBGE, 2007

Em 2005, havia 6.013 leitos no município de Curitiba, sendo 1.329 em estabelecimentos públicos e 4.684 nos
estabelecimentos privados. Os leitos em estabelecimentos públicos e nos privados com convênio com o SUS
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somavam 4.688 leitos, isto é, 78% dos leitos existentes estavam disponíveis para a população sem acesso aos
serviços médios hospitalares privados ou conveniados com planos de saúde (Tabela 21).
TABELA 21: LEITOS PARA INTERNAÇÃO EM CURITIBA, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS - 2005

Dependência Administrativa

Leitos

Em Estabelecimentos de Saúde Públicos

1.329

Em Estabelecimentos Federais

772

Em Estabelecimentos Estaduais

518

Em Estabelecimentos Municipais

39

Em Estabelecimentos de Saúde Privados

4.684

Em Estabelecimentos de Saúde Privados/ SUS

3.359

Total

6.013

Fonte: IBGE, 2007

Quanto ao setor educacional no município, a matrícula nos três níveis de ensino que compõem a educação
básica e infantil atingia a cifra de 359.891 pessoas, sendo 251,9 mil no ensino fundamental e 82,3 mil no médio.
Na educação infantil estavam matriculadas 25,7 mil crianças, em 2005.
A matrícula em unidades educacionais da rede pública estadual superava a de todas as outras entidades que
oferecem o ensino escolar, mas grande parte dessa diferença sobre o ensino municipal é que este não oferece
ensino médio, ao passo que divide com o Estado a educação fundamental obrigatória, cabendo ao município,
em geral, as quatro primeiras séries.
A matrícula nas unidades sob a direção da iniciativa privada se distribui entre os três níveis de ensino, mas é a
que apresenta a maior oferta de vagas no pré-escolar (Tabela 22).
TABELA 22: MATRÍCULAS POR NÍVEL DE ENSINO EM CURITIBA, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2005

Dependência
Administrativa

Nível de ensino

Total

Fundamental

Médio

Pré-escolar

Federal

476

1.360

85

1.921

Estadual

108.454

60.194

457

169.105

Municipal

102.448

9.992

112.440

Particular

40.523

20.738

15.164

76.425

Total

251.901

82.292

25.698

359.891

Fonte: IBGE, 2007

As unidades escolares, da mesma forma que as matrículas, concentram-se no nível fundamental. Vale observar
que uma mesma escola pode oferecer os três níveis de ensino, isto é, o número de unidades ofertando ensino
não coincide com o número de estabelecimentos..
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A maior quantidade de unidades é da iniciativa privada, devido ao grande número de estabelecimentos que
oferecem a pré-escola ou a educação infantil. Nesse caso, predominam os estabelecimentos especializados. A
comparação entre matrículas e escolas existentes, permite concluir que nas redes estadual e privada há maior
número de estabelecimentos oferecendo ensino fundamental e médio e raramente a especialização num único
nível de ensino, como ocorre nos estabelecimentos municipais (Tabela 23).
TABELA 23: ESCOLAS POR NÍVEL DE ENSINO EM CURITIBA, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2005

Dependência
Administrativa

Nível de Ensino

Total

Fundamental

Médio

Pré-escolar

Federal

1

3

1

5

Estadual

150

101

11

262

Municipal

165

209

374

Particular

99

63

251

413

Total

415

167

472

1054

Fonte: IBGE, 2007

Na oferta de ensino de nível superior, predominavam, em 2005, as matrículas nas instituições particulares, com
78,1 mil matrículas, seguidas das unidades federais, em que estavam matriculados 25,2 mil alunos. Dois terços
dos docentes pertencem à rede privada de ensino superior, mas a relação entre o número de docentes da rede
privada e o da rede federal não corresponde à relação entre matrículas nas duas redes. Há três vezes mais
alunos nas unidades privadas, ao passo que há apenas duas vezes mais docentes. Outra diferença é a
quantidade de escolas federais estaduais e privadas. As unidades federais referem-se a universidades, com
várias faculdades, ao passo que entre as privadas predominam unidades isoladas ou centros universitários
oferecendo dois a quatro cursos (Tabela 24).
TABELA 24: MATRÍCULAS, DOCENTES E ESCOLAS SUPERIORES EM CURITIBA, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2005

Dependência
Administrativa

Matrículas

Docentes

Escolas

Federal

25.218

3.032

2

Estadual

1.346

208

2

Particular

78.108

6.108

37

Total

104672

9345

41

Fonte: IBGE, 2007

Quanto à dimensão econômica, a composição setorial da economia do município, medida pelo VA mostra a
irrelevância do setor agropecuário quando confrontado com os demais setores, principalmente com o de
serviços, que tem maior expressão no município. Isto pode ser atribuído à função de pólo regional exercida pela
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cidade, onde se concentra uma gama variada de serviços e de atividades comerciais voltada para atender à
demanda de sua população como de grande parte do Estado e de Santa Catarina, onde vários municípios estão
na área de influência de Curitiba, compondo uma mesma rede urbana.
Em 2004, o VA de serviços era cerca de 30% maior do que o da indústria e 90% maior do que o da
agropecuária. Isto está expresso nos valores de 10.490,7 milhões de reais, 7.619,1 milhões e 1 milhão, sendo
respectivamente o VA de Serviços, da Indústria e da Agropecuária (Tabela 25).
TABELA 25: VALOR ADICIONADO DE CURITIBA POR SETORES ECONÔMICOS - 2004

Valor Adicionado

Valor ($)

Percentual

1.009.519

0,01

Indústria

7.619.107.131

42,07

Serviços

10.490.728.394

57,92

Total

18.110.845.044

100

Agropecuária

Fonte: IBGE, 2007

Na formação do PIB municipal, pouco mais de um bilhão de reais vem de outros componentes além do VA
desses três setores da economia, por isso esses dados não diferem muito. Tendo em vista uma população
estimada para 2004 de 1.727 mil moradores, o PIB per capita é de pouco mais de 11,0 mil reais/ano (Tabela 26).
TABELA 26: PRODUTO INTERNO BRUTO E PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA EM CURITIBA – 2004
Valores (R$ 1,00)
Indicadores

PIB
População 2004
PIB per capita

19.109.743.781
1.727.010
11.065

Fonte: IBGE, 2007

As informações provenientes do Cadastro das Atividades Empresariais (IBGE, 2005), evidencia a razão das
conclusões relativas à distribuição setorial da economia, haja vista a pequena importância do setor primário
(agropecuária e pesca), quer seja na geração do emprego e no volume do salário, confrontado, por exemplo,
com a indústria (indústrias extrativas, de transformação, construção e distribuição de eletricidade, gás e água).
Os demais ramos de atividade, representando o setor de serviços também têm uma presença de monta na
economia municipal, principalmente comércio e administração pública (Tabela 27).
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TABELA 27: NÚMERO DE UNIDADES, PESSOAL OCUPADO E SALÁRIOS ANUAIS EM CURITIBA - 2005

Pessoal ocupado
Total

Assalariado

410

1.496

882

Salários
(R$
1.000,00)
9.920

Pesca

23

28

2

14

Indústrias extrativas

68

244

152

2.302

7.459

88.420

77.625

1.511.987

49

11.601

11.534

424.250

Construção

3.659

24.694

18.510

185.361

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos
pessoais e domésticos

48.079

174.837

109.195

954.495

Alojamento e alimentação

7.463

33.212

23.146

137.361

Transporte, armazenagem e comunicações

4.376

45.650

39.743

544.990

Intermediação financeira

2.262

21.797

19.040

607.112

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados
às empresas

24.296

121.120

83.418

867.649

120

139.541

139.522

2.932.563

Educação

1.706

33.678

31.380

530.228

Saúde e serviços sociais

3.161

39.475

33.977

428.003

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais

7.269

40.791

33.761

377.240

Ramos de atividades

Unidades

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

Indústrias de transformação
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água

Administração pública, defesa e seguridade social

Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais

2

Fonte: IBGE, 2007

4.3.4 Comunidades do entorno
Este item apresenta uma abordagem geral sobre a população e comunidades da Região do Parque Barigüi,
assim como a caracterização do perfil dos moradores da Área de Entorno do Parque.
Como já comentado, a Região do Parque Barigüi é composta por quatro bairros (Figura 12):


Santo Inácio;



Bigorrilho;



Mercês;



Cascatinha.
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FIGURA 12: CARTA DA REGIÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em IPPUC, 2002.

A seguir, tem-se a descrição sucinta de cada um desses bairros, contendo seu histórico, origem do nome, área,
população residente, renda e áreas verdes presentes no seu território.

4.3.4.1

Bairro Santo Inácio

O Bairro Santo Inácio deriva da Colônia Santo Inácio, criada em 1876, durante a administração do então
Presidente da Província Dr. Adolpho Lamenha Lins, onde se estabeleceram imigrantes poloneses, silesianos e
galicianos, às margens do rio Barigüi, no distrito denominado “Nova Polônia”.
Possui área total de 2,72 km² e registrava, em 2000, uma população de 6.037 habitantes. Abriga, em sua porção
leste, parte do Parque Barigüi, correspondendo a 22,96% da área total do bairro.
RELATÓRIO FINAL
49

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Apresenta, de modo geral, população jovem (15 a 19 anos), cujo rendimento mediano por salários mínimos é de
5,30 (para o ano de 2000), um pouco acima da média curitibana (4,64).
O bairro abriga 174,28 m² de área verde por habitante, ou seja, 1,35% em relação ao restante dessas áreas na
cidade (IPPUC, 2007b).

4.3.4.2

Bairro Bigorrilho

A denominação original desse bairro (também conhecido como Champagnat) tem sua origem pouco esclarecida:
ora atribuída ao nome de uma cigana benzedeira que morava na região, ora ao de uma prostituta de nome
Bigorrilha, ora ao de uma moradora ucraniana de nome Bigorela.
Possui área total de 3,50 km² e abrigava uma população de 27.127 habitantes em 2000. Sua porção noroeste é
ocupada por parte do território do Parque Barigüi, correspondendo a 5,46% da área total do bairro.
Apresenta, de modo geral, população jovem (20 a 24 anos), com rendimento mediano por salários mínimos de
17,22 (para o ano de 2000), quatro vezes acima da média curitibana (4,64).
O bairro abriga 7,07 m² de áreas verdes por habitante, ou seja, 0,25% em relação ao restante dessas áreas na
cidade (IPPUC, 2007b).

4.3.4.3

Bairro Mercês

Este bairro surgiu no ano de 1920.
Possui área total de 3,28 km² e uma população de 14.089 habitantes em 2000. Abriga em sua porção noroeste
parte do território do Parque Barigüi, correspondendo a 12,72% da área total do bairro.
Apresenta, de modo geral, população jovem (20 a 24 anos), cujo rendimento mediano por salários mínimos é de
9,93 (para o ano de 2000), o dobro da média curitibana (4,64).
O bairro abriga 42,58 m² de área verde por habitante, ou seja, 0,77% em relação ao restante dessas áreas na
cidade (IPPUC, 2007b).

4.3.4.4

Bairro Cascatinha

Integrando a Colônia Santa Felicidade, este bairro foi ocupado por imigrantes italianos. A denominação deriva de
um acidente geográfico existente no local, uma pequena cascata num dos afluentes do rio Barigüi.
Possui área total de 2,57 km² e uma população de 2.061 habitantes em 2000. Abriga em sua porção sul parte do
território do Parque Barigüi, correspondendo a 5,10% da área total do bairro.
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Apresenta, de modo geral, população jovem (20 a 24 anos), cujo rendimento mediano por salários mínimos é de
5,96 (para o ano de 2000), um pouco acima da média curitibana (4,64).
O bairro abriga 466,29 m² de área verde por habitante, ou seja, 1,24% em relação ao restante dessas áreas na
cidade (IPPUC, 2007b).

4.3.5 Perfil do morador do entorno
Para o levantamento do perfil dos moradores do entorno da unidade de conservação, bem como da sua opinião
sobre o Parque Barigüi, salienta-se, inicialmente, a impossibilidade técnica e de recursos para aplicação de
questionário a todos os moradores da Área de Entorno. Essa situação é característica de unidades de
conservação urbanas, onde, de modo geral, os arredores são densamente povoados.
O Parque Barigüi ilustra bem essa situação, em função de sua dimensão, morfologia e localização em área de
densidade demográfica expressiva.
Dessa forma, procurou-se realizar o levantamento com base em duas estratégias metodológicas:


aplicação de questionário em todas as residências limítrofes ao parque, entendendo-as como aquelas
propriedades que apresentam testadas para a área protegida, onde a influência das atividades do
parque se dá de modo direto;



aplicação de questionário em parte das residências não limítrofes ao parque, ou seja, área equivalente
a uma quadra a partir do perímetro da unidade (Figura 13). Para sua definição, utilizou-se fotos aéreas
e mapas para identificação das ruas limítrofes, pois é nessa extensão que provavelmente os efeitos e
influências do parque se fazem sentir com maior impacto. Dentro desse perímetro, aplicou-se
aleatoriamente a pesquisa em aproximadamente uma em cada cinco casas.

A Figura 13 ilustra de modo esquemático a sistematização utilizada para aplicação dos questionários e os
resultados e problemas encontrados em campo. A linha amarela observada na figura delimita o perímetro da
amostra em que se concentrou a aplicação dos questionários. Foram visitadas todas as residências com testada
para o parque; contudo ocorreram algumas situações que impediram que o questionário fosse aplicado a 100%
desse universo, tais como: proprietários que se recusaram a responder, residências sem moradores e
proprietários ausentes, dentre outras. Apesar das dificuldades, foi preenchido um total de 118 questionários.
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FIGURA 13: CARTA DA SISTEMATIZAÇÃO UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS COM OS MORADORES DO ENTORNO DO
PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em IPPUC, 2002 e ECOTÉCNICA, 2007a

A coleta de dados foi feita por abordagem pessoal, com aplicação de questionário misto (Apêndice 01),
constituído por perguntas fechadas e abertas, composto por três partes. Na primeira, as questões objetivavam
traçar o perfil dos entrevistados (itens como: idade, tempo de residência, sexo, escolaridade, ocupação,
rendimento e situação do domicílio). Na segunda, as perguntas foram direcionadas para traçar a imagem que os
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moradores da Área de Entorno têm sobre o Parque Barigüi (itens como: número e motivos de visitas ao Parque,
tempo de permanência e problemas que percebem no Parque). Ainda, solicitou-se ao entrevistado: que
informasse o que gosta e o que não gosta do Parque, se tem algum negócio relacionado ao Parque Barigüi, se a
existência do Parque exerce alguma influência sobre suas atividades cotidianas e se deveriam ser implantadas
novas atividades econômicas no Parque. Constava também, nessa segunda parte, uma questão livre para o
entrevistado declarar o que lhe aprouvesse. Na terceira parte do questionário, foram formuladas duas perguntas:
se o entrevistado sabia o destino do esgoto da sua casa e se a residência já havia sido visitada pela Companhia
de Saneamento do Paraná (SANEPAR) para o levantamento do destino do esgoto.
Com base na metodologia especificada, a pesquisa teve início na semana de 14 a 18 de maio de 2007, sendo
aplicada, como citado, em 118 residências. Deste total, em 106 questionários, o responsável pela residência
declarou que freqüenta o Parque Barigüi; em 12 das residências visitadas, o entrevistado afirmou que não tem o
hábito de visitá-lo. Embora, o objetivo fundamental da pesquisa seja verificar a opinião dos moradores do
entorno sobre a área protegida, optou-se por apresentar também o resultado dos 12 questionários relativos
àqueles que informaram que não visitam a unidade, sendo que neste último caso, o bloco “Opinião sobre o
Parque Barigüi” não é apresentado, já que deixou de ser respondido pelo entrevistado.

4.3.5.1

Perfil dos moradores do entorno freqüentador do Parque

Dos 101 entrevistados que freqüentam o parque, a maior parte pertence ao sexo feminino (Figura 14), sendo
que pouco mais de 50% tem idade entre 31 e 50 anos, com as demais faixas etárias praticamente equivalentes
em termos percentuais – entre cerca de 14 e 15% (Figura 15). Em relação à escolaridade, a maior parte concluiu
o curso superior 42,86% (Figura 16).

46%
FEMININO
MASCULINO
54%

FIGURA 14: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO ENTRE OS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 15: GRÁFICO DA IDADE DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 16: GRÁFICO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

De acordo com o gráfico da Figura 17, a maior representatividade corresponde a profissionais autônomos
(22,84%). O item outras atividades, em quase sua totalidade corresponde a pessoas aposentadas.
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FIGURA 17: GRÁFICO DE OCUPAÇÃO DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

No quesito rendimento, a maior parte dos moradores do entorno apresenta rendimento médio mensal entre 4 a 6
salários mínimos (38,23%).
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FIGURA 18: GRÁFICO DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

NOTA: SM = salário mínimo.

Em relação à situação do domicílio, 86% dos entrevistados se declararam proprietários do imóvel; 13%
locatários e 1% outra situação.
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FIGURA 19: GRÁFICO DE SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

O gráfico da Figura 20 demonstra que a maior parte dos entrevistados (37%) reside um tempo superior a 10
anos no entorno do Parque Barigüi, enquanto uma pequena parcela de pessoas é residente a menos de cinco
anos. Portanto, a grande maioria (71%) reside, no mínimo, há sete anos no entorno, o que permite a esses
entrevistados, maior conhecimento sobre o espaço em questão.
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FIGURA 20: GRÁFICO DE TEMPO DE RESIDÊNCIA DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

4.3.5.1.1

Opinião sobre o Parque Barigüi

A grande maioria dos entrevistados (28%) realiza visitas diárias ao local, seguida pela freqüência de duas vezes
por semana (26%).
Quando questionados sobre o motivo que os leva a visitar o Parque Barigüi, os entrevistados tiveram a liberdade
de citar mais de uma resposta. Assim, parte deles combinou mais de um item no questionário, cuja tabulação
resulta no gráfico da Figura 21.
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FIGURA 21: GRÁFICO DE MOTIVO DE VISITA AO PARQUE BARIGÜI PELOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Como se verifica, o motivo predominante de visita ao parque pelos moradores é a caminhada (32,14%), sendo
esse item citado em 72 questionários. Em menor número, aparecem os usos da ciclovia (4,01%) e da academia
(4,01%) e o restaurante (0,89%).
Os dados mostram que a população do entorno tem preferencialmente usado o parque para atividades
esportivas (81,15%) e de contemplação (11,60%), em detrimento ao uso de equipamentos (7,25%), como bares,
churrasqueiras e restaurantes
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FIGURA 22: GRÁFICO DE TEMPO DE PERMANÊNCIA NO PARQUE BARIGÜI PELOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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Quando questionados com relação aos problemas que os entrevistados percebiam no parque, considerando a
possibilidade de optar por mais de um item, foi mencionada principalmente a falta de segurança, seguida pela
falta de banheiros. Os demais itens apontados podem ser observados na Figura 23.
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PERTURBAÇÃO CAUSADA
PELOS BARES
TRANSTORNOS CAUSADOS
PELO PARQUE DE DIVERSÕES

FIGURA 23: GRÁFICO DE PROBLEMAS PERCEBIDOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Com relação ao que mais aprecia no parque, o entrevistado tinha a liberdade de dizer suas preferências. Do
total de entrevistados, 86 responderam a essa questão. Como a diversidade de resposta foi elevada, a Figura
24 mostra apenas aquelas que apareceram mais do que três vezes.
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FIGURA 24: GRÁFICO DE ITENS APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Nota-se que a presença das características naturais do parque (22,27%) é um fator relevante para as pessoas
que responderam ao questionário. As respostas que são citadas logo a seguir, “beleza” (17,77%) e “todos os
aspectos” (11,11%) também mostram que o uso da área pelos moradores do entorno se dá em função daquelas
características. Itens muito indicados, como caminhar (11,11%), fazer ginástica (5,55%) e tranqüilidade (4,44%),
associados a outros menos citados, que não estão expostos no gráfico, como: poder freqüentar, observar
pássaros, observar crianças, a preservação do jacaré, a liberdade, a distração, sugerem que os moradores do
entorno concebem o Parque Barigüi como um espaço democrático e corrobora a idéia de que a população do
entorno associa o espaço a esportes e contemplação.
Com relação ao que não agrada aos entrevistados no parque, foram obtidas 88 respostas do total de pessoas
entrevistadas. Como a diversidade de respostas foi elevada, a Figura 25 evidencia apenas as respostas que
apareceram mais que três vezes.
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FIGURA 25: GRÁFICO DE ITENS NÃO APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Como se nota, o mau cheiro da água (12,87%), a falta de policiamento (12,79%) e de conservação do parque
(11,62%) são as questões mais relevantes dentro deste item. O barulho (10,46%), o número de pessoas que
freqüentam a área no final de semana (9,30%) e a sujeira (8,13%) são também apontados como problemas.
Muitos dos moradores preocupam-se com a constante presença de cachorros sem focinheiras e suas fezes
(6,97%). Também foi mencionada a existência de grupos que os moradores qualificam como vândalos,
drogados, prostitutas e homossexuais (13,94%), estes últimos denominados “GLS” pelos mesmos.
Além desses itens, ainda foram citados em menor número, a falta de bebedouros (2,32%), a falta de qualidade
dos acessos ao parque (1,16%), sobretudo na porção norte (Avenida Manoel Ribas), a presença do jacaré
(2,32%) – que amedontra algumas pessoas, o excesso de carros (1,16%) e a presença de bares e restaurantes
(1,16%).
Em relação a atividades econômicas relacionadas ao parque, todos os entrevistados disseram não possuir
nenhum vínculo, assim como declararam que a existência da unidade de conservação não influencia suas
atividades cotidianas.
Quando perguntados se deveriam ser implantadas novas atividades no parque, houve opiniões divergentes:


86% disseram que não deveriam ser implantadas novas atividades, mas poucos justificaram a razão
dessa negativa. Quando justificavam, era em função da existência de atividades econômicas em
quantidade suficiente e que seu maior número significaria maior quantidade de pessoas e barulho;
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14% disseram que haveria necessidade de mais atividades, justificando sua escolha; destes, 60%
referiram-se à implantação de atividades como teatro, música e atividades infantis, visto o elevado
número de crianças que freqüenta o parque. Os outros 40% dividiram-se em comércio, bares e feiras.

Para finalizar o questionário, foi solicitado ao morador que expressasse livremente sua opinião em relação ao
parque. Nenhuma pergunta lhe foi feita, sendo que foram listadas 89 respostas, as quais foram tabuladas
conforme a Figura 26.
MAIS POLICIAMENTO
25,00%

FALTA CUIDADO
ÓTIMO
MELHORIA NOS ACESSOS

20,00%

ENCONTROS GLS
FALTA DE HIGIENE/MAU
CHEIRO

15,00%

SEXO NO PARQUE
PERIGOSO

10,00%

BARULHO
TUDO ERRADO
COLOCAR BEBEDOUROS

5,00%

MAIS CICLOVIAS
COLOCAR REGRAS

0,00%

VISITANTES ESTRANHOS
TIRAR O JACARÉ
MAIS BANCOS
MAIS LIXEIRAS

FIGURA 26: GRÁFICO DE OPINIÃO LIVRE DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES SOBRE O PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Novamente, constata-se que a segurança (23,93%) aparece em destaque para os moradores do entorno e
freqüentadores do Parque Barigüi. Essa questão já havia aparecido na primeira posição quando questionados
sobre os problemas presentes no parque. A falta de policiamento (12,79%) também havia sido indicada como
segunda opção na questão “do que não gosta no parque”. A insistência em relação a esses itens denota, em
primeiro lugar, a constatação de que, de fato, o parque está se tornando inseguro e que esta é a grande
preocupação dos entrevistados.
Além disso, o gráfico apresentado na Figura 25 demonstra que existe um olhar crítico bastante intenso dos
moradores em relação ao Parque Barigüi. Os moradores, de forma absolutamente espontânea percebem
problemas relacionados à falta de cuidados, à falta de higiene e ao mau cheiro, além do uso indevido da área
para encontros sexuais. Existem respostas que remetem a solicitações de melhorias em infra-estrutura, como
“colocar bebedouros” e “mais ciclovias”. Também foram expressas opiniões pessimistas, como “tudo errado”.
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Esse tipo de opinião, embora em menor escala, é preocupante, já que foi expressa por aqueles que residem no
entorno do parque e o freqüentam regularmente.

4.3.5.1.2

Opinião sobre o esgotamento sanitário

Na terceira e última parte do questionário, pretendeu-se, por meio de duas questões, identificar o conhecimento
dos moradores sobre o destino de seu esgoto. A primeira pergunta era se o morador sabia para onde ia o esgoto
sanitário da sua casa. Em 107 questionários, foram encontradas as respostas ilustradas pela Figura 27.
8%

4%

REDE COLETORA
FOSSA SÉPTICA
NÃO SABE

88%

FIGURA 27: GRÁFICO

DE CONHECIMENTO DOS MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO
DESTINO DO ESGOTO DAS RESIDÊNCIAS

PARQUE BARIGÜI

SOBRE O

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Quando perguntados se a sua residência já havia sido visitada pela Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) para levantamento do esgoto (teste do corante), encontrou-se a situação apresentada na Figura 28.
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NÃO RESPONDEU
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NUNCA RECEBEU
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3 VISITAS

10%
5%
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FIGURA 28: GRÁFICO DE NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS PELA COMPANHIA
MORADORES DO ENTORNO E FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI

PARANAENSE

DE

SANEAMENTO (SANEPAR)

AOS

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

RELATÓRIO FINAL
62

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Como se nota, a grande maioria dos moradores declarou que seu esgoto tem como destino a rede coletora
(88,00%), bem como já recebeu a visita da SANEPAR para realizar o teste do corante (55,00%).

Perfil dos moradores do entorno não freqüentador do Parque

4.3.5.2

Do total dos moradores entrevistados, apenas 12 declararam não visitar o Parque Barigüi. Tais moradores
apresentam o seguinte perfil quanto à distribuição por sexo (Figura 29), idade (Figura 30) e o tempo de
residência no local (Figura 31).

FEMININO
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FIGURA 29: GRÁFICO
BARIGÜI
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DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO ENTRE OS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO
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Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 30: GRÁFICO DA IDADE DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 31: GRÁFICO DE TEMPO DE RESIDÊNCIA DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

Com relação à situação do domicílio, a maior parte dos entrevistados declarou ser proprietária do imóvel
(66,00%), enquanto que apenas 34,00% se dizem locatários, conforme mostra a Figura 32, a seguir:
34%
PROPRIETÁRIO
LOCATÁRIO
66%

FIGURA 32: GRÁFICO DE SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

A maior parte dos entrevistados concluiu o ensino médio, segundo que que demonstra a Figura 33.
O rendimento médio mensal varia, predominantemente, entre 2 a 6 salários mínimos (75,00%) (Figura 35).
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FIGURA 33: GRÁFICO
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Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 34: GRÁFICO DE OCUPAÇÃO DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a
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FIGURA 35: GRÁFICO
BARIGÜI

DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO

PARQUE

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

NOTA: SM = salário mínimo.

4.3.5.2.1

Opinião sobre o esgoto sanitário

Em relação ao esgoto das residências dos moradores do entorno do parque que não o freqüentam, 11 pessoas
declaram sua destinação à rede coletora (91,00%) e um apenas não soube informar (9,00%) (Figura 36).
9%
REDE COLETORA
NÃO SABE
91%

FIGURA 36: GRÁFICO DE CONHECIMENTO DOS MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI SOBRE O
DESTINO DO ESGOTO DAS RESIDÊNCIAS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

No que diz respeito à visita da SANEPAR para levantamento do esgoto (Figura 37), quatro entrevistados
declararam nunca ter sido visitados (33,00%), dois não sabiam responder (17,00%) e seis declararam já ter sido
visitados pelo menos uma vez (50,00%).
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FIGURA 37: GRÁFICO DE NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS PELA COMPANHIA
MORADORES DO ENTORNO E NÃO FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI
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Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007a

4.3.6 Desenvolvimento econômico
Neste item, são apresentados os procedimentos metodológicos traçados para o levantamento do perfil das
atividades socioeconômicas da Área de Entorno do Parque Barigüi, assim como a análise dos resultados
obtidos.

4.3.6.1

Aspectos metodológicos

O levantamento dos aspectos socioeconômicos foi realizado por meio de questionários (Apêndice 02) aplicados
nos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, com base no Cadastro Municipal e no Cadastro da
Federação da Indústria do Paraná, cuja seleção foi realizada mediante amostra estratificada, por setores e
tamanho do estabelecimento e em conformidade com os procedimentos já consagrados e tecnicamente aceitos.
Não figuraram na pesquisa estabelecimentos localizados em salas ou conjuntos de edifícios comerciais.
Não figuram na pesquisa estabelecimentos localizados em salas ou conjuntos de edifícios comerciais porque
essas unidades são prestadoras de serviços para uma clientela local, de onde sua demanda certamente não
está associada com a existência do Parque. Trata-se, pois de um pressuposto adotado com base na observção
que tais unidades são geralmente escritórios, consultórios, prestadoras de serviços especializados e similares
que não estão associadas ao fluxo permanente de pessoas em grande escala.
Desse modo, estabeleceu-se um perímetro amostral, formado por um conjunto de ruas e avenidas,
(aproximadamente 98 vias), que corresponde a Área de Entorno do Parque (raio de 1 km). O perímetro
estabelecido foi subdivido em quatro setores, conforme a Figura 38, e com o auxílio do Guia Mais de Curitiba
(2003), as vias componentes dos setores foram listadas e classificadas, para a aplicação da pesquisa,
considerando-se as ruas com maior número de estabelecimentos, adotando-se como limite mínimo 15 unidades
por rua ou avenida.
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FIGURA 38: CARTA DE SUBDIVISÃO DO PERÍMETRO AMOSTRAL PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DA ÁREA
DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborada com base em IPPUC, 2002

O Guia Mais auxiliou no relacionamento dos estabelecimentos catalogados nas ruas dos setores. Além dessas,
foram selecionadas as avenidas de acesso Cândido Hartmann, Manoel Ribas e Mário Tourinho, além da rodovia
BR-277.
Próximo a BR-277, encontra-se o shopping Park Shopping Barigüi, cujo setor de administração não autorizou a
pesquisa junto às 220 lojas ali existentes. Da mesma forma, se deu com o shopping Polloshop, localizado na
porção leste do parque (Avenida Padre Agostinho), que apresenta cerca de 100 lojas. Assim, cerca de 300 lojas,
pertencentes a esses shoppings foram excluídas da pesquisa.
Para a aplicação das entrevistas, foi selecionada uma loja em cada grupo de cinco. Os questionários foram
entregues por meio de correspondências enviadas aos “agentes econômicos”, aqui definidos como os
responsáveis pelos estabelecimentos, gerentes, proprietários ou diretores que receberam e responderam o
questionário.
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Na correspondência, foi enfatizada a importância da resposta ao questionário e a absoluta confidencialidade das
informações, já que não há nenhum meio de se identificar o estabelecimento ou empresa, salvo aquela cuja
atividade seja muito específica.
O recolhimento do questionário foi feito pessoalmente junto ao estabelecimento, após cinco dias úteis a partir da
entrega da correspondência, por pessoas previamente autorizadas e devidamente identificadas.
Muitos questionários não foram devolvidos no período previsto; em outros casos, houve recusa em aceitar o
questionário, sendo então repassados ao próximo estabelecimento. Como conseqüência, foram entregues 29
questionários e recolhidos 20, os quais, após processados, resultaram nos dados apresentados na seqüência.
Os questionários foram divididos em quatro grupos de informações (Apêndice 02). O primeiro grupo contempla
duas questões que procuram captar a dimensão dos estabelecimentos situados na área, compreendendo o
faturamento médio mensal e a quantidade de empregados; o grupo seguinte, com três perguntas, procura
verificar o andamento dos negócios, tanto num período mais curto como num prazo mais longo (sob a ótica das
expectativas e sentimentos dos agentes econômicos). O terceiro grupo, de uma só pergunta, procura captar os
problemas que afetam os negócios e sua respectiva importância. Por fim, o quarto grupo é composto por duas
perguntas que se referem diretamente ao Parque Barigüi e associam a presença do parque aos negócios.

4.3.6.2

Dimensão dos estabelecimentos

Quanto ao faturamento médio mensal dos estabelecimentos pesquisados, identifica-se que mais da metade
deles encontra-se no primeiro estrato da distribuição dos faturamentos, isto é, equivalente a menos de 10 mil
reais mensais. Já os estabelecimentos pertencentes ao grupo de até 50 mil reais mensais de faturamento,
representam três quartos dos estabelecimentos pesquisados.
O maior estabelecimento é um posto de gasolina, com loja de conveniência, o qual fatura entre 500 mil e 1
milhão de reais mensais; o seguinte é uma loja situada num complexo formado por posto de combustível e
centro comercial com várias lojas, entre as quais duas foram pesquisadas (Figura 39).
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FIGURA 39: GRÁFICO DO FATURAMENTO MÉDIO MENSAL DOS ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE
BARIGÜI – 2006 (EM R$1.000)
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007b

Em termos quantitativos, predominam na região pequenos estabelecimentos, tanto do ponto de vista do
faturamento quanto sob a ótica do emprego gerado. Nessas circunstâncias, não difere muito do conjunto da
cidade, cuja economia possui grande quantidade de pequenas e médias empresas.

4.3.6.3

Andamento dos negócios

A comparação da situação atual dos negócios com o mesmo período do ano anterior (2006) não apresenta
situações extremas, ou seja, as alternativas “piorou muito” ou “melhorou muito” não foram selecionadas pelos
agentes econômicos entrevistados.
Apenas dois entrevistados indicaram que os negócios pioraram; 10 apontaram que os negócios estão hoje na
mesma situação em que se encontravam no ano anterior e sete declararam que os negócios melhoraram
quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Em termos percentuais, 85% dos agentes
econômicos consultados disseram que a situação ou melhorou ou se encontra no mesmo nível em que estava
no ano anterior (Figura 40).
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FIGURA 40: GRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI EM
RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR (2006)
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007b

Quando às expectativas dos agentes econômicos para o próximo ano, constata-se certo otimismo, pois, não
houve respostas pessimistas como “piora muito” ou “piora” e o caso extremo “melhora muito” foi selecionado por
quatros entrevistados.
Cinco entrevistados apontaram que os negócios vão permanecer estáveis, ou seja, no mesmo nível em que se
encontram atualmente. Em contrapartida, 11 entrevistados avaliam que os negócios vão melhorar. Assim, os que
consideram que os negócios vão melhorar ou vão melhorar muito representam 80% dos agentes econômicos
consultados.
Inegavelmente, trata-se de um quadro de expectativas muito favoráveis para os negócios da área delimitada no
entorno do Parque (Figura 41).
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FIGURA 41: GRÁFICO DE EXPECTATIVAS DOS AGENTES ECONÔMICOS ENTREVISTADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI
PARA O PRÓXIMO ANO (2008)
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007b

A perspectiva de crescimento dos negócios para os próximos cinco anos gira em torno das mesmas taxas de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) recentes ou previstas para o próximo ano, em torno de 4%. Assim, a
metade dos agentes econômicos entrevistados considera que seus negócios crescerão menos de 20% nos
próximos cinco anos, o que representa uma taxa anual de crescimento de 4,8%, desde que o ano atual seja
tomado como o primeiro da série.
Destaca-se um entrevistado que acabou de instalar seu negócio que, dessa forma, não respondeu a questão
relativa ao desempenho passado; porém, espera crescer mais de 100%, o que é, no mínimo, lógico. Entretanto,
dois deles esperam crescer entre 50 e 100% (Figura 42).
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FIGURA 42: GRÁFICO DE EXPECTATIVAS DOS ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS NA ÁREA DE
RELATIVAS AO CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS PREVISTA PARA O FINAL DOS CINCO PRÓXIMOS ANOS
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Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007b
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4.3.6.4

Problemas influentes nos negócios

Juntamente à resposta do questionário aplicado voltada à identificação dos problemas que afetam os negócios,
solicitou-se que os entrevistados atribuíssem a magnitude do problema, por meio de uma pontuação de 1
(menor) a 5 (maior importância).
Essa pergunta foi respondida por 16 entrevistados, que identificaram 37 problemas ligados a:


situação econômica do país;



administração pública (municipal);



segurança,



questões específicas da atividade econômica.

No primeiro grupo, foram classificadas oito das 37 respostas listadas, sendo que apenas dois problemas têm
nível máximo de importância (5), ou seja, 25%. À maioria das respostas foram atribuídas a pontuação 2 e 3, o
que lhes dá um grau intermediário importância, tendendo para pouco importante.
Foram classificadas nove respostas no grupo dos problemas ligados à administração pública municipal, sendo
que três delas receberam a pontuação máxima, isto é, um terço. O nível 4 de importância foi atribuído a dois
problemas e o nível 3 a 1. Dessa forma, dois terços dos problemas receberam pontuação de 3 a 5, o que mostra
que tendem para um padrão de grande importância para os negócios da área.
A segurança pública aparece cinco vezes, mas sempre nos níveis máximos de importância, ou seja, quatro
respostas deram à segurança pública pontuação 5 e uma, 4.
A maior parte das respostas foi classificada no grupo dos problemas relacionados diretamente ao próprio
negócio, como o padrão de concorrência predominante no ramo de atividade e a localização do
empreendimento, entre tantas outras.
Nesse grupo, foram incluídas aquelas respostas de difícil classificação, como “residência da população” ou
“moradores antigos e tradicionais”.
Também nesse caso, um terço das respostas foram pontuadas com o nível 5 de importância; quatro com o nível
4 e três com o nível 3. Assim, com pontuação entre 3 e 5 foram classificadas 12 respostas, isto é, 80% das
respostas. Da mesma forma que no caso anterior, esses resultados mostram que os problemas desse grupo
tendem para um padrão de grande importância para os negócios da área (Tabela 28).
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TABELA 28: PROBLEMAS INFLUENTES NOS NEGÓCIOS DOS ENTREVISTADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI

Classes e Lista dos Problemas Citados

Quantidade de
Respostas

Problemas Ligados à Situação Econômica do País
Carga tributária
Custo elevado dos insumos
Economia fraca
Falta de dinheiro
Inadimplência
Poder aquisitivo dos clientes
Problemas econômicos nacionais
Situação econômica
Problemas Afetos à Administração Pública
Bairro mal administrado
Cães sem focinheira
Falta de conhecimento do novo sentido do tráfego
Falta de Estacionamento *
Falta de Estacionamento *
Excremento de animais
Falta de Limpeza
Mudança de mão na Rua Mário Tourinho
Trânsito desorganizado
Problemas de Segurança
Falta de Segurança
Problemas específicos da atividade comercial
Clientes mal informados
Concorrência
Concorrência desleal
Dificuldade de acesso
Distância da loja do parque
Falta de correio
Proximidade de favela
Fornecedores
Localização (próximo de um muro de arrimo que prejudica acesso
à loja)
Loja nova (estabelecimento pouco conhecido)
Moradores antigos e tradicionais (desconhecimento do novo
negócio)
Pequeno porte do estabelecimento
Residência da população

8

Nível de
Importância

3
3
3
5
2
2
5
9
4
5
3
4
2
5
2
5
1
5
5
15
4
4
5
5
2
5
4
1
3
4
3
1
5

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007b

NOTA: * constam duas vezes em função de níveis diferentes de importância
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Mais da metade dos estabelecimentos deu às suas respostas pontos entre 4 e 5, isto é, os problemas parecem
que não são de pequena monta. No lado oposto, cerca de 22% dos agentes econômicos atribuíram às suas
respostas pouca importância e mais de 20% das respostas receberam índices de importância equivalentes a 3.
Portanto, tem-se que os problemas que afetam os negócios na área são relativamente importantes (FIG)
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Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007b

4.3.6.5

Problemas nos negócios advindos do Parque Barigüi

Os problemas das atividades comerciais associados à proximidade do Parque Barigüi foram identificados de
forma semelhante ao reconhecimento dos problemas que afetam os negócios.
Assim, 10 entrevistados identificaram 24 problemas ligados ao parque e que afetam seus negócios, sendo que
em 12 casos o nível do problema foi expresso na pontuação 5 e em cinco casos, na pontuação 4.
O problema de segurança, por exemplo, aparece cinco vezes (segurança e falta de segurança). Se for associado
aos problemas da “falta de policiamento”, “uso de drogas” e “vandalismo”, o tema segurança aparece oito vezes
e, na maioria das vezes, com níveis de importância elevados.
A questão do saneamento ambiental é também relevante, pois aparecem seis vezes os itens “cheiro
insuportável”, “falta de esgoto”, “limpeza” (3 vezes) e “poluição do lago”. Algumas delas com nível 5 de
importância.
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Assim, saneamento ambiental e segurança aparecem 14 vezes entre 24 problemas arrolados (Tabela 29).
TABELA 29: LISTA DOS PROBLEMAS LIGADOS AO PARQUE INFLUENTES NOS NEGÓCIOS DOS ENTREVISTADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO
PARQUE BARIGÜI

Lista dos Problemas

Nível de Importância

Acesso ao parque
Aumentar a quantidade de eventos
Cheiro insuportável
Falta de conservação
Falta de espaço para crianças (3 a 8 anos)
Falta de cuidados
Falta de esgoto
Falta de policiamento
Falta de segurança
Falta de limpeza *
Falta de limpeza *
Falta de limpeza e som alto
Necessidade de um melhor planejamento de eventos
Necessidade de mais feiras (pavilhão)
Falta de organização
Poluição do lago
Excesso de propagandas
Necessidade de regularizar a atividade dos guardadores de carros
Falta de segurança (4 vezes)
Uso de drogas
Vandalismo

5
4
5
4
5
5
3
5
1
2
4
1
5
5
3
5
5
1
4
5
1

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007b

NOTA: * constam duas vezes em função de níveis diferentes de importância

Mais da metade dos problemas foi avaliado como sendo de máxima importância (54,2%); outro grupo menos
expressivo de problemas (16,7%) também foi considerado de grande importância, recebendo a pontuação 4.
Assim, quase 71% dos problemas listados foram considerados como sendo de níveis 4 e 5 de importância
(Tabela 30).
TABELA 30: NÍVEL DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDO AOS PROBLEMAS LIGADOS AO PARQUE INDICADOS PELOS ENTREVISTADOS NA SUA ÁREA
DE ENTORNO

Níveis de Importância

1
2
3
4
5
Total

Quantidade de
Respostas
4
1
2
4
13
24

Percentual

16,7
4,2
8,3
16,7
54,2
100,0

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007b
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Esse quadro é menos preocupante sob a ótica dos agentes econômicos pesquisados devido a pouca
importância do parque para seus negócios, tendo em vista que 35% dos entrevistados consideram que o parque
não tem nenhuma importância para seus negócios e, para 40%, o parque tem alguma importância, mas não é
relevante.
Assim, pode-se concluir que o Parque tem reduzida importância para 75% dos negócios instalados na área de
pesquisa.
Há que se assinalar que o parque interfere favoravelmente em 20% dos negócios, sendo que em 15% essa
interferência se dá pela constatação de que o mesmo induz a ocupação da área por uma clientela com maior
poder de compra (Tabela 31).
TABELA 31: IMPORTÂNCIA DO PARQUE PARA OS NEGÓCIOS DOS ENTREVISTADOS NA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI

Importância do Parque

Não tem nenhuma importância
Tem alguma importância, mas não é relevante para o negócio
Tem importância porque interfere favoravelmente nas vendas, em
função do aumento da clientela
Tem importância porque interfere favoravelmente nas vendas, em
função da qualidade da clientela
Não tem opinião ou não sabe informar
Total

Quantidade de
Respostas
7
8
1

Percentual

3

15,0

1
20

5,0
100,0

35,0
40,0
5,0

Fonte: ECOTÉCNICA (2007)

Cabe aqui observar, a título de conclusão, que muitos dos que vêem o parque como pouco importante ou sem
nenhuma importância não percebem a relevância que possa ter uma clientela de elevado poder aquisitivo que
está se dirigindo para a área, o que pode ser observado no número crescente de condomínios horizontais.
Entretanto, essa população pode estar direcionando seu poder de compra para shoppings ou para áreas centrais
da cidade. Há que se acrescentar ainda que comércio como o de móveis não depende fundamentalmente desse
mercado local, mas do poder de compra dos moradores da cidade, ou de um pequeno segmento de vizinhança
quando se trata de mobiliário mais modesto.
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4.4 Aspectos institucionais
Para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente um dos instrumentos mais importantes é o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), estruturado por vários órgãos, dentre eles: o Conselho de Governo, o
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), as
Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e Secretarias Municipais do Meio Ambiente, dentre outros (PETERS,
2003). A Figura 44 demonstra de forma esquemática a estruturação hierárquica descrita acima, sendo o topo da
pirâmide o órgão de maior hierarquia.

FIGURA 44: ESQUEMA DA ESTRUTURAÇÃO HIERÁRQUICA DO SISNAMA
Fonte: elaborado com base em PETERS, 2003

A estrutura institucional diretamente vinculada à gestão das Unidades de Conservação no Estado do Paraná é o
IAP. Órgão este, responsável pelo cumprimento da legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de
polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização, organização e manutenção do Sistema Estadual de
Unidades de Conservação.
No Estado do Paraná, o IAP através da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIPAB) - Departamento
de Unidades de Conservação - é o responsável pela avaliação das Unidades de Conservação no que compete a
validação ou não do recebimento de ICMS Ecológico por Biodiversidades.
O DIBAP dispõe de uma “Tábua de Avaliação”, diferenciada por categoria de UC, em que anualmente um
profissional avaliador vai a campo para a qualificação da UC. Os aspectos avaliados vão desde o planejamento;
infra-estrutura; equipamentos de apoio à manutenção e à administração; pessoal e capacitação destes para a
gestão da UC; desenvolvimento de pesquisas; importância da UC para a comunidade local e regional até a
incidência de multas ambientais. Os resultados são processados em um programa de computador específico,
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que a partir de pontuações específicas e ponderações matemáticas, chega-se ao valor correspondente de ICMS
Ecológico.
Ressalta-se que para cada avaliação a UC está sujeita a ganhar pontos ou perder, dependendo da melhoria ou
piora de suas condições físico-ambientais.

4.5 Legislação pertinente
No Brasil, as políticas ambientais têm efeitvo início na década de 30, com a promulgação de leis específicas,
principalmente, no que se refere ao setor florestal e hídrico. Ainda, com base legal em acordos internacionais,
tem-se a constante incorporação de princípios no trato da questão ambiental brasileira (HARDT, 2007).
No início da década de 80, foi instituída pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), a
Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por objetivos preservar, melhorar, recuperar a qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições adequadas ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
Lei esta que resultou na formação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), constituído, com base no
Artigo 6º, por órgãos e entidades das diversas instâncias administrativas, bem como por fundações instituídas
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.
A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão
dessas áreas protegidas.
A seguir, são apresentados quadros, com a legislação pertinente a unidades de conversação, nos três âmbitos –
federal, estadual e municipal –, agrupada por temas: biota, recursos hídricos, ICMS Ecológico, uso do solo e
crimes ambientais.
QUADRO 4: LEGISLAÇÃO SOBRE BIOTA

Legislação Federal

Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965

Institui o Novo Código Florestal.

Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
afins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Alterada pela Lei Federal 7.804/89 (art. 9°),
e Decreto Federal n° 99.274/90, que regulamenta a lei
anterior.

Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de
Proteção Ambiental e dá outras providências. Decreto
Federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990 que regulamenta
a Lei nº 6.902, no artigo 28 a 32.
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Lei Federal n° 7.754, de 14 de abril de 1989

Estabelece medidas para proteção das florestas
estabelecidas nas nascentes dos rios e dá outras
providências.

Lei Federal nº 7.804, de 18 de julho de 1989

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, a Lei nº 7.735, de
22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de junho de
1980, e dá outras providências.

Lei Federal nº 9.985, de 18 de junho de 2000

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC).

Decreto Federal n° 97.628 de 10 de abril de 1989

Regulamenta o artigo 21 da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965 - Código Florestal, e dá outras
providências.

Decreto Federal n° 99.274 de 6 de junho de 1990

Regulamenta a Lei nº 6.902/81, e a Lei nº 6.938/81, que
dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente, e dá outras
providências.

Decreto Federal n° 3.946 de 27 de setembro de Dá nova redação ao Decreto no 99.274/90, que
2001
Regulamenta a Lei nº 6.902/81, e a Lei nº 6.938/81, que
dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de Regulamenta artigos da Lei Federal nº 9.985/00 que dispõe
2002
sobre o SNUC, e dá outras providências, no que concerne
aos Conselhos das Unidades de Conservação.
Decreto Federal n° 5.746, de 05 de abril de 2006

Regulamente o Artigo 21 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza.

Resolução do CONAMA 004, de 18 de setembro Estabelece as definições e conceitos sobre Reservas
de 1985
Ecológicas.
Resolução do CONAMA 10, de 14 de dezembro Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de Proteção
de 1988
Ambiental (APAs).
Resolução do CONAMA n° 303, de 20 de março Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
de 2002
Preservação Permanente.
Resolução do CONAMA n° 369, de 28 de março Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
de 2006
interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em
Área de Preservação Permanente.
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Legislação Estadual

Lei Estadual n° 11.054 de 11 de janeiro de 1995

Lei Florestal do Estado do Paraná.

Lei Estadual n°12.945, de 05 de setembro de Institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA),
2000
conforme especifica e adota outras providências.
Decreto Estadual nº 4.262 de 21 de novembro de Institui a categoria de Manejo de Unidades de Conservação
1994
denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), estabelecendo estímulos e incentivos a sua
implementação.
Decreto Estadual nº 387 de 03 de março de 1999

Institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção
da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação
Permanente (SISLEG).

Decreto Estadual n° 3.320, de 12 de julho de Aprova os critérios, normas, procedimentos e conceitos
2004
aplicáveis ao SISLEG.
Portaria IAP nº 232, de 4 de novembro de 1998

Regulamenta o Decreto Estadual nº 4.262 de 21 de
novembro de 1994, que criam condições de manifestação
de interesse público, declaração e reconhecimento, por
parte do IAP, das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural, no âmbito do território de Estado do Paraná.

Portaria IAP nº 192, de 08 de dezembro de 2005

Normatiza o processo de eliminação e controle de espécies
vegetais exóticas.

Portaria IAP nº 17, de 19 de janeiro de 2007

Normatiza
e
padroniza
procedimentos
para
desenvolvimento, divulgação e utilização de resultados das
pesquisas científicas em Unidades de Conservação
Estaduais.

Portaria IAP nº 74, de 19 de abril de 2007

Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras
para o Estado do Paraná.
Legislação Municipal

Lei Municipal n° 9.804, de 03 de janeiro de 2000

Cria o Sistema de Unidades de Conservação do Município
de Curitiba e estabelece critérios e procedimentos para
implantação de novas Unidades de Conservação.

Lei Municipal n° 9.806, de 03 de janeiro de 2000

Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá
outras providências.

Decreto Municipal nº 471, de 27 de outubro de Dispõe sobre os Parques Municipais e dá outras
1988
providências.
Decreto Municipal nº 252, de 05 de maio de 1994

Dispõe sobre a homologação da criação dos Parques,
Bosques, Passeio Público e Jardim Botânico de Curitiba.

Portaria SMMA no 12, de 15 de junho de 2004

Destina-se a estabelecer e uniformizar os procedimentos
para autorização de pesquisa científica e atividades
docentes nas Unidades de Conservação do Município de
Curitiba e dá outras providências.
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No Quadro 4, acima, merece destaque a Lei Federal nº 4.771/65 (Código Florestal) que reforça em seu Artigo 18
a proteção jurídica das áreas de preservação permanente (APPs); a Lei Federal nº 9.985/00, que instituiu o
SNUC, o qual estabelece em seu Artigo 49 (parágrafo único), que os parques possuam a chamada Zona de
Amortecimento, que é a área no entorno do mesmo com restrições que devem ser observadas. Uma vez
definidas formalmente, estas zonas não podem ser transformadas em zona urbana; igualmente a Lei Municipal
n° 9.804/00 que cria o Sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba, e o Decreto Federal
nº 4.340/02 que discorre sobre os Conselhos das Unidades de Conservação.

QUADRO 5: LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Legislação Federal

Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997

Cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Legislação Estadual

Lei Estadual n°12.248, de 31 de julho de 1998

Cria o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos
Mananciais (SIGPROM) da RMC.

Lei Estadual n°12.726, de 26 de novembro de Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e adota
1999
outras providências.
Decreto Estadual n°1.751, de 6 de maio de 1996

Cria as áreas das bacias dos rios que compõem os
mananciais e recursos hídricos de interesse da Região
Metropolitana de Curitiba, conforme disposições do art. 14
da Lei Federal nº 6.766/79.

No Quadro 5 destaca-se o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gestão e Proteção
dos Mananciais (SIGPROM) da RMC (Lei Federal nº 9.433/97 e Lei Estadual n°12.248/98 respectivamente).

QUADRO 6: LEGISLAÇÃO SOBRE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ECOLÓGICO

Legislação Federal

Lei Federal Complementar nº 63, de 11 de janeiro Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do
de 1990
produto da arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes recebidos,
pertencentes aos Municípios, e dá outras providências.
Legislação Estadual

Lei Estadual Complementar nº 59, de 1 de outubro Dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS, a que alude o
de 1991
art.2º da Lei 9.491/90, aos municípios com mananciais de
abastecimento e unidades de conservação ambiental,
assim como adota outras providências.
Decreto Estadual n.º 2.791, de 27 de dezembro de Estabelece os critérios técnicos de alocação de recursos a
1996
que alude o art. 5º da Lei Complementar n.º 59/91, relativos
a mananciais destinados a abastecimento público e
unidades de conservação.
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Decreto Estadual nº 4.890, de 31 de maio de 2005

Dispõe sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) como unidade de proteção integral inserida no
Sistema Estadual de Unidades de Conservação,
estabelece critérios e procedimentos administrativos para a
sua criação e estímulos e incentivos para a sua
implementação, revoga Decreto n° 4.262, de 21 de
novembro de 1994 e adota outras providências.

No Quadro 6, destaca-se legislação federal referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e as legislações estaduais subseqüentes que se referem de forma específica ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico.

QUADRO 7: LEGISLAÇÃO DE USO DO SOLO

Legislação Federal

Lei Federal nº 6.766, 19 de dezembro de 1979

Já alterada pela Lei nº 9.875, de 29 de Janeiro de 1999,
dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências.

Lei Federal nº 10.257, 10 de julho de 2001

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e
dá outras providências.
Legislação Municipal

Lei Municipal nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000

Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no
Município de Curitiba e dá outras providências.

Lei Municipal nº 9.801, de 03 de janeiro de 2000

Dispõe sobre os Instrumentos de Política Urbana no
Município de Curitiba.

No Quadro 7, destaca-se a Lei Federal nº 6.766/79 que em seu Inciso I, Artigo 13 aponta serem áreas de
preservação ecológica aquelas de “proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e
arqueológico, definida por legislação estadual ou federal“. Essa legislação inclui também as florestas de
preservação permanente, os parque nacionais, estaduais, municipais, as reservas biológicas, as reservas de
caça, as estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental.
A Lei Federal nº 10.257/01, denominada de Estatuto da Cidade, estabelece diretrizes gerais da política urbana,
com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, mediante
diversas diretrizes gerais, cabendo destaque à proteção, preservação, recuperação do meio ambiente natural e
construído, assim como do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico (Artigo 2º, inciso
XII). O Artigo 4º define, dentre seus instrumentos, vários institutos jurídicos e políticos, a exemplo da instituição
de unidades de conservação (Inciso V; Alínea e).
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Também, destaca-se a Lei Municipal nº 9.801/00, que em seu Artigo 3º (Inciso I) discorre sobre a “proteção e
preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental do Município”.
QUADRO 8: LEGISLAÇÃO SOBRE CRIMES AMBIENTAIS

Legislação Federal

Lei Federal n° 9.605, de 12 de dezembro de 1998

Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas de
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

Decreto Federal n° 3.179, de 21 de setembro de Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
1999
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências (regulamenta a Lei de Crimes
Ambientais).
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Este capítulo expõe a caracterização e análise da unidade de conservação proprimente dita, o Parque Natural
Municipal Barigüi, em que são abordados os fatores abióticos, bióticos e antrópicos.

5.1 Fatores abióticos
A análise dos fatores abióticos é estruturada segundo as condições de clima e ar, água, solo e subsolo.

5.1.1 Clima e ar
O clima influencia as condições pluviométricas, temperatura e formação do solo local, condicionando o modo de
vida da população.
De acordo com MAACK (1968), as variações climáticas do Paraná são relacionadas às diferenças de altitudes
nos planaltos paranaenses e ao ângulo de incidência de radiação solar, responsável pelas estações do ano.
O clima predominante no Paraná é o subtropical com verões quentes e invernos frios. Segundo a classificação
de Wladimir Köppen (Figura 45), o clima subtropical apresenta três variações climáticas: Cfa, Cfb e Af.
A região do Parque Barigüi é sujeito ao clima Cfb, que corresponde a um clima Subtropical Úmido Mesotérmico,
com chuvas em distribuídas durante o ano, verões amenos e geadas severas e frequentes. Essa região climática
ocorre na porção mais elevada do estado e envolve o planalto de Curitiba, o planalto de Ponta Grossa e a parte
oriental do plananto de Guarapuava. As temperaturas médias anuais variam em torno de 17º C e são inferiores
aos 20°C, como pode ser observado na Figura 46. O índice pluviométrico anual alcança mais de 1.200 mm
anuais.
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FIGURA 45: CARTA DE CLASSIFICAÇÃO
DO PARANÁ SEGUNDO KÖPPEN

CLIMÁTICA DO ESTADO

FIGURA 46: CARTA DE ISOTERMAS NO ESTADO DO PARANÁ
Fonte: IAPAR, 1994

Fonte: EMBRAPA, 1984

5.1.1.1

Ventos

Grande parte do território da região Sul do Brasil situa-se no interior da zona temperada. O trópico de
Capricórnio passa sobre a extremidade setentrional da região sul e os paralelos 30° a 64° Sul cortam as áreas
mais meridionais. Geograficamente, estas áreas de latitudes médias estão sujeitas aos centros básicos de ação
atmosférica. Esses centros de alta pressão, que penetram no Paraná, são: anticlone do Atlântico Sul, que origina
a massa tropical marítima; e o anticlone Polar, responsável pela infiltração de massas de ar frio. Outro
importante centro de ação de baixa pressão é o da Baixa do Chaco, localizado na região limítrofe de Mato
Grosso com a Bolívia (IAPAR, 1994).
Pelo fato da variação sazonal da temperatura ser influenciada pela diversidade de posicionamento do sol, esses
centros básicos de ação atmosférica se deslocam ora penetrando parcialmente no Paraná, ora se afastando. A
formação de aglomerados convectivos, gerados pelo contato principalmente de massas de ar frias e quentes,
originam regiões de transição denominadas de “frentes” (SATYAMURTY; ETCHICHURY, 1989). Essas frentes
são relativamente estreitas, tendo no máximo 800 km de largura, e constituem uma superfície inclinada. As
frentes frias, principalmente no inverno, são as que atuam mais freqüentemente na região Sul do Brasil. No
Paraná, de conformidade com as características próprias das latitudes onde são formadas essas massas de ar,
observa-se que ocorrem as seguintes alterações das condições meteorológicas:



infiltração de massas de ar frio em direção norte, nos meses de inverno (abril a setembro);



migração de massas de ar oriundas da zona Atlântica, Tropical e Equatorial, em direção sul, nos meses
de verão (outubro a março).
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Durante o verão, os ciclones condutores de chuva, com ventos norte e noroeste, migram da Baixa do Chaco
para o Paraná. No mês de março, as massas subtropicais de alta pressão do anticlone do Atlântico Sul se fazem
presentes por meio de ventos predominantes dos quadrantes sul e sudeste. Concomitantemente, massas de ar
frio vindas do sul penetram também na região do Paraná. Nos meses hibernais (HOLTZ, 1966), com a chegada
da frente polar, predominam os ventos do quadrante sul.
A penetração dos ventos marítimos na área de Influência regional origina chuvas no verão, quando predominam
os ventos do quadrante norte. Por outro lado, as massas de ar frio, deslocadas pelos ventos do sul, penetram
abaixo das massas ascendentes de ar quente, cessando as chuvas e tornando os dias mais claros (IAPAR,
1994).
Na área específica de estudo, predominam ventos com direção nordeste e leste, como mostra a Figura 47.

FIGURA 47: CARTA COM ANEMOGRAMAS NO ESTADO DO PARANÁ
Fonte: IAPAR, 1994

5.1.1.2

Precipitação pluviométrica

Na região Sul, o desenvolvimento de aglomerados convectivos é o principal responsável pela ocorrência da
precipitação. As correntes, sendo relativamente quentes e úmidas, propiciam a convergência de umidade
necessária para o desenvolvimento e sustentação da atividade frontal (SATYAMURTY; ETCHICHURY, 1989).
Segundo Kayano et. al. (1990), as incursões de sistemas frontais até as latitudes tropicais e subtropicais estão
diretamente relacionadas com o posicionamento da “zona de convergência” do Atlântico Sul.
Dessa forma, constata-se que o ciclo do estado do Paraná, embora não possa ser classificado, em face da
localização, como uma região de precipitações anuais tipicamente tropicais, é muito semelhante ao do Brasil
Tropical – regiões Centro Oeste e Sudeste.
Conforme Holtz (1966), o anticlone Polar é responsável pelo principal sistema de correntes geradoras das
precipitações. Na sua marcha em direção ao Equador, ora se desloca pelo continente (comumente no inverno),
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ora pelo oceano (durante o verão). Assim, as máximas precipitações ocorrem no verão e, na maioria das vezes,
o trimestre mais chuvoso é representado pelos meses de novembro, dezembro e janeiro, na porção oeste do
estado, e por dezembro, janeiro e fevereiro, na porção leste. As precipitações mínimas ocorrem em fins de
outubro e os três meses menos chuvosos, na maioria das vezes, são os de inverno, e secundariamente, os de
outono.
Maack (1968) ressalta que os acidentes topográficos que dividem o estado em planaltos atuam como obstáculos
orográficos, influenciando localmente a distribuição das precipitações. Esses acidentes forçam a precipitação
dos ventos marítimos úmidos que sopram de leste, nordeste e sudeste, como o alísio, desviado pela serra do
Mar.
Por intermédio da rede pluviométrica disponível é possível obter-se adequada caracterização das distribuições
geográfica e sazonal das precipitações. O regime de chuvas de acordo com IAPAR (1994) é, de modo geral,
abundante e uniformemente distribuído, favorecendo consideravelmente as potencialidades dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos.
A região em que se situa a área de influencia direta desse estudo apresenta valores médios de precipitação na
ordem de 1.400 a 1.600 mm/ano (Figura 48).

FIGURA 48: CARTA DE ISOIETAS NO ESTADO DO PARANÁ
Fonte: IAPAR, 1994

5.1.1.3

Evapotranspiração potencial

Os fenômenos de evaporação, transpiração e infiltração ocorrem quando a disponibilidade de água na superfície
do terreno e no interior do solo excede em volume ao absorvido pelas raízes das plantas. Particularmente, a
evapotranspiração se verifica em terrenos inteiramente vegetados, livremente expostos à atmosfera e sem
ocorrência de falta de umidade no solo para uso de plantas.
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A evapotranspiração potencial pode ser conceituada como um elemento climatológico que quantifica, por meio
de uma unidade física definida (mm), a água teoricamente necessária para manter a vegetação turgescente,
transpirando livremente durante o ano todo. É fundamental para se conhecer o balanço hídrico de certa região:
com base na quantidade de evapotranspiração, pode-se também dimensionar sistemas de irrigação.
A região em que a área de influência direta desse estudo se situa possui valores de evapotranspiração
estimados entre 800 e 900 mm/ano (Figura 49). No decurso do ano, observa-se considerável variação nos
valores de evapotranspiração potencial no estado do Paraná. A variação desses valores em julho, nas regiões
mais frias, é da ordem de 30 mm, atingindo em janeiro, nas regiões mais quentes do estado, até 150 mm
(IAPAR, 1994).

FIGURA 49: CARTA DE ISOLINHAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO ESTADO DO
PARANÁ
Fonte: IAPAR, 1994

5.1.2 Água
Este capítulo destina-se à descrição dos aspectos relacionados à hidrologia superficial, hidrografia, hidrogeologia
e questões relativas à qualidade da água na bacia do rio Barigüi e no lago do parque.

5.1.2.1

Hidrografia e hidrologia

A área específica de estudo pertence à bacia do rio Barigüi (Mapa 3), faz parte da grande bacia hidrográfica do
rio Iguaçu e drena até sua foz 279 km² em uma extensão de 66 km. Intercepta os municípios de Curitiba,
Almirante Tamandaré, Araucária e um pequeno trecho de Colombo. Suas nascentes situam-se no município de
Almirante Tamandaré e sua foz, no rio Iguaçu, na divisa entre os municípios de Araucária e Curitiba.
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O rio Barigüi nasce no município de Almirante Tamandaré, cruzando sua região central, passa pelo município de
Curitiba e deságua no rio Iguaçu, no município de Araucária. Durante seu percurso, boa parte do curso d’água
intercepta regiões povoadas e habitadas dos municípios. Em Curitiba, passa por dois importantes parques,
Parque Natural Municipal Tingüi e Parque Natural Municipal Barigüi. A bacia do rio Barigüi ocupa perto de 35%
do total de bacias de Curitiba.
Próximo a sua foz, o rio Barigüi passa pela refinaria da PETROBRAS e ao lado do aterro da Caximba, onde são
depositados diariamente os resíduos da RMC. Tem 19 importantes afluentes e as seguintes características:


comprimento do rio principal correspondente a 59.294,71 m;



área de drenagem de 266.308,65 m ;



perímetro da bacia de 123.793,67 m;



vazão média de 6,47 m /s, próximo à foz do rio;



sinuosidade Sin de 0,755, onde o comprimento do rio principal é de 59.294,71 m e o comprimento em

2

3

linha reta é de 44.811 m;


comprimento médio dos canais Lmed de 6.212,50 m, num total de 19 afluentes e um rio principal;



densidade de drenagem Dd de 0,46 Km/Km , sendo uma valor de drenagem considerado como pobre;



extensão média do percurso de Eps de 0,23 Km; (v) uma densidade de rios de Dr de 0,000075;



coeficiente de manutenção Cm de 0,46 km;



coeficiente de compacidade Kc de 2,12;



fator de forma Kf de 0,0173;



desnível de bacia _h de 304 m;



declividade do rio principal de 0,00347 m/m;



índice de rugosidade Ir de 0,0075;



extensão média Lm de 1,12km;



relalação de relevo Rr de 0,0051m/m (ZORZAL, 2005).

2
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Insere-se em uma área relativamente privilegiada em termos de observações hidrometerorológicas. Entretanto,
caracteriza-se por ser uma bacia urbana de médio porte, inserida em um contexto maior dentre das perspectivas
de entendimento dos impactos ambientais causados por significativos processos de uso e ocupação do solo
(FILL et al., 2005).
Com base em estudos realizados sobre o balanço hídrico da bacia hidrográfica do rio Barigüi a capacidade de
armazenamento é bastante limitada, conduzindo a um regime de escoamento ao nível anual que segue de perto
as variações da precipitação. No período analisado não ocorreram alterações significativas no regime hidrológico
do rio Barigüi, o que leva a crer que os efeitos da urbanização, tais como: impermeabilização, retificação e
canalização do leito, ocupação da planície de inundação, se dêem mais nas características com escala em
tempo menor (vazões diárias). Na escala anual, talvez esses efeitos tenham sido neutralizados por ações
mitigadoras, como a criação de vários parques ao longo do rio (FILL et al., 2005).
A área de drenagem do rio Barigüi que contribui para o lago do parque é de aproximadamente 130 km2. De
forma geral, a Área de Influência Direta apresenta ocupação urbana com características de ocupação
urbano/rural, principalmente no município de Almirante Tamandaré, enquanto que a ocupação do município de
Curitiba, na parte integrante da bacia, é estritamente urbana.
Menos de 25% da área da bacia do Barigüi encontra-se a montante do lago do Parque Barigüi, principal
depositário do material erosivo da bacia até aquele ponto.
A área especifica desse trabalho é limitada a sul e a norte por drenagens afluentes de primeira ordem do rio
Barigüi. Algumas dessas drenagens recebem ligações clandestinas de esgoto doméstico das habitações que
estão no seu entorno imediato. Durante os trabalhos de campo, foram evidenciados vários indícios da presença
de esgoto lançado in natura nas drenagens.
O trabalho intitulado Panorama Ambiental da Bacia do Rio Barigüi a Montante do Lago Barigüi e Propostas e
Intervenções, realizado pela empresa DALCON, em maio de 2006 para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(DALCON, 2006), apresentou três locais críticos em que ocorre o despejo de esgoto dentro da área do parque.
Maiores detalhes sobre esse assunto estão no item de Saneamento.
A partir da Figura 50 pode-se visualizar na margem direita do lago do Parque Barigüi, uma tubulação de
concreto, por onde deságua um canal de águas pluviais. A Figura 51 mostra o corpo d’água afluente da margem
esquerda do lago. Nesse rio, é notável o forte mau cheiro, característico da presença de esgoto sanitário. Além
desse fator, visualmente se nota grande quantidade de resíduos, principalmente entulhos e outros.
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FIGURA 50: VISTA

DE DETALHE DE TUBULAÇÃO PLUVIAL NA FIGURA 51: VISTA DE CORPO D’ÁGUA QUE FAZ A DIVISA SUDESTE
MARGEM DIREITA DO LAGO DO PARQUE BARIGÜI
DO PARQUE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

É importante destacar o levantamento batimétrico detalhado da área do lago (DALCON, 2006), que embasou o
projeto de desassoreamento e dragagem do mesmo, como uma intervenção imediata e que atualmente
encontra-se em andamento na área de parque, tratado mais adiante no texto.
Além dessa intervenção, outras foram programadas para a área do lago. Dentre elas, destacam-se o
prolongamento da ilha na extremidade da área de dragagem; a implementação de descargas de fundo; a
implantação de comportas para controle de nível e controle de erosão a montante. Ainda, destaca-se a
implantação de sistema de aeração no lago e a implantação de wetlands, ou áreas alagáveis, que são leitos
cultivados com plantas, macrófitas, para a melhoria da qualidade da água, em termos gerais.

5.1.2.2

Hidrogeologia

Os aqüíferos podem ser caracterizados de acordo com as áreas de estudo a eles relacionadas. Dessa forma, em
linhas gerais, tanto a Área de Influência Regional como a Área de Influência Direta, podem ser consideradas
como áreas territoriais situadas sobre diversas unidades aqüíferas, dentre as quais se destaca o aqüífero Karst,
como o de maior importância, tanto por sua capacidade de produção como por sua fragilidade à contaminação.
Já em relação à Área de Influência Indireta, Área de Entorno e Área Específica de Estudo, os aqüíferos
existentes são de dois tipos, sedimentar e fraturado. Os aqüíferos sedimentares são relacionados aos depósitos
aluvionares e as lentes arenosas da Formação Guabirotuba e o aqüífero fraturado corresponde às rochas
cristalinas fraturadas do Embasamento Cristalino.
Na área do Parque Barigüi, o perfil hidrogeológico é caracterizado por duas unidades básicas:
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aqüífero superficial - Depósitos aluvionares que apresentam pouca consistência, com
permeabilidade estimada na argila de 10-6 cm/s, nas areias de 10-4 cm/s e nos cascalhos da base
de 10-2 a 10-3 cm/s;



aqüífero fraturado - Embasamento cristalino (Complexo Atuba), com movimento de água
concentrado nas linhas de fratura e falha, com permeabilidades muito variáveis e volumes médios
de produção de 15 a 20 l/s.

O aqüífero superficial, situado tanto na base dos sedimentos da várzea do rio Barigüi como nas camadas
superiores de solo, caracteriza-se como livre onde o nível de água é diretamente relacionado à pluviosidade,
situando-se em alturas variadas conforme a posição no terreno. A Figura 113, exposta na seqüência, demonstra
os coeficientes de infiltração da área do Parque Barigüi, contemplando a indicação da altura do nível freático.
Neste contexto, a água subsuperficial existente no nível freático pode ser facilmente obtida através de poços
cacimba, já que o referido aqüífero está próximo à superfície. Em águas deste tipo existe o risco de
contaminação biológica pela proximidade com fossas, bem como por contato com demais fontes poluentes
quando não há planejamento.
O aqüífero fraturado representa o sistema de aqüífero onde é obtida a água subterrânea tanto da AII como da
Área de Entorno do Parque. Na área específica de estudo não foram encontrados poços. A captação da água
subterrânea desse sistema é feita através de poços tubulares profundos e fica restrita aos falhamentos e às
fraturas (sistemas abertos) existentes nas rochas cristalinas do embasamento.
Em consulta a SUDERHSA, obteve-se a relação dos poços tubulares profundos outorgados para a Área de
Influência Indireta.
O Quadro 9 traz a relação desses poços.
QUADRO 9: DISTRIBUIÇÃO
ENTORNO

Profundidade (m)

ND
80
101,8
53
48
100
100

DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS OUTORGADOS NA

Aqüífero
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado

ÁREA

DE INFLUÊNCIA

DIRETA

E NA

ÁREA

DE

Razão social
Condomínio Edifício Costa
Esmeralda
Helvetia Construtora e
Incorporadora

Tipo de uso

Condomínio Edifício Shannon

Outros

Condomínio Edifício Florence
Condomínio Edifício Tunis
Casablanca

Outros

Condomínio Edifício Missioneiro

Outros

Condomínio Edifício Rio Mamoré

Outros

Outros
Outros

Outros
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200
215
114
53
220
150
250
186
300
270
100
172
102
300
100
110
125
170
ND
ND
ND
ND
100
274

Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado

Condomínio Edifício Renoir

Outros

Kedny Siqueira Bostelmann

Outros

Província Cristo Redentor

Outros

Condomínio Edifício Florence

Outros
Comércio /
Serviço

E S C Adm. de Bens Ltda.
José Luiz Foltran
Posto Bigorrilho Ltda.
Condomínio Edifício Colina
d'Alencon
Carrefour Comércio e Indústria
Ltda.

Outros
Comércio /
Serviço
Outros
Comércio /
Serviço

Condomínio Edifício Le Parc

Outros

Condomínio Edifício Lumière

Saneamento

Trombini Industrial S.A.

Indústria

Augusto Prolik
Sociedade Educacional Positivo
Ltda.

Outros
Comércio /
Serviço

Stefano Bonetti

Saneamento

Orlando Melhem e outros

Saneamento

Condomínio Edifício Brick Tower
Condomínio Edifício Morada Villa
Lobos

Outros

Trombini Industrial S.A.

Indústria

Trombini Industrial s.a.

Indústria

Trombini Industrial s.a.

Indústria

Trombini Industrial S.A.

Indústria

Condomínio Edifício Crystal Lake

Outros

Ivo Luiz Roveda

Outros

Outros
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154
100

Fonte: SUDERHSA, 2007a
NOTA: ND = não disponível

5.1.2.3

Embasamento Cristalino
Fraturado
Embasamento Cristalino
Fraturado

Prix Veículos Ltda.

Comércio /
Serviço

Condomínio Edifício Porto Pacífico

Outros

Qualidade da água

O termo qualidade da água é empregado para descrever uma propriedade ou característica da água, seja
relacionado a um padrão de potabilidade, ecológico ou a um uso específico a que ela seja destinada (BRANCO,
1978).
A seguir, é descrita a qualidade hídrica do rio Barigüi, segundo exploração bibliográfica do IAP (2005),
SUDERHSA (2007b), CETESB (2005) e, em específico, do lago do Parque Barigüi.

5.1.2.3.1

Análise da qualidade da água do rio Barigüi

O monitoramento da qualidade da água tem fundamental importância quando se transforma em instrumento para
gerenciar os conflitos provenientes dos diversos usos desenvolvidos na bacia, uma vez que os parâmetros de
qualidade da água refletem diretamente os resultados dos usos e atividades desenvolvidas na bacia contribuinte
do rio Barigüi.
A qualidade da água do rio Barigüi tem sido avaliada desde 1991 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em
seis estações de monitoramento, três delas localizadas a montante do Parque Barigüi.
O IAP também verifica, desde 1999, a qualidade da água do lago por meio do programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas dos Reservatórios do Estado do Paraná (IAP, 2005).
O nível de comprometimento atual do lago, de acordo com a classificação do IAP, corresponde a “criticamente
degradado a poluído”, devido ao grande aporte de matéria orgânica e nutrientes, à tendência à eutrofização e à
depleção crítica dos níveis de oxigênio dissolvido na coluna d’água, bem como à alta turbidez biogênica.
Apesar de haver o monitoramento da qualidade da água, esse não é realizado de maneira contínua, o que
resulta em uma série de dados incompletos de monitoramento.
Segundo Vasconcelos Neto (2003), apenas a estação de monitoramento localizada mais a jusante do rio Barigüi,
na Cidade Industrial de Curitiba, possui uma série contínua de dados. Entretanto, além de não ser contínuo, o
monitoramento do rio e do lago não é realizado de forma concomitante, ou em períodos semelhantes,
impossibilitando uma análise sobre a interação entre as duas fases do corpo d’água por meio dos dados
históricos. Este tipo de análise é também impossibilitado devido à ausência de informações sobre níveis e
vazões nas estações de monitoramento.
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O monitoramento da qualidade da água tem fundamental importância quando se transforma em instrumento para
gerenciar os conflitos provenientes dos diversos usos desenvolvidos na bacia, uma vez que os parâmetros de
qualidade da água refletem diretamente os resultados dos usos e atividades desenvolvidas na bacia contribuinte
do rio Barigüi.
De acordo com Gastaldini et al. (2001), a forma de acompanhar a evolução da qualidade da água de um curso
de água, no tempo e no espaço, pode ser feita com a adoção de índice de qualidade de água, pois esse resume
uma série de parâmetros analisados num único número.
O mais utilizado é o Índice de Qualidade de Água (IQA), adaptado do índice desenvolvido a partir de um estudo
realizado em 1970 pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos, que é uma síntese da avaliação
individual do estado ou condição.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do
governo de São Paulo, adaptou e desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas (IQA), que incorpora nove
parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante
principal sua utilização para abastecimento público.
O IQA é calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes aos parâmetros:
temperatura da amostra, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5
dias, 20ºC), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, sólidos suspensos e turbidez.
A qualidade da água bruta é classificada de acordo com as faixas de valores do índice, conforme Tabela 32.
TABELA 32: FAIXAS DE VALORES DO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

Fonte: CETESB, 2005

IQA
80 - 100
52 - 79
37 - 51
0 - 36

Qualidade
Ótima
Boa
Aceitável
Ruim

As faixas do IQA correspondem a:


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



Água boa (IQA entre 52 a 79) – são águas encontradas em rios que se mantêm em condições naturais,
embora possam receber em alguns pontos, pequenas ações de degradação, mas que não
comprometem a qualidade para a manutenção da biologia aquática, abastecimento público e produção
de alimentos.
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Água aceitável (IQA entre 37 a 51) – são águas encontradas em rios que sofrem grandes interferências
e degradação, mas ainda podem ser utilizadas tanto para abastecimento público após tratamentos
físico-químicos e biológicos, como para a manutenção da biologia aquática e produção de alimentos.



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

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água
superficiais, que é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97).
Por meio da Portaria SUREHMA Nº 20, de 12 de maio de 1992, o rio Barigüi foi enquadrado na Classe 2 à
montante do Parque Barigüi e na Classe 3 a jusante do parque.
TABELA 33: ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA) NO RIO BARIGÜI ENTRE 1987 E 1998
Recurso Hídrico

Ponto de coleta das amostras

Período

IQA

Período

IQA

BARIGÜI

AI 57

Boichininga

1993-94

Boa

1996-98

Boa

AI 58

Av. Manoel Ribas

1993-94

Razoável

1996-98

Razoável

AI 60

Conectora 5 (Seminário)

1987-94

Razoável*

1996-98

Razoável*

AI 61

Av. João Bettega

1993-94

Ruim

1996-98

Ruim

AI 10

Ponte da Caximba

1987-95

Ruim*

1996-98

Ruim*

Fonte: SUDERHSA, 2007b
NOTA: * IQA predominante, podendo haver outros no período.

A SUDERHSA possui dados da qualidade da água avaliados entre os anos de 1987 e 2005, havendo planilhas
disponíveis ainda na forma bruta de 1981 até 1989. Destaca-se que a instituição responsável pelo
monitoramento antes de 1987 realizava as análises de variados tipos de parâmetros, sem necessariamente
haver uma repetição e continuidade das análises. A seguir, são apresentadas as séries de monitoramento de
1987 a 2005, provenientes das estações Seminário e Ponte da Caximba (Figura 52).
As estações Ponte da Caximba e Seminário, monitoradas pela SUDERHSA, são fontes importantes de
informação, que têm como objetivo analisar a qualidade ambiental da água do rio Barigüi. Porém. Um fator
limitante para se obter dados mais consistentes acerca da qualidade da água da bacia é a localização das
estações (fora da área de estudo) e o curto período de análises realizadas e disponíveis das estações.
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FIGURA 52: CARTA DE LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROAMBIENTAIS NA BACIA DO RIO BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em FILL, 2005

O monitoramento da qualidade da água na bacia do rio Barigüi é feito a partir da estação Seminário, localizada
sob as coordenadas geográficas 25º27´01´´ (latitude S) e 49º18´52´´ (longitude W), onde a drenagem acumulada
é de aproximadamente 164,54 km2 (Figura 52) e da estação Ponte da Caximba, localizada sob as coordenadas
geográficas 25º36´49´´ (latitude S) e 49º21´24´´ (longitude W), onde a drenagem acumulada é de
aproximadamente 257 km2. Ressalta-se que a estação Ponte da Caximba, além de receber contribuição de
afluentes, também recebe outras fontes significativas do ponto de vista de carga poluente, como, por exemplo,
de loteamentos. Os dados da série de monitoramento são apresentados no Anexo 01.
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Outro método utilizado pelo IAP é o de Avaliação Integrada da Qualidade das Águas (AIQA), com o objetivo de
fornecer informações sobre a qualidade das águas por meio da consideração multimétrica de elementos de
natureza diversa. Busca, portanto, a integração dos resultados das análises físico-químicas e biológicas na
construção de uma estrutura que permita uma avaliação mais precisa sobre a presença dos poluentes e do seu
efeito nas comunidades aquáticas (IAP, 2005).
No cálculo do AIQA, pretendeu-se associar três diferentes visões da qualidade, sendo que se tratando de rios
urbanos, a falta de cobertura sanitária na coleta e tratamento dos esgotos urbanos incentiva o uso de sistemas
individuais de disposição dos resíduos ou seu lançamento, direto ou indireto, nos corpos d’água. A avaliação
fisico-química tem por objetivo a quantificação da carga orgânica presente nos cursos d’água. A avaliação
bacteriológica complementa esta análise, pela indicação do grau de contaminação dos cursos d’água pelas
bactérias do grupo Coliforme (Coliformes Fecais, Coliformes Totais e Escherichia coli) (IAP, 2005).
Os resultados obtidos na avaliação da qualidade integrada das águas nos pontos amostrais em cada período
analisado estão indicados por estação de amostragem na Tabela 34.
TABELA 34: RESULTADOS DA
PERÍODO AMOSTRAL

AVALIAÇÃO INTEGRADA DA QUALIDADE E DA ÁGUA (AIQA), NA BACIA DO RIO BARIGÜI, POR
AIQA

CÓDIGO

RIO

AI10

Barigüi

Mar 92/ Fev 95

Mar 95/ Fev 97

Mar 97/ Fev 99

1,02

0,95

Poluído

0,95

Poluído

0,95

Poluído

0,95

0,76

Méd.

0,75

Méd.

0,77

Méd.

0,76

Muito

Mar 99/Fev 01

Mar 01/Fev 95
Poluído

poluido
AI57

Barigüi

0,76

Méd.
poluído

AI58

Barigüi

0,84

Poluído

poluído
0,79

Méd.

poluído
0,79

poluído
AI60

Barigüi

1,01

Muito

Méd.

poluído
0,79

poluído

Méd.

Méd.
poluído

0,82

Poluído

poluído

0,89

Poluído

0,95

Poluído

0,84

Poluído

0,95

Poluído

0,98

Poluído

0,95

Poluído

0,95

Poluído

0,96

Poluído

poluido
AI61

Barigüi

1,12

Muito
poluido

Fonte: IAP, 2005

Da Figura 53 à Figura 57 estão apresentados os gráficos referentes à variação dos valores medianos dos
valores do AIQA, para as estações de amostragem do rio Barigüi.
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Dados da estação:
CÓDIGO – AI57
LOCAL DE AMOSTRAGEM:Boichininga–Almirante Tamandaré
LONGITUDE(W) 49°17'01,4''
LATITUDE(S) 25°17'12,2''
FIGURA 53: EVOLUÇÃO
ESTAÇÃO BOICHININGA

DA QUALIDADE MÉDIA DAS ÁGUAS

Dados da estação:
CÓDIGO – AI58
LOCAL DE AMOSTRAGEM: Manoel Ribas - Curitiba
LONGITUDE(W) 49°18'21,1
LATITUDE(S) 25°24'51,2''

– FIGURA 54: EVOLUÇÃO DA
ESTAÇÃO MANOEL RIBAS

QUALIDADE MÉDIA DAS ÁGUAS

Fonte: IAP, 2005

Fonte: IAP, 2005

Dados da estação:
CÓDIGO – AI60
LOCAL DE AMOSTRAGEM: Conectora 5 - Seminário
LONGITUDE(W) 49°18'52,2''
LATITUDE(S) 25°27'01,0''

Dados da estação:
CÓDIGO – AI61
LOCAL DE AMOSTRAGEM: R. João Bettega/Jus. CIC
LONGITUDE(W) 49°20'16,8''
LATITUDE(S) 25°30'52,5''

FIGURA 55: EVOLUÇÃO DA QUALIDADE
ESTAÇÃO CONECTORA 5 SEMINÁRIO
Fonte: IAP, 2005

MÉDIA DAS ÁGUAS

– FIGURA 56: EVOLUÇÃO DA QUALIDADE
ESTAÇÃO RUA JOÃO BETTEGA

MÉDIA DAS ÁGUAS

–

–

Fonte: IAP, 2005
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Dados da estação:
CÓDIGO – AI10
LOCAL DE AMOSTRAGEM: Ponte da Caximba
LONGITUDE(W) 49°21'28,6''
LATITUDE(S) 25°36'53,4''
FIGURA 57: EVOLUÇÃO DA
ESTAÇÃO PONTE DA CAXIMBA

QUALIDADE MÉDIA DAS ÁGUAS

–

Fonte: IAP, 2005

Com relação às fontes de poluição do rio Barigüi, destacam-se os constituintes inorgânicos, como por exemplo,
o nitrato. Seu uso deve ser cauteloso devido à grande mobilidade em subsuperfície, estabilidade em sistemas
aeróbicos e riscos à saúde humana, bem como contaminantes de importância organoléptica ou estética, como
cloreto, sulfato, sódio, ferro e manganês (IAP, 2005).
Os metais pesados alumínio, bário, cádmio, chumbo, cromo, estanho, ferro, manganês e mercúrio, são
facilmente imobilizados por precipitação e outros processos químicos, porém valores muito baixos de pH podem
permitir a mobilidade destes elementos no sistema ibid.
Entre os constituintes orgânicos que podem representar maior ameaça à qualidade das águas e à saúde
humana, citam-se as substâncias orgânicas sintéticas halogenadas, do grupo alifático e aromático. Estas
substâncias são parcialmente solúveis em água, relativamente móveis e persistentes em superfície. Seus usos
são amplos nas indústrias como solventes e desinfetantes. Deve-se reconhecer que as normas existentes
cobrem apenas pequena parcela do universo total de substâncias que são utilizadas, dificultando interpretações
a respeito do seu real poder de contaminação ibid.
A Área de Influência Direta é caracterizada pela grande quantidade e diversidade de indústrias, grande parte
estando concentrada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Segundo dados da UFPR (2003), na bacia há cerca
de 180 indústrias, sendo 141 localizadas na CIC.
No Quadro 10 encontra-se a relação das principais indústrias localizadas na bacia do rio Barigüi, que se
destacam por serem fontes potenciais de poluição, em relação à contribuição de efluentes.
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QUADRO 10: INDÚSTRIAS SITUADAS NA BACIA DO RIO BARIGÜI

RAZAO SOCIAL

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas S.A.
Berneck Aglomerados S.A.
Blount Indústria de Correntes Ltda.
Brafer Construções Metálicas S.A.
Charlex Indústrias Têxteis Ltda.
Companhia Esterina Paranaense
Cocelpa Companhia de Celulose e Papel do Paraná
Cooperativa Central de Alimentos Paraná Ltda.
Crbs S.A. – Filial Curitiba
Diamantina Fossanese S.A.
Furukawa Indústrias S.A. – Produtos Elétricos
Gráfica e Editora Posigraf S.A.
Hubner Indústria Mecânica Ltda.
Ibratec Indy Bras Artefatos Tec Ltda.
Imcopa Importações e Exportações Indústria de Óleos Ltda.
Inepar S.A. Indústria e Construção
Instituto de Tecnologia do Paraná
Kvaerner Pulping Ltda.
Labra Ind. Brás de Lápis S.A.
Landis & Gyr Inepar S.A.
Metalúrgica Angelin Ltda.
New Holland Latino Americana Ltda.
Novo Norkisk Bioindustrial do Brasil
Pepsico do Brasil Ltda.
Peróxidos do Brasil Ltda.
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS/Repar
Plastipar Ind. e Com. Ltda.
Roberto Bosch Ltda.
Serralheria Maringá Ltda.
SID Informática S.A.
Trombini Papel e Embalagens S.A.
Trutzschler Indústria. e Comércio de Máquinas
Ultrafértil S.A.
Volvo do Brasil Veículos S.A.
White Martins Gases S.A.
Fonte: UFPR, 2003
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5.1.2.3.2

Caracterização de sedimentos no lago

A partir da análise de seis conjuntos de ensaios em sedimento realizados pela empresa Analytical Solutions para
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi relatada a presença de metais nos sedimentos, conforme Tabela
35 (DALCON, 2006),
TABELA 35: RESULTADO DAS ANÁLISES DE METAIS EM SEDIMENTO NO LAGO DO PARQUE BARIGÜI

METAL

Amostra 01

Amostra 02

Amostra 03

Amostra 04

Amostra 05

Amostra 06

Cádmio (mg/kg)

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Chumbo (mg/kg)

9,76

0,92

39,11

8,56

53,81

7,38

Cobre (mg/kg)

49,19

14,10

82,22

25,30

81,19

22,64

Manganês (mg/kg)

158,53

77,71

617,78

153,48

478,57

225

Mercúrio (mg/kg)

ND

ND

0,67

0,40

0,30

ND

Fonte: DALCON, 2006
NOTA: ND= não determinado
VRQ (mg/kg)= Cádmio <0,5; Chumbo 17; Cobre 35; Manganês - ; Mercúrio 0,05.

Os valores encontrados foram comparados com os Valores de Referência de Qualidade (VRQ) segundo
CETESB (2005), para solos contaminados e águas subterrâneas.
A partir do resultado apresentado detectaram-se quantidades de chumbo elevadas em duas amostras, enquanto
que para o cobre o valor foi excedido em três amostras analisadas. Da mesma forma foi detectada a presença
de mercúrio acima do VRQ sendo o sedimento classificado como classe 2 para os elementos citados. A
presença destes metais é advinda de fontes industriais com despejos no rio Barigüi. Em relação à matéria
orgânica, a quantidade encontrada próxima à lanchonete foi de 14%.

5.1.2.3.3

Qualidade da água do lago do Parque Barigüi

O lago do Parque Barigüi possui um volume médio de aproximadamente de 356 mil m3 e área de 270 mil m2.
Caracteriza-se por pequenas profundidades, que variam de 0,10 m a 1,85 m, com profundidade média de 1 m.
Segundo Villa (2005), o tempo de residência do lago do Parque Barigüi, considerando a vazão afluente média, é
de aproximadamente 2 dias; entretanto, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) considerou nos monitoramentos
efetuados de 1999-2006 um tempo de residência de 40 dias. No presente estudo, considerou-se um tempo de
residência ≤ 7 dias, de acordo com consulta ao IAP.
O lago do Parque Barigüi possui um comportamento hidrodinâmico caracterizado por baixas velocidades, com
cerca de 70% de sua área superficial localizada em zonas de baixa energia, nas condições predominantes das
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forças externas. A velocidade média do lago não sofre influência significante das vazões, sendo que apenas
devido à ação de ventos com velocidade a partir de 10 ms−1, classificados como ‘muito frescos’ segundo a
escala de Beaufort, ocorre uma maior mistura do lago (VILLA, 2005).
Segundo Villa (2005), a reduzida influência da vazão na mistura do lago reflete-se nas características da matéria
orgânica. Em geral, o ponto de monitoramento, localizado no centro do lago (região de baixa energia), sofreu
pouca influência de matéria orgânica alóctone pedogênica proveniente da bacia do Barigüi a montante. Houve a
predominância de matéria orgânica autóctone aquogênica originária da produtividade primária e/ou matéria
orgânica proveniente da atividade antrópica (esgotos).
A predominância de matéria orgânica autóctone aquogênica, aliada às baixas velocidades na região de
monitoramento no lago, favorece a deposição desta matéria orgânica no seu fundo. No estudo de Villa (2005), foi
observada a tendência de sedimentação da matéria orgânica, com pouca influência da ressuspensão do
sedimento no aporte de matéria orgânica para a coluna d’água. As áreas de baixa velocidade são as mais
sujeitas à ocorrência de eutrofização e anoxia na coluna d’água e no sedimento. Os odores provenientes do
lago são, possivelmente, conseqüência da decomposição anaeróbica no sedimento, resultando na produção de
gases metano e sulfídrico. Isto se deve aos baixos níveis de mistura turbulenta, e, desta forma, ao pequeno
aporte de oxigênio ao sedimento superficial. Além do forte odor, o assoreamento é outra questão importante
referente à degradação da qualidade da água no lago, dada a quantidade de sólidos suspensos e sólidos
suspensos totais recebidos diariamente. Possivelmente, grande parte do aporte de material sólido suspenso
proveniente da bacia a montante, de característica urbana, sedimenta-se no fundo no lago quando encontra as
áreas de baixa energia, provocando o assoreamento e demandando intervenções periódicas na estrutura física
do lago (dragagens).
Os dados históricos referentes à qualidade de água do lago do Parque Barigüi foram obtidos junto ao IAP (2007),
os quais foram fornecidos sob a forma de relatórios técnicos e se referem ao período de setembro de 1999 a
junho de 2006, conforme pode ser observados na Tabela 36.
TABELA 36: PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS NO LAGO DO PARQUE BARIGÜI, NO PERÍODO DE 1999 A 2006.
PARÂMETRO

UNIDADES
Celcius

Set/99

Jan/00

Jul/00

Jan/01

Jul/02

Abr/04

Ago/04

Mar/05

Set/05

Fev/06

Jun/06

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

PROF I

21,2

24,5

16,8

28,6

14,4

18,0

18,3

24,9

15,0

25,0

18,1

Temperatura da água

0

Turbidez

NTU

1,8

8,0

10,0

16,0

43,0

39,0

35,0

26,0

30,0

70,0

25,0

Transparência

d. Secchi -m.

0,40

-

0,50

0,50

0,30

0,20

0,30

0,50

0,70

0,40

0,30

Alcalinidade Total

CaCO3 - mg.l-1

127,9

151,9

137,3

102,3

108,0

109,0

120,0

107,0

96,0

115,0

126,0

Nitrato

N - mg.l-1

0,68

0,59

0,61

1,05

0,92

*

0,38

0,90

1,36

3,14

6,91

Nitrito

N - mg.l-1

0,130

0,140

0,120

0,171

0,130

*

0,490

0,130

0,100

0,129

0,183

Nitrogênio Amoniacal

N - mg.l-1

0,59

2,35

3,78

1,59

0,38

1,00

2,40

0,26

0,13

0,58

1,20

Nitrogênio Kjeldahl

N - mg.l-1

8,05

0,85

4,32

3,18

2,62

1,10

4,30

0,29

0,82

3,00

3,00
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Resíduos Suspensos
Totais

mg.l-1

23

190

444

-

100

46

20

3

11

76

15

Demanda Química de
Oxigênio (DQO)

O2 - mg.l-1

21,0

14,0

17,0

11,0

21,0

14,0

98,0

16,0

14,0

18,0

13,0

Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5)

O2 - mg.l-1

7,0

3,0

5,5

2,4

6,9

3,8

42,0

6,0

5,7

8,0

7,8

161

36

47

127

56

30

100

91,1

64

115

79

Oxigênio Dissolvido (OD) O2 - mg.l-1

13,1

2,6

4,2

8,8

5,1

2,3

8,5

6,8

5,9

8,8

8,0

Fosfato

P - mg.l

0,233

0,174

0,439

0,081

0,079

0,200

0,290

0,120

0,140

0,210

0,400

pH

unidades

7,7

7,7

7,9

8,2

7,7

7,7

7,9

8,0

7,5

8,0

8,8

Condutividade

µS.cm-1

307

332

38

226

256

253

297

246

220

304

286

Clorofila A

mg/m3

9,37

4,14

11,35

15,54

52,86

22,83

1,85

19,38

16,4

0,93

88,8

% saturação de Oxigênio %
Dissolvido (OD)

-1

Fonte: IAP, 2004b

Para a determinação da qualidade da água do lago do Parque Barigüi utilizou-se a mesma metodologia do IAP
(2004b), pelo cálculo do Índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR).
No lago do Parque Barigüi, o IAP monitora aproximadamente 18 parâmetros. Para o presente estudo, foram
selecionadas as variáveis que apresentam limites estabelecidos pela legislação ambiental e aquelas
consideradas de maior importância para a avaliação da qualidade da água e selecionadas no cálculo do IQAR,
segundo IAP (2004b).
A amostragem teve início a partir da seleção de cinco pontos para a caracterização da qualidade da água, um a
montante do lago no rio Barigüi, três pontos no interior do lago e o quinto ponto a jusante do lago, conforme
descrito no Quadro 11 e observado na Figura 58.
QUADRO 11: PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA NO RIO BARIGÜI E LAGO DO PARQUE BARIGÜI

Ponto de Amostragem

Localização

P 01

Rio Barigüi a montante do lago do Parque Barigüi –
Ponte da Cândido Hartmann

P 02

Lago do parque – próximo a Barragem

P 03

Lago do parque

P 04

Lago do parque

P 05

Rio Barigüi – a jusante do lago.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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FIGURA 58: CARTA DE LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA
Fonte: elaborado com base em IPPUC, 2002

Para a coleta e medição dos parâmetros em campo, realizada no dia 15 de maio de 2007, foi utilizado um barco
a remo. As amostras foram coletadas em frascos plásticos opacos esterilizados e refrigeradas em isopor com
gelo para o envio aos laboratórios (Figura 59 e Figura 60).
Os parâmetros pH, condutividade, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio,
fosfato, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, sólidos suspensos totais, alcalinidade total,
coliformes totais coliformes termotolerantes foram determinados pelo Centro de Pesquisa e Processamento de
Alimentos (CEPPA). A metodologia utilizada foi a do Standard Methods 20th Edition.
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FIGURA 59: VISTAS DE COLETAS DE AMOSTRAS DA ÁGUA DO LAGO DO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 60: VISTA DE GARRAFA AMOSTRADORA UTILIZADA NA FIGURA 61: VISTA DE DISCO DE SECCHI UTILIZADO PARA MEDIDA
AMOSTRAGEM
DA TRANSPARÊNCIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

As medidas de transparência da água foram obtidas por meio de um disco de Secchi de 0,30 m de diâmetro,
conforme pode ser visualizado na Figura 61.
Na determinação do Oxigênio Dissolvido (OD) medido na coluna vertical a metodologia utilizada foi a do
Standard Methods 20th Edition 4500-O G.
A clorofila A e o fósforo total foram determinados pelo Centro de Estudos Marinhos (CEM) da Universidade
Federal do Paraná – Laboratório de Biogeoquímica Marinha.
Para a análise da clorofila, trinta mililitros de cada amostra foram filtrados em filtro de fibra de
vidro e analisados pelo método fluorimétrico - fluorímetro Turner Designs, modelo AU-10, conforme
procedimento descrito por STRICKLAND e PARSONS (1972).
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O fósforo total foi analisado pelo método de oxidação úmida com persulfato de potássio e medido como fosfato
por espectrofotometria visível, conforme procedimento descrito por GRASSHOFF et al (1983).
O fitoplâncton foi analisado e discutido pelo Dr. Luciano F. Fernandes, da Universidade Federal do Paraná,
Departamento de Botânica - Setor de Ciências Biológicas.
Na determinação do fitoplâncton, as amostras, com 250ml de volume, foram fixadas com lugol acético. A
determinação de abundância (células por mililitro = céls/ml) dos grupos e espécies abundantes do fitoplâncton foi
feita pela contagem em microscópio invertido Olympus IX70, sedimentando um volume de 10ml em câmaras de
sedimentação de acordo com a técnica de Ütermohl. Um total de 300 células foi contado, além de 300 células de
cada uma das duas espécies mais abundantes na amostra, reduzindo o erro de contagem para 10%, e seguindo
método de Chorus e Bartram (1999). Os organismos foram determinados até o nível genérico ou específico
(quando possível). No caso das espécies abundantes, todo esforço foi feito para determinação a nível específico.
A literatura utilizada para identificação das espécies foi específica, e especialmente atualizada no caso das
cianobactérias. Em geral, utilizou–se ANAGNOSTIDIS e KOMAREK (1985, 1988, 1990), BOURELLY (1990),
KOMAREK e ANAGNOSTIDIS (1986, 1989) e KOMAREK et al. (2003).

5.1.2.3.4

Análise da qualidade da água com base no Índice de Qualidade de Água de Reservatório (IQAR)

Na medida em que o uso dos lagos, mananciais e suas bacias hidrográficas se torna mais intenso e
diversificado, maior é a necessidade de definir formas de manejo sustentado e de gerenciamento desses
ecossistemas, sendo necessário um monitoramento sistemático, que resulta em séries temporais de dados que
permitam avaliar a evolução da qualidade do corpo aquático e conhecer as tendências de sua variação
(ESTEVES, 1998).
A utilização de índices de qualidade de águas e caracterização do estado de trofia de lagos tem como objetivo
simplificar uma série de parâmetros em valores inteiros, sendo uma ferramenta utilizada para gerenciamento da
qualidade de águas interiores tanto para a comunidade científica, quanto para as autoridades relacionadas à
saúde pública e ao saneamento.
O IQAR avalia a situação do ambiente e estabelece ligações entre a qualidade e os usos da água o que é
determinado pela classe de qualidade em que o reservatório se enquadra. Os reservatórios devem ser
amostrados semestralmente em uma estação localizada na parte mais larga e profunda do lago. A Tabela 37
apresenta a matriz de qualidade da água.

TABELA 37: MATRIZ DE QUALIDADE DE ÁGUA SEGUNDO O ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE RESERVATÓRIO (IQAR) POR CLASSES

Variáveis "i"

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI

Déficit de
oxigênio (%)

≤5

6-20

21-35

36-50

51-70

>70
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Fósforo Total
(P-mg.l-1)
Nitrogênio
Inorgânico
Total (N mg.l1)*
Clorofila A
(mg.m-3)
Disco de
Secchi(m)
DQO ( mg.l-1)

≤0,010

0,011-0,025

0,026-0,040

0,041-0,085

0,086-0,210

>0,210

≤0,15

0,16-0,25

0,26-0,60

0,61-2,00

2,00-5,00

>5,00

≤1,5

1,5-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

11,0-32,0

>32

≥3

3-2,3

2,2-1,2

1,1-0,6

0,5-0,3

<0,3

≤3

3-5

6-8

9-14

15-30

>30

Tempo de
residência
(dias)
Profundidade
média (m)
Fitoplâncton
(diversidade
de espécies)

≤10

11-40

41-120

121-365

366-550

>550

≥35

34-15

14-7

6-3,1

3-1,1

<1

baixa, sem
predominân
cia de
espécies

média a alta,
sem
predominânci
a de
espécies

média a alta,
com
predominânci
a de
espécies

reduzida, com
predominância
de espécies

reduzida,
com
predominânc
ia de
espécies

<5.000

5.001-10.000

20.001-50.000

sem

rara

10.00120.000
eventual

50.001100.000
freqüente/
permanente

muito
reduzida,
com
predominân
cia de
espécies
>100.000

Cianobactéria
s (céls.ml-1)
Fitoplancton
(florações)

freqüente

Fonte: IAP, 2004b

permanente

Para o cálculo do IQAR as variáveis selecionadas receberam pesos distintos em função de seus diferentes
níveis de importância na avaliação da qualidade da água de reservatório. As variáveis selecionadas foram: déficit
de oxigênio dissolvido, fósforo total, nitrogênio inorgânico total, demanda química de oxigênio, transparência,
clorofila A, tempo de residência, profundidade média e a comunidade fitoplanctônica.
As variáveis selecionadas e seus pesos encontram-se na Tabela 38.
TABELA 38: VARIÁVEIS SELECIONADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE RESERVATÓRIO (IQAR) E SEUS PESOS

Variáveis "i"
Déficit de oxigênio dissolvido (%)
Fósforo Total (mg/l)
Nitrogênio inorgânico total (N- mg/l)
Clorofila A (mg/m3)
Profundidade Secchi (m)
Demanda Química de Oxigênio (DQO - mg/l)
Fitoplânton (diversidade e florações)
Tempo de residência (dias)
Profundidade média (m)
Fonte: IAP, 2004b

Pesos wi
17
12
08
15
12
12
08
10
06
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A classe de qualidade de água a que cada reservatório pertence é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
IQAR = ∑ (wi . qi) / ∑ wi

onde:
 wi = pesos calculados para as variáveis "i";
 qi = classe de qualidade de água em relação a variável "i", podendo variar de 1 a 6
Os dados obtidos na campanha de amostragem realizada no lago do Parque Barigüi e no rio Barigüi encontramse na Tabela 39 e Tabela 40.
TABELA 39: VALORES OBTIDOS A PARTIR DA ANÁLISE DE ÁGUA NO LAGO DO PARQUE BARIGÜI E NOS PONTOS A MONTANTE E A JUSANTE
DO LAGO

Parâmetro
Temperatura da Água (Prof I)
Alcalinidade Total
Nitrito
Nitrato
Nitrogênio Inorgânico Total
Fosfato Total
Transparência
Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO)
Demanda Química de
Oxigênio (DQO)
pH
Déficit de Oxigênio Dissolvido
(OD)
Fósforo
Sólidos Suspensos Totais

Unidade
ºC
mg CaCO3/L
mg/L
mg/L
N - mg.l-1
mg/L
d. Secchi -m.

Ponto 1
12,0
113
0,18
1,08
2,26
< 0,05
1,00

Ponto 2
15,3
108
017
2,18
4,59
< 0,05
0.5

Ponto 3
15,3
106
0,17
1,85
3,70
< 0,05
0.55

Ponto 4
15,1
105
0,17
1,49
2,66
< 0,05
0.6

Ponto 5
14,8
108
0,18
1,28
3,42
< 0,05
0.30

O2 - mg.l-1

2,69

5,70

6,92

7,06

4,40

O2 - mg.l-1

12,1

20,2

27,2

24,2

30,2

7,73

7,58

7,55

7,59

7,54

%

38,87

24

42

14

28,30

P - mg.l-1
mg.l-1

0,131
32

0,130
10

0,129
43

0,132
17

0,183
53

Condutividade

μS/cm

283

278

275

276

283

Clorofila A

mg/m3

1,05

Fitoplâncton

mg/m3

Profundidade média
Tempo de residência
Coliformes Totais
Escherichia colli

m
dias
(NMP/100 mL)
(NMP/100 mL)

1,2x105
5,0x103

37,67
25,22
20,06
12,18
Diversidade de espécies reduzida, com
predominância de espécies
1
1
1
≤10
≤10
≤10
2,0x105
5,0x103

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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TABELA 40: MEDIÇÕES DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO NAS ESTAÇÕES P 01, P 02, P 03, P 04 E P 05.
P 01

P 02

Profundidade OD %
(mg/L) Sat.
(m)

P 03

P 04

P 05

T º C OD

%

T º C OD

%

T º C OD

%

T º C OD

%

TºC

(mg/L) Sat.

(mg/L) Sat.

(mg/L) Sat.

(mg/L) Sat.

0m

5,6

59,4

11,8 7,45

86,8

15,3 7,63

87,9

15,3 7,70

87,8

15,1 6,23

69

14,6

0,50 m

5,93

62,7

11,6 0,50

83,1

13,7 7,36

82,9

14,3 7,68

87,4

13,7 6,58

74,4

14,8

1,0 m

5,92

61,3

11,8 6,34

72,2

13,7 0,28

2,5

14,8 7,49

83,6

14,3

63

13,3

5,64

1,5 m
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Na Tabela 41 têm-se os valores calculados para o IQAR das três estações amostradas apenas na área do lago
do Parque Barigüi.

TABELA 41: VALORES DO ÌNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE RESERVATÓRIO (IQAR), OBTIDOS NO LAGO DO PARQUE BARIGÜI

Estações amostradas

IQAR

PTO 2

4,4

PTO 3

4,2

PTO 4

4,0

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Não foram registradas diferenças significativas em relação aos valores de IQAR encontrados nas estações de
amostragem. A partir dos três pontos monitorados dentro do lago, o reservatório foi classificado como Classe IV“criticamente degradado a poluído”. Esta classe é condizente com o histórico observado nos últimos anos.
A concentração de oxigênio em águas naturais varia com a temperatura, salinidade, turbulência, atividade
fotossintética de algas e plantas e pressão atmosférica. As variações nos níveis de oxigênio dissolvido podem
ocorrer sazonalmente ou mesmo em períodos de 24 horas, em função de variações de temperatura e atividade
biológica. A determinação da concentração de oxigênio dissolvido nos corpos de água é de fundamental
importância uma vez que o oxigênio está envolvido ou influencia praticamente todos os processos químicos e
biológicos. Concentrações inferiores a 5 mg l-1 podem afetar de forma adversa o funcionamento e a
sobrevivência das comunidades biológicas.
O perfil da coluna d’água nas estações 2 e 4 mostrou uma leve diminuição na disponibilidade de oxigênio
próximo ao fundo, o que já era esperado em função da profundidade e pouca luz. Porém, esta diminuição não é
suficiente para indicar que a coluna d’água seja estratificada. Entretanto, na estação 3, localizada próxima ao
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restaurante, foi observado o valor de 2,5 mg/L na parte mais profunda do lago, concentração que pode ocasionar
a morte de peixes.
O principal efeito ecológico da poluição orgânica em um corpo d’água é o decréscimo dos teores de oxigênio
dissolvido. Em ecossistemas naturais, a presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa
extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.
(DERÍSIO, 1992).
Os teores de nutrientes estão freqüentemente relacionados ao grau de poluição de um ecossistema aquático, e
quando elevados geralmente são interpretados como indicadores poluição, demonstrando um estado avançado
de eutrofização (CARMOUZE, 1994).
As concentrações de nitrogênio, nas formas medidas para este ambiente, indicam haver quantidades suficientes
deste nutriente para manter estável a comunidade fitoplanctônica.
No lago do Parque Barigüi, determinou-se a concentração média de nitrogênio total pela somatória das
concentrações médias de nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal, sendo obtidos valores altos, condizentes com
estado de eutrofização. O nitrogênio amoniacal representa o produto final da decomposição da matéria orgânica,
tendo em vista que a quantidade de matéria orgânica depende da produtividade da água, a taxa de amonificação
eleva-se conforme o grau de trofia do reservatório. Com a alta concentração de matéria orgânica, representada
principalmente pela biomassa fitoplanctônica, pode-se afirmar que as concentrações médias de nitrogênio
amoniacal observadas estão basicamente relacionadas à decomposição do material orgânico produzido dentro
do lago. Em pH alcalino, altas concentrações de amônia (NH3) são tóxicas à vida aquática e com isso,
prejudiciais para o equilíbrio ecológico dos corpos d’água.
Nesta campanha de amostragem, o lago do Parque Barigüi apresentou pH predominantemente neutro, com leve
tendência à alcalinidade.
Os níveis naturais de nitrato raramente excedem 0,1 mg l-1 NO3-N, mas podem ser consideravelmente
aumentados pelo despejo de esgotos domésticos e pela enxurrada proveniente de áreas agrícolas, onde são
aplicadas grandes quantidades de fertilizantes e esterco. Em lagos, concentrações de nitrato acima de 0,2 mg l-1
NO3-N podem estimular o crescimento de algas.
Na estação 1 no rio Barigüi, sob a ponte da Av. Cândido Hartmann, a concentração de coliformes totais foi na
ordem de 1,2x105 NMP/100ml, enquanto a de coliformes termotolerantes foi de 5,0x103 NMP/100ml, o que
evidencia a contribuição de esgotos domésticos no rio.
Neste ponto, os níveis de oxigenação ficaram abaixo de 6 mg/L em todo o perfil vertical da coluna.
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5.1.2.3.5

Análise com base no Índice de Estado Trófico (IET) de Carlson

Existem vários métodos e índices para se avaliar o estado trófico de lagos. Índices para avaliação do estado
trófico de ambientes aquáticos são propostos visando resumir as variáveis analisadas a um número, que
possibilite analisar a evolução da situação do ambiente no tempo e no espaço e que possa facilitar a
interpretação de extensas listas de variáveis ou indicadores (GASTALDINI; SOUZA, 1994).
De acordo com TUNDISI (2003) e MERCANTE e TUCCI-MOURA (1999), o índice mais amplamente utilizado
para estimar o estado trófico de sistemas aquáticos é o Índice de Estado Trófico (IET) de Carlson.
O IET (CARLSON, 1977) engloba lagos numa escala numérica de 0 a 100. O índice é calculado para fósforo
total, clorofila A e transparência da água. O cálculo do índice através da clorofila A pode ser realizado pela da
fórmula abaixo.
IET (cla) = 10 ( 6 – (2,04 – 0,68 ln Cla)/ln 2)


onde:
ln Cla = logaritmo neperiano da clorofila A (mg /m³)

O IET representa a capacidade dos lagos de dobrar a biomassa algal, porém, não indica o estado trófico do lago.
Para esta finalidade KRATZER e BREZONICK (1981) e MERCANTE e TUCCI-MOURA (1981), descreveram o
nível trófico de lagos baseados no IET, conforme observado na Tabela 42.
TABELA 42: NÍVEL TRÓFICO DE LAGOS BASEADOS NO ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) DE CARLSON

Nível Trófico

IET

Ultra oligotrófico

IET < 20

Oligotrófico

IET 21 – 40

Mesotrófico

IET 41 – 50

Eutrófico

IET 51 – 60

Hipereutrófico

IET > 61

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Baseado na concentração de clorofila e na de fósforo total, o lago foi considerado hipereutrófico, pois o IET para
as amostras do lago a foi > 61 para os três pontos de amostragem dentro do lago, de acordo com Kratzer e
Brezonick (1981) (Tabela 43).
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TABELA 43: CÁLCULO DO ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) DE CARLSON

Estações amostradas

IET - clorofila

IET – fósforo total

PTO 2

66

78

PTO 3

62

78

PTO 4

60

78

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A análise do pigmento clorofila A representa uma medida de biomassa que embora de forma aproximada,
permite uma avaliação da produtividade primária de um ecossistema.
A baixa transparência da água é provocada pelo excesso de biomassa fitoplanctônica, ou seja, neste
reservatório a turbidez é na maior parte biogênica. Isto pode ser comprovado pelos valores de transparência
encontrados, associados a uma alta concentração de biomassa.
Nos ambientes aquáticos, a clorofila a está presente no fitoplâncton e nas macrófitas, que segundo Odum (1988)
distribui-se por todo o ambiente desde a superfície até a profundidade em que a luz penetra a coluna d’água.
As concentrações de biomassa fitoplanctônica e de clorofila a (Profundidade I) são compatíveis com ambientes
hipereutróficos. Da mesma forma, os teores de fósforo total detectados, analisados de acordo com o IET são
compatíveis com ambientes hipereutróficos.
De acordo com os resultados, o lago do Parque Barigüi pode ser classificado como hipereutrófico para fósforo
total e para clorofila A, conforme a Tabela 43. Esta classificação é condizente com a situação da qualidade da
água observada neste ambiente e está de acordo com os estudos realizados pelo IAP, que enquadra este
reservatório como Classe IV – criticamente degradado a poluído. Isto significa que este reservatório encontra-se
em adiantado estado de eutrofização, com florações consideradas permanentes de cianobactérias, que em
alguns períodos cobrem a maior parte da superfície do lago.
Pode-se relacionar o estado trófico no qual o lago se encontra a altas concentrações de fósforo total, visto que
este é um bom indicador de ambientes eutróficos. O fósforo é o elemento mais significativo para determinar-se o
estado de trofia de um ambiente aquático.
No Quadro 12, estão listadas as espécies encontradas na área, discriminando-se sua ocorrência em cada
estação de coleta e a Figura 62 e a Figura 63 demonstram fotomicrografias das espécies mais comuns nas
estações. A riqueza em espécies foi considerada baixa, totalizando aproximadamente 81 táxons infragenéricos,
e os grupos com maior número de espécies foram diatomáceas, cianobactérias e clorófitas. A composição de
microalgas na estação 01 foi bastante distinta da encontrada nas demais estações. O número de diatomáceas
encontrado nesta estação deve ser analisado com cautela, pois algumas frústulas coletadas não continham
material celular, significando que as células já estariam mortas. Evidência que reforça esta hipótese é a
presença de várias frústulas vazias observadas durante as contagens do fitoplâncton total. No Apêndice 03
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encontram-se os dados de contagem das espécies e grupos abundantes do fitoplâncton no lago do Parque
Barigüi.

FIGURA 62: FOTOMICROGRAFIA EM MICROSCOPIA ÓPTICA -

CIANOBACTÉRIAS ABUNDANTES

Fonte: FERNANDES, 2007

NOTA: 1-2 – Vista geral das amostras em 400x. Destaque para cianobactérias filamentosas extremamente delgadas. 3-4= espécies
pequenas não identificadas. 5= Microcystis aeruginosa 6-7= Cylindrospermopsis raciborski 8:= Cyanobacteria colonial. 9= Anabaena
solitaria. 10-11= Anabaena planktonica 12= Cyanobacteria sp. 13-14= Cyanobacteria sp.1 15-16= Cyanobacteria sp. 2 17-19=
Limnothrix sp
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FIGURA 63: FOTOMICROGRAFIA EM MICROSCOPIA ÓPTICA - ESPÉCIES DO FITOPLÂNCTON COMUNS NAS AMOSTRAS ANALISADAS
Fonte: FERNANDES, 2007

NOTA: 20= Pedastrum simples 21-22= Scenedesmus acuminatus. 23= S. quadricauda. 24= S acuminatus. 25= S. decorus 26=
Pediastrum duplex 27= Aulacoseira sp. 28= Aulacoseira granulata. 29: Asterionella formosa. 30= Aulacoseira alpigena. 3132=Chrysophyta spp. 33-34= Mallomonas sp. 35-38= Cryptophyta spp. 39-41= Chlorophyta sp. (Chlamydomonas ?) 42= Trachelomonas
volvocina.

Várias espécies bênticas (ou perifíticas) ocorreram, particularmente diatomáceas (Eunotia, Gomphonema,
Luticola, Pinnularia), o que revela a contaminação oriunda deste ambiente. Algumas espécies potencialmente

nocivas produtoras de floração foram encontradas, como Anabaena spp. Pseudanabaena spp., Microcystis
aeruginosa e Cylindrospermopsis raciborski.
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QUADRO 12: ESPÉCIES DO FITOPLÂNCTON ENCONTRADAS NO PARQUE BARIGÜI
ESPÉCIES

P01

P02

P03

P04

P05

Bacillariophyta

ESPÉCIES

P01

P02

P03

P04

P05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chlorophyta
Ankistrodesmus biraianus

Achnanthes sp.

X

Chlamydomonas sp.

Achnanthes exigua

X

Coelastrum microporum

Aulacoseira ambigua

X

X

X

X

Coelastrum pulchrum

X

X

X

X

Aulacoseira granulata

X

X

X

X

Coenochloris policocca

X

X

X

X

X

X

Cosmarium cymatopleurum

X

X

X

X

X

X

A. alpigena
Asterionella formosa

Cosmarium orbiculare

X

X

X

X

Brachisira vitrea

X

Elakatothrix sp

X

X

X

X

Cocconeis placentula v. euglypta

X

Monorhaphidium minutum

X

X

X

X

Cymbella perpusilla

X

Pediastrum duplex

X

X

X

X

Cymbella sp.

X

Pediastrum simplex var. sturnii

X

X

X

X

Cyclotella pseudostelligera

X

Pediastrum borianum

X

X

X

X

Cyclotella meneghiniana

X

X

X

Scenedesmus acuminatus f. maxima

X

X

X

X

Eunotia intermedia

X

X

X

S. acuminatus var. acuminatus

X

X

X

X

Eunotia monodon

X

X

Scenedesmus acutus v. acutus

X

X

X

X

Eunotia sp.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fragilaria crotonensiss

Scenedesmus opoliensis
X

F. capucina

X

X

Frustulia rhomboides v. saxonica
Frustulia vulgaris

Scenedesmus quadricauda
Staurodesmus sebaldi v. ornatum

X

X

X

X

X

Selenastrum sp.

X

X

X

X

X

Tetraedrum minimus

X

X

X

X

X

Tetraedrum caudatum

X

X

X

X

X

X

Gomphonema gracile

X

Gomphonema parvulum

X

Navicula contenta

X

Cyanobacteria

Navicula cryptocephala

X

Anabaena spiroides

Navicula radiosa

X

Navicula viridula

Anabaena solitaria f planctonica
X

X

X

X

Anabaena spp. (03 espécies)

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pinnularia braunii

X

Aphanocapsa delicatissima

Pinnularia gibba

X

Cylindrospermopsis raciborski

Pinnularia maior

X

Pinnularia sp.1

X

Pseudostaurosira brevistriata

Diplochlorus sp.
X

Limnothrix sp.

X

Surirella linearis

X

Surirella robusta var. splendida

X

Surirella biseriata var. constricta

X

X
X

Microcystis aeruginosa

X

Pseudanabaena cf. curta
X
X

X
X

Pseudoanabaena mucicola
X

X

Filamentosa sp.1 (diâm.<o,7µm)

X

Pseudanabaena sp.2 (curta)
Euglenophyta

Pseudanabaena sp. (larg. 2,oµm)

Euglena acus

X

Euglena gracilis
Phacus caudatus

X

Phacus longicauda

X

Strombomonas ensifera

X

Strombomonas ovalis

X

T. volvocinopsis

X

T. volvocina

X

X

X

X

X

X

X

X

Romeria sp.

X

X

X

X

X

Cryptophyta
Rhodomonas sp.

X

X

X

X

Cryptomonas sp.

X

X

X

X

Cryptophyta sp.

X

X

X

X

X
X

X

X

Chrysophyta
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Mallomonas sp
Dinophyta

X

X

X

X

X

Synura sp.

Gymnodinaceae spp.

X

X

X

Peridinium gatunense

X

X

X

Peridinium sp
Fonte: FERNANDES, 2007

X

X

X

X

X

X

Chrysophyta spp. (esfera)

X

X

As densidades totais de fitoplâncton (Tabela 44) apresentaram poucas variações em relação aos pontos
amostrais, exceto em relação á estação 1 (coletada no rio Barigüi), com baixa densidade e riqueza específica.
De modo geral, o fitoplâncton foi representado principalmente por cianobactérias filamentosas do gênero
Pseudanabaena com duas espécies, uma de tricoma curta e outra com tricoma bastante extenso e,

correspondendo a mais do que 80% das abundâncias totais, seguidas de diatomáceas cêntricas (Aulacoseira
spp. e Cyclotella pseudostelligera) e criptófitas. As densidades foram bastante elevadas, podendo ser
caracterizadas como florações nos pontos amostrais 2, 3, 4 e 5. Na estação 1, a contribuição das clorófitas
aumentou, aliado a uma densidade total do fitoplâncton 10 vezes inferior as das demais estações.
TABELA 44: DENSIDADE CELULAR (CÉLULAS/ML) E CONTRIBUIÇÃO RELATIVA (%) DOS GRUPOS DO FITOPLÂNCTON (%)
Densidade celular (células/ml)
Contribuição relativa dos grupos (%)
P1

P2

P3

P4

P5

P1

P2

P3

P4

P5

Bacillariophyta

26

267

138

521

560

2,6

3,0

0,7

1,6

1,7

Dinophyta

0

55

74

370

166

0,0

0,6

0,4

1,1

0,5

Cyanobacteria

527

9008

16111

24202

30482

53,2

89,1

85,6

72,5

91,7

Euglenophyta

4

50

27

65

24

0,4

0,6

0,1

0,2

0,1

Chlorophyta

414

355

624

1036

821

41,8

4,0

3,3

3,1

2,5

Cryptophyta

19

215

838

2102

1045

1,9

2,4

4,5

6,3

3,1

Chrysophyta

0

36

1014

5106

141

0,0

0,4

5,4

15,3

0,4

990

9986

18826

33402

33239

100

100

100

100

100

Fitoplâncton Total
Fonte: FERNANDES, 2007

A Figura 64 apresenta a contribuição relativa dos grupos do fitoplâncton. Pode-se observar a dominância de
cianobactérias, além da maior contribuição de Clorófitas no Ponto 1.
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Parque Barigui 15/Maio/2007
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FIGURA 64: GRÁFICO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS GRUPOS DO FITOPLÂNCTON NOS
PONTOS AMOSTRADOS NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: FERNANDES, 2007

As amostras dos pontos amostrais 2 a 5 apresentaram elevada densidade do fitoplâncton caracterizando
floração, embora de menor intensidade do que, por exemplo, as observadas nos reservatórios do Iraí e
Passaúna (FERNANDES ET AL., 2005a e 2005b). Mesmo na estação 5, localizada a jusante do lago Barigüi, foi
detectada elevada densidade celular do fitoplâncton. A diversidade foi considerada baixa, especialmente quando
se considera que houve predomínio amplo de umas poucas espécies cianobactérias filamentosas sobre todos os
outros grupos do fitoplâncton, como Anabaena spp, Pseudanabaena spp e filamentosas não identificadas de
reduzidas dimensões. Estas microalgas são tóxicas, e suas toxinas produzem vários sintomas desde brandos
até graves. Geralmente, elas têm causado morte de animais domésticos, que utilizam as águas de lagos e
reservatórios para dessedentar-se (SANDGREN, 1988; PAERL, 1988). Microcystis aeruginosa e
Cylindrospermopsis raciborski, espécies tóxicas amplamente distribuídas nos corpos de água brasileiros e

principais causadoras de florações, também foram registradas, mas em baixa densidade celular.
Os valores de abundância de fitoplâncton sugerem que o ambiente está eutrofizado, especialmente por matéria
orgânica e nutrientes inorgânicos. As proporções relativas dos grupos algais encontrados sugerem impacto
ambiental antrópico acelerando o processo de enriquecimento por nutrientes, pois as cianobactérias formam o
grupo abundante e com maior contribuição relativa, parâmetros utilizados para estimar poluição orgânica
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(BRANCO, 1984; EPA, 1998; CHORUS; BARTRAM, 1999). Ressalta-se que as espécies aqui discutidas foram
selecionadas não somente por sua presença/freqüência, mas principalmente por sua elevada abundância no
reservatório.
Em resumo, os pontos amostrados no lago do Parque Barigüi (P2, P3 e P4) apresentaram floração com baixa
diversidade e dominância de umas poucas espécies de cianobactérias, ocorrendo em concentrações elevadas.

5.1.2.4

Desassoreamento do lago

O lago do Parque Barigüi, está passando por um amplo processo de limpeza e desassoreamento. A Prefeitura
de Curitiba iniciou em março de 2007 a dragagem do lago utilizando uma nova tecnologia para dispor o lodo que
sai de seu fundo a fim de que este mantenha a profundidade de 1,50m e se evite o assoreamento, como
demonstram a Figura 65 e Figura 66.
O assoreamento do lago decorre da deposição de material sedimentar como areia, entulhos, resíduos sólidos
urbanos e esgoto sanitário, carreados pelo rio Barigüi até se concentrarem no lago, diminuindo, dessa forma,
seu nível, favorecendo a proliferação de algas e outros organismos, originando mau cheiro e conseqüentemente
prejudicando a qualidade visual e estética do parque.

FIGURA 65: VISTA
BARIGÜI

DO ASSOREAMENTO DO LAGO DO

Fonte: ANDREATA, 2007

PARQUE FIGURA 66: VISTA DO EQUIPAMENTO DENOMINADO DE “DRAGA”
PARA RETIRADA DO LODO DO LAGO DO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O material dragado do lago é retirado pela draga (Figura 66) e transportado através de uma tubulação flutuante
até o local de disposição (Figura 67, Figura 68 e Figura 69). Em nenhuma etapa do trabalho o lodo tem contato
com o solo. De acordo com dados da PMC (2007) com a obra de dragagem está prevista a retirada de
aproximadamente 78.000 m3 de lodo.
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FIGURA 67: VISTA

DA TUBULAÇÃO FLUTUANTE UTILIZADA PARA FIGURA 68: VISTA DA TUBULAÇÃO UTILIZADA PARA TRANSPORTE
TRANSPORTE DO LODO
DO LODO

Fonte: ANDREATA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O local de disposição do lodo é uma área já alterada, antigamente utilizada como pátio de máquinas da
Prefeitura e em 2003 para ação semelhante de deposição de lodo retirado do lago. Localiza-se na porção central
do parque, próxima à Avenida Cândido Hartmann e nos fundos da antiga olaria, conforme a foto aérea (Figura
70).

FIGURA 69: VISTA DA TUBULULAÇÃO, ATRÁS DO MUSEU DO FIGURA 70: VISTA AÉREA
AUTOMÓVEL EM DIREÇÃO AO CANTEIRO DE DESASSOREAMENTO DESASSOREAMENTO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DA LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O material transportado pelas tubulações é depositado em tanques com capacidade de 10.000 litros e dois
misturadores (Figura 71 e Figura 72). O processo se inicia com a adição de um polímero à água bruta que passa
por um processo mecanizado com o objetivo de acelerar a decantação do material.
O lodo então é encaminhado a sacos geotêxteis denominados de bags (tecido sintético que funciona como filtro)
como ilustram a Figura 73 e a Figura 74, onde o material é tratado por meio de um sistema de floculação, para
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separação da parte sólida (lodo) da líquida (água). O sistema de floculação reduz em até 40% o volume do
material. Depois do enchimento dos bags, o excesso de água é drenado através de poros no tecido, reduzindo o
seu volume de água (Figura 75 e Figura 76).
Atualmente estão em operação três bags, mas há possibilidades de ampliação e utilização de mais.

FIGURA 71: DETALHE DE TANQUES PARA O PROCESSO DE FIGURA 72: DETALHE DOS MISTURADORES DOS TANQUES
ADIÇÃO DO POLÍMERO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 73: VISTA DO CANTEIRO DE DESASSOREAMENTO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 74: VISTA

DE TUBULAÇÃO TRANSPORTANDO O LODO
PARA O INTERIOR DOS BAGS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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Figura 75: DETALHE DOS BAGS (GEOTÊXTIL)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 76: DETALHE DO PERÍMETRO DO TERRENO PARA
DIRECIONAMENTO DA ÁGUA PERCOLADA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O terreno do canteiro de desassoreamento é amplo e possui uma estrutura adequada para drenagem da água
percolada, composta por brita e caimento de 5%, que acaba direcionando a água para canaletas dispostas no
perímetro do canteiro (Figura 77 e Figura 78). A água captada por esse sistema retorna ao rio Barigüi,
transparente e sem odor.

FIGURA 77: DETALHE DA ÁGUA PERCOLADA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 78: DETALHE DA ÁGUA (TRANSPARENTE) DIRECIONADA
AO RIO BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Curitiba, ainda estão sendo estudadas as opções para o
término do processo de desassoreamento, em que provavelmente serão realizadas análises da qualidade da
água e do lodo decantado (nos bags) para verificar as características químicas e bacteriológicas destes
elementos.
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Após análises de patogenicidade, dentre outras, o lodo pode ter alguns destinos, como por exemplo, ser utilizado
como adubo na agricultura e recuperação de áreas degradadas, matéria-prima para indústria cerâmica, dentre
outros. Outra opção é que os bags sejam enterrados e permaneçam no local e que este seja revitalizado.

5.1.3 Solo e subsolo
Neste item são apresentados os principais aspectos do meio físico relacionados com geomorfologia – inclusive
fotointerpretações, levantamentos topográficos (planialtimétrico, cadastral e imobiliário), geologia, pedologia e
geotecnia. O desenvolvimento desses temas foi direcionado aos aspectos locais específicos do parque, baseado
nos levantamentos e informações coletados diretamente em campo.
A apresentação dos aspectos regionais desses temas, em relação às demais áreas de influência adotadas, é
realizada apenas como introdução ao contexto em que se encontram.

5.1.3.1

Aspectos metodológicos

A base do estudo sobre os demais temas relacionados ao solo e subsolo teve início com a análise de fotografias
aéreas disponíveis em pares estereoscópicos, que foram obtidas junto ao IPPUC e a Unidade de Serviço de
Hidrogeologia da Sanepar (USHG) da Companhia Paranaense de Saneamento (SANEPAR). A escala das fotos
e as empresas responsáveis pelos aerolevantamentos foram as seguintes: fotoaérea IPPUC, 1972, escala
1:8.000; fotoaérea USHG, 1980, escala 1:25.000; fotoaérea IPPUC, 1990, escala 1:8.000; fotoaérea IPPUC,
1996, escala 1:10.000; fotoaérea IPPUC, 1999, escala 1:8.000 e fotoaérea IPPUC, 2002, escala 1:8.000.

A fotointerpretação possibilitou, em um primeiro momento, realizar o registro e também a análise da evolução da
ocupação que ocorreu na área do parque da década de 1970 até o período atual. Num segundo momento, a
análise das fotografias aéreas facilitou o reconhecimento de campo, contribuindo para a definição dos locais em
que seriam efetuados os furos de sondagem a trado, para investigação do solo e coleta de amostras
indeformadas para análises laboratoriais. Dessa forma, com o apoio da fotointerpretação, a locação das
sondagens foi realizada procurando-se obter uma distribuição homogênea sobre toda a área do parque,
considerando a quantidade de sondagens que foi definida pelo Termo de Referência.
Assim, a locação dessas sondagens seguiu um critério aleatório para checagem das diferenciações de solo.
Concomitantemente às sondagens, foram efetuadas 02 (duas) coletas de solo para análise física. Os locais
definidos para essas coletas visaram checar os solos oriundos dos produtos de alteração das duas principais
tipologias geológicas, que estão presentes nas encostas da área do parque, fora da área aluvionar. Foi realizada
uma coleta na encosta à direita do rio Barigüi e outra à esquerda. A amostragem foi realizada por escavação
simples com a retirada da amostra indeformada com o uso de tubos cilíndricos. Esses tubos foram
acondicionados com filme plástico para evitar a perda da umidade natural e em seguida identificados com fita
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adesiva. Após a retirada da amostra indeformada, foram coletados 20 Kg de solo para a complementação das
análises físicas. Todo o conjunto da coleta foi encaminhado ao laboratório da Minerais do Paraná
(MINEROPAR).
Após a análise das sondagens, onde se identificou a altura do nível freático, e com a identificação da linha de
esgoto existente no Parque, apresentada pela SANEPAR, é que foram alocados os pontos de escavação para
os testes de infiltração, visando obter o coeficiente de infiltração da área. Ao todo foram realizados 10 (dez)
testes de infiltração para a área do parque, conforme determinação do Termo de Referência (SMMA, 2006a).
Com o término das sondagens, coletas de solo e testes de infiltração, foram desenvolvidas as primeiras
interpretações dos mapas que abordam os temas desse item. Com essas pré–interpretações estabelecidas, foi
então efetuado um caminhamento de campo, que além de possibilitar a checagem das interpretações iniciais,
também contribuiu para as análises de aspectos específicos do Parque Barigüi, tais como a situação do
assoreamento que ocorre hoje no lago e seu sistema de dragagem. Algumas feições erosivas incipientes nos
córregos que margeiam a borda do parque e os tipos de aterros colocados sobre a área aluvionar foram outros
aspectos observados em afloramentos descritos durante o caminhamento de campo.
Ao todo foram descritos 06 (seis) afloramentos, com ênfase à observação tanto da geologia em si com também
de fatores antrópicos intervenientes no parque, que se relacionam com a geologia e com as demais estruturas
existentes levantadas nesse trabalho.
O Mapa 4, mostra a localização dos pontos de sondagem, afloramentos, pontos de coletas de amostras de solo
e os locais onde foram efetuados os ensaios de percolação para a determinação dos coeficientes de infiltração
do solo.
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5.1.3.2

Fotointerpretações

Os principais aspectos apresentados se deram a partir de interpretações, por meio de estereoscopia,
contemplando às linhas de drenagem, configuração do lago, aterros, e a delimitação do principal aspecto
geológico no contexto do parque, que é a área aluvionar do rio Barigüi.

Fotoaérea do ano de 1972

Através da fotointerpretação do ano de 1972, escala 1:8.000 (Figura 79), foi possível delimitar os limites da
quebra de relevo (cor marrom-clara) entre a área aluvionar e os morros adjacentes, evidenciando dessa forma, a
posição do aluvião (várzea do rio Barigüi) antes da criação do lago do Parque.
Outro aspecto importante que merece destaque são as drenagens, muitas das quais foram sendo suprimidas,
canalizadas ou mesmo redirecionadas, de acordo com o intenso grau de ocupação urbana que ocorreu nessa
área ao longo das últimas três decadas.
Complementando a fotointerpretação, foram demarcadas todas as áreas (cor verde), que naquele ano estavam
sendo terraplanadas ou mesmo servindo como áreas de empréstimo de material para aterros.
Cabe destacar, ainda, o início da grande área aluvionar do Rio Barigüi, praticamente coincidente com o
cruzamento da Avenida Manoel Ribas e a área do cemiterio Parque Iguaçu, que naquele período ocupava uma
área três vezes menor do que a atual.
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FIGURA 79: FOTO AÉREA DE 1972. ESCALA 1: 8.000. DETALHE DA ÁREA DA VÁRZEA DO RIO BARIGÜI, ANTERIOR A CRIAÇÃO DO
PARQUE.
Fonte: IPPUC, 1972
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Fotoaérea do ano de 1980

Através da fotointerpretação do ano de 1980, escala 1:25.000 (Figura 80), pôde-se identificar os limites da área
aluvionar (cor marrom-clara), em relação a ocupação que se sucedeu na área do parque. Nessa imagem de
1980 já existia o lago, delimitado pela cor azul, cuja configuração da época é bastante semelhante a atual.
Destacam-se as drenagens, principalmente as que deságuam na margem direita do lago. Através do
mapeamento foi possivel verificar que da década de 80 em diante, vários pontos de drenagem natural foram
alterados.
Foram demarcadas as áreas (cor verde) que no ano de 1980, estavam sendo terraplanadas ou mesmo servindo
como áreas de empréstimo de material para aterros. Verificou-se a movimentação de solo ocorrida na área do
cemitério Parque Iguaçu, onde é nítida a reestruturação do terreno, criando dois patamares em níveis diferentes,
um deles configurando a área dos jazigos e o outro servindo de empréstimo, sendo nivelado com os terrenos da
várzea do Iguaçu.
Como fator marcante de observação, nota-se o adensamento da ocupação urbana nessa região, ao longo dos
dez anos que se passaram entre a cena mostrada pela fotointerprtação da imagem anterior (Figura 79).
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FIGURA 80: FOTO
BARIGÜI

AÉREA DE

1980. ESCALA 1: 25.000. DETALHE

DA CONFORMAÇÃO DA ÁREA APÓS A CRIAÇÃO DO

PARQUE

Fonte: USHG, 1980
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Fotoaérea do ano de 1990
Através da fotointerpretação do ano de 1990, escala 1:8.000 (Figura 81), pôde-se identificar que o lago já
apresentava problemas de assoreamento. A delimitação dada pela cor azul demonstra tênues mudanças no
formato do lago em relação ao momento apresentado pela Figura 80, ano de 1980.
É marcante, na década de 90, o surgimento de três ilhas no lago e o aumento de uma península na margem
direita do lago. Destacam-se novamente as drenagens, principalmente aquelas criadas artificialmente pela
estabilização do nível de aterro do cemitério Parque Iguaçu, que originou um canal, apresentado nos mapas
temáticos desse trabalho como “pantâno”. Nota-se que esse canal tem origem na área do cemitério e que foi
construído paralelamente ao rio Barigüi (A), no limite de sua área aluvionar junto aos terrenos provenientes de
alteração do embasamento cristalino. Dessa forma, esse canal foi ligado a uma drenagem já existente, a qual foi
também interrompida em seu deságue natural no rio Barigüi (B), passando a acompanhar o mesmo
paralelamente, até finalmente juntar-se ao rio Barigüi, passando por trás da casa da policia Florestal devido a
barreira criada pelo aterro da Av. Candido Hartman (C). Essa observação é possível graças a fotointerpretação
realizada em ordem cronológica na escala de tempo. De acordo com o que se observa na presente imagem, as
modificações nas drenagens que fluem para o rio Barigüi foram constantes ao longo dos anos.
Nessa época, 1990, praticamente não havia áreas em terraplanagem ou com movimentação de solo para
empréstimo de material para aterros.
Como fator marcante de observação, nota-se o adensamento da ocupação urbana nessa região entre os anos
de 1980 e 1990, que se deram na porção leste do parque, sentido centro de Curitiba.

RELATÓRIO FINAL
132

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

FIGURA 81: FOTO AÉREA DE 1990. ESCALA 1: 8.000
Fonte: IPPUC, 1990
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Fotoaérea do ano de 1996
Através da fotointerpretação do ano de 1996, escala 1:8.000 (Figura 82) observa-se que as ilhas existentes no
lago aumentaram de tamanho. Da mesma forma é notavél o sugimento de uma nova ilha, próxima à península
da margem direita do lago, a qual também aumentou de tamanho em relação a imagem da fotointerpretação da
Figura 81, referente ao ano de 1990.
Em relação às drenagens, além dos aspectos relacionados às canalizações observadas nas fotointerpretações
anteriores, nota-se que o canal definido como “pantâno”, tem origem na drenagem que limita a porção norte do
terreno do cemitério Parque Iguaçu.
Quanto às drenagens fluem para o rio Barigüi, verifica-se que não houve grandes modificações em relação ao
que mostrou a fotointerpretação da Figura 81, referente ao ano de 1990.
Destacam-se duas áreas com solo exposto no entorno do parque. Essas áreas são relacionadas a uma porção
do cemitério Parque Iguaçu, e também a uma área que estava sendo terraplanada para a construção de um
condomínio de prédios.
Em relação ao adensamento da ocupação urbana nessa região, entre os anos de 1990 a 1996, nota-se que
ocorreu principalmente na porção oeste do parque, em direção ao Bairro de Santo Inácio.
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FIGURA 82: FOTO AÉREA DE 1996. ESCALA 1: 8.000
Fonte: IPPUC, 1996
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Fotoaérea do ano de 2002
O principal aspecto fotointerpetado na imagem do ano de 2002, escala 1:8.000 (Figura 83), corresponde a
criação de um canal paralelo à margem esquerda do lago. Esse canal englobou duas ilhas e incorporou parte da
península que existia. O referido canal faz parte de um projeto do Departamento de Parques e Praças da SMMA,
que visa propiciar um fluxo direcionado do rio Barigüi paralelamente ao lago, diminuindo, assim, o assoreamento
do lago e conseqüetemente facilitando os trabalhos de dragagem dos sedimentos, que tenderiam a ser
despositados exclusivamente ao longo desse canal. Em períodos de cheia, o canal seria aberto no início do lago,
distribuindo a carga das chuvas por sobre o lago, criando uma área de amortização de enchentes.
Em relação ao adensamento da ocupação urbana, nota-se que entre os anos de 1996 a 2002 não ocorreram
siganificativas alterações, assim como também não foram observadas mudanças relevantes relacionadas a
canalizações de drenagens nesse período.
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FIGURA 83: FOTO AÉREA DE 2002. ESCALA 1: 8.000
Fonte: IPPUC, 2002

RELATÓRIO FINAL
137

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

5.1.3.3

Levantamento topográfico cadastral

Os levantamentos topográficos (planialtimétrico, cadastral e imobiliário) foram executados de acordo com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizando poligonais do tipo enquadradas com o
método de irradiação de pontos.
Utilizou-se para o georreferenciamento as bases de monitoramento contínuo do Centro Universitário Positivo
(UNICENP), homologadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a base Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
O levantamento topográfico do Parque teve como base o Referencial de Nível (RN), implantado pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPUC) (marco 2291), cujas referências foram transportadas para os
pontos de poligonais com nivelamento geométrico. O marco planialtimétrico situa-se no Parque Barigüi, junto ao
trapiche do pequeno lago situado entre o pavilhão de exposição e a lanchonete sobre o lago principal, no Bairro
Santo Inácio, sob as coordenadas UTM: 669.909,166 e 7.186.695,337, altitude 902,610 m, conforme Anexo 02.
O Mapa 5, demonstra o levantamento planialtimétrico cadastral do Parque Barigüi.
Os trabalhos foram realizados em 27 dias, sendo, 23 dias de campo e 05 dias de escritório. Foram empregadas
em parte do levantamento, duas equipes, com um técnico e dois auxiliares cada.
Foram utilizados os seguintes equipamentos de topografia e softwares:


duas estações totais TC 407 (Leica);



par de Sistema de Posicionamento Global (GPS) GTR-A bt (tech Geo);



nível digital NA2002 (Wild).



sistema topográfico posição;



sistema TopoGRAPH 98 se;



EZSurv 2.21 (processamento dos dados de GPS);



AutoCAD 2004.
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5.1.3.3.1

Implantação de Referenciais de Nível (RNs) no Parque Barigüi

A implantação dos RNs na área do Parque se deu em conformidade com a pré-definição dos locais pela SMMA.
O método de nivelamento utilizado foi do tipo nivelamento e contra-nivelamento (Figura 84), fazendo uso de um
nível digital NA 2002. A grande maioria das coordenadas foi obtida por meio de rastreio com GPS e outras, pelas
poligonais com pontos de apoio rastreados.

FIGURA 84: VISTA

DO NIVELAMENTO (NÍVEL DIGITAL NA2002) FIGURA 85: DETALHE DO REFERENCIAL DE
PARA IMPLANTAÇÃO DOS REFERENCIAIS DE NÍVEL NO PARQUE
IMPLANTADO NO PARQUE BARIGÜI

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

NÍVEL (MARCO)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Foram implantados no Parque, conforme o Termo de Referência, 05 (cinco) marcos de concreto (Figura 85)
cujas localizações estão descritas na seqüência. Os marcos foram confeccionados segundo as normas técnicas,
padrão IBGE e IPPUC, em formato piramidal, na dimensão de 60x12x8 cm, com uma chapa metálica cravada
em seu topo, contendo a identificação do marco e a inscrição protegido por lei.
QUADRO 13: MEMORIAL DESCRITIVO DOS REFERENCIAIS DE NÍVEL (RN1 AO RN5) IMPLANTADOS NO PARQUE BARIGÜI - 2007

Coordenada Geográfica
Coordenada UTM

MARCO – RN1
Latitude: 25°25’33.57517” S
Longitude: 49°18’27.29773” W
Norte: 7186792.079 m
Leste: 670204.148 m
896.879 m

Altitude Ortométrica
Descrição de Localização:
Marco localizado dentro do Parque Barigüi, próximo ao restaurante Maggiori, junto a um poste de eletricidade
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Croqui de localização

Coordenada Geográfica
Coordenada UTM – SAD 69

Vista da implantação do RN

MARCO – RN2
Latitude: 25°25’48.31117” S
Longitude: 49°18’59.09570” W
Norte: 7186349.919 m
Leste: 669309.963 m
897.526 m

Altitude Ortométrica
Descrição de Localização:
Marco localizado dentro do Parque Barigüi, próximo à ponte de entrada do Parque pela Rua General Mario
Tourinho, junto a uma mureta de proteção.
Croqui de localização
Vista da implantação do RN

Coordenada Geográfica
Coordenada UTM – SAD 69

MARCO – RN3
Latitude: 25°24’57.55269” S
Longitude: 49°18’28.58022” W
Norte: 7187900.885 m
Leste: 670182.369 m
897.454 m

Altitude Ortométrica
Descrição de Localização:
Marco localizado dentro do Parque Barigüi, junto à ponte de pedestres sobre o rio Barigüi.
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Croqui de localização

Coordenada Geográfica
Coordenada UTM – SAD 69

Vista da implantação do RN

MARCO – RN4
Latitude: 25°24’23.49988” S
Longitude: 49°18’18.88748” W
Norte: 7187099.096 m
Leste: 670443.076 m
900.799 m

Altitude Ortométrica
Descrição de Localização:
Marco localizado dentro do Parque Barigüi, junto ao poste de iluminação no canteiro do estacionamento do
Bistrô, nas imediações da Rua Dr. Aluízio França.
Croqui de localização
Vista da implantação do RN
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Coordenada Geográfica
Coordenada UTM – SAD 69

MARCO – RN5
Latitude: 25°24’53.64525” S
Longitude: 49°18’05.87938” W
Norte: 7188013.053 m
Leste: 670818.234 m
934.713 m

Altitude Ortométrica
Descrição de Localização:
Marco localizado dentro do Parque Barigüi, próximo ao acesso à SMMA, junto ao monumento (estátua do
leão), às margens da Avenida Manoel Ribas.
Croqui de localização
Vista da implantação do RN

Fonte: ECOTÉC NICA, 2007
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5.1.3.4

Geomorfologia

O relevo da Área de Influência Regional (AIR) e da Área de Influência Direta (AID) em questão faz parte da
grande unidade geomorfológica denominada Primeiro Planalto Paranaense, e a morfologia que envolve Área de
Influência Indireta (AII) compreende uma zona de transição, onde ocorre o contato de duas unidades geológicas.
A unidade denominada de Complexo Atuba domina a AII deste trabalho, definindo uma paisagem bem
modelada; com colinas de topos arredondados, vertentes convexas e dissecação generalizada. É composta
principalmente por gnaisses migmatizados e sua maior área de abrangência dentro da Área de Entorno se
estende para o lado oeste do parque em cotas maiores. A outra unidade corresponde à Formação Guabirotuba,
que se estende para a região leste da área de entorno, em direção ao centro de Curitiba. Essa formação
sedimentar é caracterizada morfologicamente por colinas suaves em topos aplainados e vertentes íngremes de
alta inclinação.
A área considerada como a área específica desse estudo localiza-se em um compartimento da planície aluvionar
do rio Barigüi.
A rede de drenagem que recobre está área é densa, sendo o rio principal o Barigüi, que flui no sentido sul. As
principais falhas e diáclases controlam a drenagem onde está encaixado o rio Barigüi, conferindo-lhe um padrão
paralelo a subparalelo, enquanto que nas cabeceiras de seus afluentes de 1°ordem é subdendrítica. O tipo
genético que define a origem desse sistema de drenagem é o adaptado a falhas e diáclases.
O rio Barigüi apresenta uma extensa várzea a partir do local onde está o parque, até a sua foz na confluência
com o rio Iguaçu. Embora seu curso original, a partir desse local, fosse meandriforme7, seu vale é controlado por
falhas. Como característica marcante da região destaca-se a planície aluvionar por onde corre o rio Barigüi, que
atualmente, se encontra totalmente urbanizada até o trecho em que cruza a rodovia do Contorno Sul, ladeada
por um relevo com formas onduladas e declividades acentuadas pela sua margem direita a suavemente
onduladas e declividades medianas pela sua margem esquerda, características do Embasamento Cristalino e da
Formação Guabirotuba.
Este relevo ondulado compõe juntamente com a planície aluvionar do rio Barigüi, a feição morfológica onde está
situada a área especifica desse estudo.

7 Conforme a análise de fotografias aéreas da década de 1970, em que se observa o contexto natural do rio Barigüi no trecho que hoje compreende o lago
do Parque do Barigüi.
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5.1.3.4.1

Hipsometria

A hipsometria foi realizada a partir da base planialtimétrica na escala 1:2.000.
O Mapa 6, mostra as relações de altitude e as diferenças de cota para a área específica de estudo. Nesse mapa
pode se observar que as maiores elevações da área estão na cota 962 m, no morro situado na margem direita
do lago do Barigüi e que as menores elevações situam-se na cota 890 m, concentradas na saída do vertedouro
do lago.

5.1.3.4.2

Modelo digital de terreno

Visando apresentar uma vista em 3D da área do Parque Barigüi, foi gerado um modelado da topografia que
envolve a área de entorno do parque, onde é possível observar as relações geomorfológicas descritas
anteriormente. Esse modelado da topografia chama-se de Modelo Digital de Terreno.
A Figura 86 possibilita a visualização do modelo digital de terreno criado a partir da base planialtimetrica e
desenvolvido pelo software SURFER 8.0 com a matriz de cálculo estabelecida como krigagem. As duas formas
de apresentação do modelo facilitam uma identificação morfológica da área. As setas azuis na imagem em grid
do modelo indicam as principais linhas de escoamento superficial da área.

FIGURA 86: MODELO DIGITAL DE TERRENO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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5.1.3.4.3

Declividades

O estudo da declividade é de suma importância para trabalhos de planejamento territorial. Com a análise da
declividade é possível estabelecer áreas com maior potencial para certas atividades e obras civis, assim como
identificar áreas impróprias para determinados usos (Mapa 7). Quando essa informação é cruzada com a
geologia e com a caracterização de solos, é possível fazer uma interpretação geotécnica do local.
Assim como o modelo digital, a declividade teve como base o mapa planialtimétrico desenvolvido. Foram
definidas as cinco classes de declividade utilizadas comumente em trabalhos de planejamento territorial. Essas
classes podem ser observadas no Quadro 14.
QUADRO 14: CLASSES DE DECLIVIDADE INCIDENTES NO PARQUE BARIGÜI

Intervalos
0 – 5%
5 – 10%
10 – 15%
15 – 20%

Inclinações
2°51’
2°51’ – 5°42’
5°42’ – 8°31’
8°31’ – 11°18’

20 – 30%

11°18’ – 18°26’

> 30%

> 18°26’

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

As classes de declividade definidas seguiram uma linha de desenvolvimento usada para a realização desse tipo
de mapa, usualmente apresentada em mapas semelhantes produzidos pela MINEROPAR, cuja metodologia
baseia-se no trabalho intitulado de “Análise critica da cartografia geotécnica e proposta metodológica para as
condições brasileiras”, produzido por ZUQUETTE (1987).
A partir do Mapa 7 pode-se identificar os intervalos, sendo que de 0 a 5 % tem-se as áreas planas de fundo de
vale do rio Barigüi e também os topos achatados das elevações e interflúvios das encostas do parque. Essas
encostas são relativamente abruptas, na porção esquerda do rio Barigüi, no contexto dominado pelas rochas do
Complexo Atuba, que apresentam em geral perfil convexo, com declividades que variam de 5 a 20%, com
algumas áreas apresentado declividades de 20 a 30% e excepcionalmente culminando em porções acima de 30
%. Já no contexto dominado pelos sedimentos inconsolidados da Formação Guabirotuba as encostas são
menos abruptas e em geral também configuram um perfil convexo, com declividades que variam de 5 a 20 %,
sendo que várias áreas nessa porção apresentam declividade de 0 a 5 %.
A paisagem topográfica esculpida nas rochas pelos processos exógenos reflete a estruturação dessa área, que
é definida por um controle estrutural marcado por um falhamento transcorrente, que é explicado mais adiante no
item da Geologia.
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Conforme propostas de mapeamento definidas por ZUQUETTE (1987), apresenta-se o Mapa de Geomorfologia
(Mapa 8), a partir de interpretação em fotografias aéreas em escala 1:25.000 e 1:8.000, visando estabelecer
critérios para a caracterização dos padrões de formas das vertentes e suas relações com os solos, rochas e
vegetação. Associada à fotointerpretação, foi realizada uma análise baseada na carta topográfica levantada pela
equipe de topografia desse trabalho, onde foram atribuídas cores distintas para as diversas feições
geomorfológicas (platôs, vertentes suaves, vertentes abruptas e escarpas). Também se estabeleceu a
classificação das formas de relevo quanto à sua gênese, tamanho (morfometria) e dinâmica atual.
O mapa geomorfológico (Mapa 8) demonstra a distribuição das formas de relevo identificadas.
Observam-se platôs que ocupam 0,64% do total da área do parque, e estão inseridos em porções relativamente
planas, nos altos topográficos do domínio das rochas gnáissicas e migmatiticas. As vertentes suaves ocupam
31,02% da área do parque e correspondem aos terrenos com declividades variando entre 5% a 20%. Já as
vertentes abruptas, que correspondem em geral a terrenos com declividades entre 20% a 30%, ocupam área
bem menor, em torno de 2,69% da área do parque. As escarpas são restritas a pequenas porções muito
declivosas, em geral superiores a 30% de declividade. Possuem abrangência de apenas 0,97% do total da área
do parque sendo condicionadas a área de ocorrência das rochas gnáissicas e migmatiticas.
A maior feição geomorfológica, que domina o parque é representada pela planície aluvionar do Rio Barigüi, com
45,37% do total da área. Associada a essa feição está o lago do Barigüi e, tanto este como as drenagens
interligadas, corresponde a um total de 19,06% da área do parque.
Por fim, convencionou-se nesse trabalho, utilizar a denominação de “pântano” à área que corresponde a uma
drenagem de água parada, extremamente eutrofizada (porção oeste, acima da Avenida Cândido Hartmann), a
qual foi construída paralelamente a margem direita do rio Barigüi, na borda do aluvião. Esse “pântano”,
corresponde a um total de 0,25% da área do parque.
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5.1.3.5

Geologia

Todas as tipologias de solo, bem como os sedimentos aluvionares depositados pela ação do rio Barigüi, assim
como as rochas gnáissico-migmatiticas e os materiais inconsolidados da Formação Guabirotuba que formam o
subsolo da área do Parque Barigüi e suas áreas de influência, fazem parte de um grande contexto tectônico,
denominado de Bacia Sedimentar de Curitiba. Essa bacia tectônica, intracratônica, por sua vez faz parte de um
conjunto de entidades geomorfológicas similares, que estão a grosso modo paralelas à Serra do Mar,
posicionadas em uma faixa de direção N30 - 60E. Denominada de “Faixa Móvel Ribeira” ou “Faixa de
Cisalhamento Ribeira”, se estende desde o litoral do Rio de Janeiro até Curitiba. A cidade de São Paulo está
situada sobre uma Bacia Sedimentar tectônica muito semelhante à de Curitiba.
As Unidades Litológicas presentes nas áreas de influência do parque permitem a elaboração do Quadro 15, com
a seguinte estratigrafia.
QUADRO 15: COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA BACIA SEDIMENTAR DE CURITIBA

Idade

Unidade Geológica

Quaternário (superior)- Holoceno

Aluviões e depósitos coluvionares secundários

Terciário (médio a superior)- Mioceno a Plioceno

Formação Guabirotuba

Jurássico-Cretáceo

Diques de Diabásio

Proterozóico superior

Grupo Açungui

Proterozóico inferior a Arqueano

Complexo Atuba (Complexo Costeiro redefinido)

Fonte: elaborado com base em CPRM, 1998 e SALAMUNI, 1998

O Complexo Atuba compõe a superfície sobre a qual estão depositadas todas as outras formações citadas,
representando assim o embasamento cristalino, onde se acomodou a Bacia Sedimentar de Curitiba. Essas
rochas formam o litotipo que compõe o subsolo de toda a área de Influência Regional e também da área
especifica do Parque Barigüi. Correspondem a rochas cristalinas que ocupam área de cerca de 3000 km² (SIGA
J., et al.,1995). Apresentam-se recortadas por sistemas de fraturamentos, superimpostos e intrudidos por diques
de diabásio do Mesozóico.
O Grupo Açungui ocorre apenas no extremo noroeste da bacia de Curitiba, ocupando toda a Área de Influência
Direta a partir dos limites do município de Curitiba. Na Área de Influência Indireta ocorre apenas no bairro da
Lamenha Pequena, com rochas da Formação Capiru, que são compostas por Metassedimentos sílticosargilosos incluindo filitos e metarritimitos (CPRM, 1986).
As rochas do Grupo Açungui estão afetadas por dobramentos regionais e apresentam superfícies de clivagem
derivadas daqueles eventos. Estão justapostas às rochas do Complexo Atuba por zonas de falhas
transcorrentes. As rochas do Grupo Acungui não afloram na Área de Entorno e nem na Área Específica do
Parque.
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Os diques de diabásio são rochas de um evento temporal Juro-Cretáceo que caracterizam os corpos intrusivos
de rochas básicas, que seccionam as rochas metassedimentares e cristalinas do embasamento, na direção N30
- 60W. Esses diques estão presentes em toda a Área de Influência Regional e nas Áreas de Influência Direta e
Indireta. Porém, não foram observados na Área de Entorno e na Área Específica do Parque.
Além do formato de diques, o diabásio pode se solidificar em outras formas de caráter mais aleatório, em
caminhos onde o magma simplesmente digeriu rocha, livre do direcionamento de descontinuidades físicas
aparentes.
A Formação Guabirotuba é constituída por argilitos, arcósios, margas, areias e cascalhos. Os argilitos são
predominantes em toda seção descrita como o perfil de alteração da Formação Guabirotuba (FORTIN et
al.,1989). Da base para o topo tem-se o seguinte:


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



calcretes e dolcretes (3 - 5 m) formados por nódulos maciços ou friáveis em matriz argilosa;



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



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



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



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

A Formação Guabirotuba ocorre na Área de Influência Regional assim como nas áreas de Influência Direta,
Indireta, de Entorno e também na Especifica do Parque.
Segundo SALAMUNI (1998) o sistema de falhamento em que está situado o Parque Barigüi e
consequentemente toda calha onde está encaixado o rio Barigüi nesse trecho, que vai do parque até a sua foz
junto ao rio Iguaçu, corresponde a uma falha do tipo transcorrente, que põe em contato a Formação Guabirotuba
com o Complexo Atuba, como mostra de forma esquemática a Figura 87.
Completam o preenchimento da Bacia Sedimentar de Curitiba os sedimentos do Quaternário, dentre os quais se
destacam os sedimentos fluviais que contém as areias e argilas, que correspondem à maior parte da área
considerada como a área especifica desse estudo, ou seja, dentro da várzea o rio Barigüi, como será visto mais
a adiante.
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A Figura 87, mostra o Parque Barigüi inserido na Área de Influência Direta (bacia hidrográfica) sobre o mapa
geológico da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) de 1998. Nessa figura foi também
sobreposto o falhamento transcorrente definido por Salamuni no mesmo ano.
As nomeclaturas Pca9, Pca8, Pca10 e Pca6 são subdivisões do Complexo Atuba. As nomeclaturas Mc8, Mc2 e
Mc6 correspondem a subdivisões da Formação Capiru do Grupo Açungui e a nomeclatura QPg corresponde à
Formação Guabirotuba.

FIGURA 87: CARTA GEOLÓGICA DE PARTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA, COM
DETELHE PARA O PARQUE BARIGÜI
Fonte: CPRM 1998 e ADAPTADO DE SALAMUNI 1998

5.1.3.5.1

Caracterização do modelo geológico da área do Parque Barigüi

Nas planícies do rio Iguaçu e seus afluentes, dentre eles o rio Barigüi, podem ser reconhecidas diversas
unidades morfológicas, destacando-se os canais fluviais, meandros abandonados, diques marginais, planície de
inundação e diferentes níveis de terraços.
O rio Barigüi apresenta padrão de canal bastante particular. As direções gerais do rio coincidem com os
lineamentos das estruturas do escudo, evidenciando controle estrutural. Os meandros abandonados são
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freqüentes e se caracterizam por constituir lagoas em forma de meia lua em processo de preenchimento, onde
se depositaram sedimentos, principalmente argilas com matéria orgânica abundante, semelhantes aos da
planície de inundação.
O rio Barigüi, na área específica desse estudo, apresentava canal fluvial de padrão meandrante, o que permite
inferir certos aspectos de sua dinâmica original, pois rios com esse tipo de canal têm sido estudados em
numerosos casos no mundo. Hoje, no trecho em que intercepta o parque, o rio foi modificado em relação ao
ambiente natural em que se situava, com a construção do lago. Porém, sua dinâmica permanece, mesmo que
alterada em relação à formação de novos meandros. Um reflexo disso é o assoreamento constante do lago.
Os canais meandrantes erodem suas margens côncavas e depositam sedimentos nas suas margens convexas,
o que faz progredir o meandro, aumentando sua curvatura. A continuidade deste processo acaba por provocar a
ressecção do meandro, gerando um meandro abandonado, feição esta muito comum não só na várzea do rio
Barigüi como também nas várzeas dos rios Belém e Iguaçu. A Figura 88 apresenta um modelo clássico de
sistema fluvial meandrante Os meandros abandonados transformam-se em lagoas em forma de meia lua, onde
sedimentos finos (silte e argila principalmente) se depositam por decantação.

FIGURA 88: MODELO CLÁSSICO DE SISTEMA FLUVIAL MEANDRANTE
Fonte: READING, 1996

Os demais aspectos, relacionados com o modelo geológico da área do Parque Barigüi foram desenvolvidos a
partir das análises em campo.
Dessa forma, os seis afloramentos descritos, que estão detalhadamente sintetizados na forma de fichas
descritivas contendo todas as informações observadas, encontram-se no Apêndice 04. Esses afloramentos
contribuíram para a caracterização da geologia da área.
A Figura 89 e Figura 90 mostram o afloramento AF-05, no qual foi identificada uma pequena área aluvionar com
2 metros de largura em média, e cuja extensão pode ser observada na Figura 90. Este pequeno aluvião é
composto essencialmente por areias grossas, heterogêneas e mal selecionadas.
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FIGURA 89: VISTA DE ALUVIÃO RECENTE, CORRESPONDENTE AO FIGURA 90: VISTA DE DETALHE DA CAMADA ARENOSA
AFLORAMENTO AF -05
ALUVIÃO CORRESPONDENTE AO AFLORAMENTO AF -05
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A Figura 91 e Figura 92 demonstram o local do afloramento AF-01, mesmo local em que foi efetuada uma coleta
de solo indeformada ASB-02.
Esse afloramento representa uma massa de solo coluvionar, ou seja, um solo transportado, de coloração
avermelhada repleto de fragmentos de quartzo branco com tamanhos de até cinco centímetros de diâmetro.

FIGURA 91: VISTA
AFLORAMENTO AF-01.

DE COLÚVIO, CORRESPONDENTE AO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 92: VISTA DE DETALHE DE FRAGMENTOS DE QUARTZO
NO AFLORAMENTO AF-01
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A Figura 93 e a Figura 94 demonstram um contato entre a massa coluvionar anteriormente descrita e o saprolito
de gnaisses e migmatitos do Complexo Atuba caracterizados pelo afloramento AF - 02. É possível observar no
saprolito o intenso grau de fraturamento sofrido, provavelmente em função do falhamento trasncorrente definido
por SALAMUNI (1998).
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FIGURA 93: VISTA DE CONTATO GEOLÓGICO ENTRE COLÚVIO E FIGURA 94: VISTA DE DETALHE DO CONTATO DO AFLORAMENTO
AF -02
SAPROLITO DO AFLORAMENTO AF -02
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A Figura 95 representa o afloramento AF -05, caracterizado por uma rocha migmatítica sã, maciça, em meio à
drenagem por onde mais a jusante se forma a pequena porção aluvionar definida pelo AF – 03.
A Figura 96 mostra o afloramento AF- 06, localizado na encosta da drenagem que faz a divisa sul da área do
parque, constituindo a borda de um afluente da margem esquerda do rio Barigüi. Nesse afloramento são
caracterizadas duas camadas de aterro distintas. A superior, com 1,5 m de espessura, é composta por uma
mistura de solos argilo-siltosos de horizontes B/C, repletos de fragmentos de rochas com formas, tamanhos e
origens variadas. Abaixo dessa camada superior, ocorre outra camada de aterro diferenciada, também com 1,5
metro de espessura, onde é visível uma estratificação dada por estratos centimétricos de lama, contendo
resíduos (lixo) de vários tipos como: plásticos, telhas, madeiras e outros, distribuídos pelos estratos.
Provavelmente essa camada de aterro inferior corresponde a um período do início da construção do lago do
parque, onde eram depositados materiais finos, “lama” de áreas assoreadas no lago já naquele período.
Por fim, essa camada de aterro encontra-se em contato com saprolito de rocha migmatítica muito alterada, com
coloração marrom clara e textura da rocha original ainda aparente.
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FIGURA 95: VISTA DE CONTATO GEOLÓGICO ENTRE COLÚVIO E FIGURA 96: VISTA DE DETALHE DO CONTATO DO AFLORAMENTO
AF-02
SAPROLITO DO AFLORAMENTO AF-02
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O Mapa 9 demonstra a geologia do Parque Barigüi e sete perfis geológicos para a área do Parque, em que se
podem observar as relações de contato das rochas e dos materiais incosolidados presentes no local.
É importante mencionar que o contato definido pela Formação Guabirotuba foi obtido a partir de trabalhos
anteriores, especificamente do mapa da CPRM (1998), uma vez que não foram encontrados afloramentos
próprios da Formação Guabirotuba na área, apenas indícios provenientes das sondagens a trado.
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5.1.3.6

Solos

O solo pode ter diferentes formas de definição. Em geologia, é considerado como o produto do intemperismo
físico e químico das rochas, situado na parte superficial do manto de intemperismo. Constitui-se de material
rochoso desintegrado e decomposto. Em pedologia, corresponde a todo material natural constituído de camadas
ou horizontes de compostos minerais e/ou orgânicos com variadas espessuras, diferindo do material original por
propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas e por características biológicas. Para a mecânica
dos solos, considera-se como todo material terroso encontrado na superfície da crosta, de origem orgânica ou
inorgânica, que é escavável por meio de qualquer equipamento (pá, picareta, dentre outros), ou de fácil
desagregação pelo manuseio ou ação da água.
Dentro das caracterizações de solo existentes, destaca-se para esse trabalho aquela que atende aos parâmetros
voltados à identificação do solo, visando determinar sua capacidade de suporte a empreendimentos com fins de
engenharia e geotécnicos. Por isso, enfocou-se uma classificação de solos sob a denominação de materiais
inconsolidados. São considerados materiais inconsolidados todos os materiais que estão entre o topo do
substrato rochoso e a superfície, independente de serem residuais ou retrabalhados. São produtos das ações
dos processos secundários sobre as rochas; sendo dinâmicos, sofrem mudanças tanto com a continuidade dos
processos secundários como por atividades antrópicas. Dentro dessa classificação na área específica de estudo,
também estão inseridos os aluviões e os sedimentos da Formação Guabirotuba.
O Mapa 10, a seguir apresenta informações acerca de coberturas inconsolidadas, reunindo informações sobre o
processo de origem dos materiais, tais como a rocha original, a textura, cor, espessura, presença de matacões e
o perfil típico de alteração para cada unidade.
Porém, visando ampla abordagem desse tema, que envolve diferentes interesses multidisciplinares, procurou-se
também apresentar uma descrição dos solos conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da
EMBRAPA (2006), identificando as classes do primeiro nível categórico (ordem) por analogia a partir das
características físicas observadas nos levantamentos de campo.
O mapeamento e a caracterização dos materiais inconsolidados e solos envolveu várias fases:


fotointerpretação (onde foram separadas as unidades geomorfológicas e as morfoestruturas);



reconhecimento de campo com descrição sistemática de solos por meio de sondagem a trado manual
(considerada a base da investigação de solos efetuada na área do parque);



análise dos mapas de declividade e geomorfologia;



reconhecimento de campo para observações finais e coleta de amostras para cada unidade
representativa;



realização de ensaios de laboratório.
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5.1.3.6.1

Sondagem a trado manual

Objetivando o reconhecimento das características geológicas e das camadas de solo e subsolo do terreno,
foram efetuados no local do Parque Barigüi 44 sondagens, sendo perfurados no total 124,75 m, a trado manual
helicoidal com 6” de diâmetro. Essas sondagens atingiram o máximo de 5 m e o mínimo de 1 m de profundidade.
A locação das sondagens seguiu uma distribuição conforme foi comentado anteriormente. Das 44 sondagens,
apenas vinte e quatro atingiram o nível freático.
O processo de sondagem foi fotografado, conforme demonstrado na Figura 97 e cada ponto georreferenciado
com GPS, marca Garmin modelo Legend.

FIGURA 97: VISTAS DE PROCEDIMENTOS DE SONDAGEM A TRADO MANUAL NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A descrição de cada perfil sondado foi efetuada conforme as características físicas dos solos e dos materiais de
alteração da rocha, basicamente em relação a fatores como cor, plasticidade, coesão, granulometria,
mineralogia, umidade e porosidade.
O nível de água encontrado na perfuração foi verificado após um período de tempo, considerando sempre sua
altura depois de estabilizado.
O modelo preenchido da ficha de campo, correspondente à descrição do ponto de sondagem ST-01 é
apresentado no Quadro 16. A descrição de todos os pontos de sondagem encontra-se no Apêndice 05 e a
localização dos pontos pode ser observada no Mapa 4 já apresentado.

RELATÓRIO FINAL
161

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

QUADRO 16: MODELO PREENCHIDO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DA SONDAGEM A TRADO MANUAL

Fonte: ECOTENCICA 2007

Descrição dos tipos de materiais inconsolidados existentes

5.1.3.6.2

Na área do Parque Barigüi, foram mapeados e separados os principais tipos superficiais de coberturas
inconsolidadas, a saber: solos residuais maduros; solos residuais jovens; solos coluviais (transportados); solos
litólicos (saprolíticos) e solos aluvionares, desenvolvidos sobre os tipos de rocha que ocorrem na área específica
de estudo.
Para a descrição dos materiais inconsolidados, adotou-se a seguinte classificação:


solo residual maduro – solo desenvolvido no local da própria alteração da rocha (in situ) evoluído
pedogeneticamente (horizonte B, latossolo), apresentando espessuras bem desenvolvidas (acima de
2 m, conforme o tipo de rocha original), freqüentemente com a presença de horizonte orgânico na
porção superficial. Localizado preferencialmente em terrenos planos a levemente inclinados;



solo residual jovem – solo desenvolvido no local da própria alteração da rocha (in situ), pouco evoluído,
início do processo pedogenético, com estrutura incipiente da rocha original, eventualmente argilas
expansivas. Também apresenta horizonte orgânico nas porções superiores;



solo transportado (colúvio) – solo e/ou fragmentos rochosos transportados ao longo de encostas de
morros, preferencialmente na base de terrenos escarpados, com declividade acima de 20%. É gerado
pela ação combinada da gravidade e da água, e ocorre sobre todos os gnaisses e migmatitos presentes
na área, principalmente nas encostas da margem direita do rio Barigüi no local de estudo. Possui
características diferentes das rochas ou solos subjacentes, principalmente pela presença de linhas de
seixos na base da porção transportada e pelo padrão caótico de seus constituintes. A matriz apresenta
uma composição de grãos, seixos e blocos de diversos tamanhos e em vários graus de alteração. Estes
depósitos têm forma de cunha e estão assentados diretamente sobre as rochas gnáissico-migmatíticas
da área e sobre solos residuais. Pela posição destes depósitos na topografia, o Nível de Água (Nível
Freático) normalmente é próximo ou maior que 10 m, e as espessuras de solo variam de metros a
dezenas de metros;

RELATÓRIO FINAL
162

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI



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



solo aluvionar – ocorre na planície de inundação que acompanha o rio Barigüi por toda a área do
parque.

Conforme o resultado das investigações e interpretações efetuadas na área especifica de estudo, podem-se
determinar diferenciações de solo passiveis de mapeamento.
A mais significativa compreende os solos desenvolvidos sobre a várzea do Barigüi, que possuem a maior área
de abrangência. São solos aluvionares, que apresentam o nível freático próximo ou muito próximo à superfície,
tendo sido modificados por ações antrópicas como o aterramento e movimentações oriundas dos processos de
estruturação do parque. Seus limites de ocorrência coincidem com os limites da área aluvionar e em relação à
classificação da EMBRAPA (2006) podem ser considerados como Gleissolos Melânicos.
Outras duas diferenciações mapeadas estão relacionadas com os produtos de alteração da Formação
Guabirotuba e das rochas gnáissico-migmatíticas do Complexo Atuba. A Figura 98 e a Figura 99 apresentam
solos residuais provenientes da alteração dessas rochas e materiais inconsolidados

FIGURA 98: VISTA DE SOLO RESIDUAL JOVEM NO PARQUE FIGURA 99: VISTA DE SOLO
BARIGÜI DESENVOLVIDO IN SITU SOBRE GNAISSES E MIGMATITOS BARIGÜI DESENVOLVIDO IN
FORMAÇÃO GUABIROTUBA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

RESIDUAL MADURO NO PARQUE
SITU SOBRE SEDIMENTOS DA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Os solos que se desenvolvem na área de meia encosta entre a quebra de relevo com a várzea e o morro que se
encontra ao longo da margem direita do rio Barigüi são frutos da alteração de gnaisses e migmatitos. A Figura
100 a Figura 103, representam o local definido como afloramento AF-04 e mostram algumas dessas variações
contendo solo transportado, residual jovem e residual maduro.
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FIGURA 100: VISTA

DE COLÚVIO NO PARQUE BARIGÜI FIGURA 101: VISTA DE MASSA COLUVIONAR NO
COMPOSTO POR MASSA BRANCA ARGILOSA DE COLORAÇÃO BARIGÜI COMPOSTA POR CASCALHO
ACINZENTADA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

PARQUE

FIGURA 102: VISTA DE SOLO RESIDUAL MADURO NO PARQUE FIGURA 103: VISTA DE CONTATO ENTRE SOLO RESIDUAL
BARIGÜI, DE COLORAÇÃO CINZA CLARO E COMPOSIÇÃO ARGILO- MADURO E COLUVIO COMPOSTO POR CASCALHO NO PARQUE
ARENOSA
BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Além desses, ainda foram observados saprolitos onde foram identificadas as maiores diferenciações de solo.
Provavelmente essas diferenciações são decorrentes da evolução da encosta e das altas declividades nessa
porção da área.
Em relação à classificação da EMBRAPA (2006), os solos presentes nesse contexto podem ser considerados
como argissolos vermelho amarelados, cambissolos húmicos, latossolos vermelho amarelados e neossolos
regolíticos.
Já na outra extremidade do parque, na área de meia encosta que abrange desde a margem esquerda do rio
Barigüi até o topo do morro onde está a situada a SMMA, tem–se o domínio da Formação Guabirotuba, onde as
declividades são menos acentuadas e ocorre a formação predominante de solos residuais maduros. Nesse
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contexto existe um desenvolvimento pedogenético maior, com a formação de Luvissolos Háplicos e Cambissolos
Húmicos (EMBRAPA, 2006).

5.1.3.6.3

Coleta de amostras de solo para ensaios de laboratório

Foram realizadas duas coletas de solo, deformadas e indeformadas denominadas de ASB-1 e ASB-2, para aferir
os parâmetros de análise granulométrica com sedimentação, índices físicos, densidade aparente, proctor
normal, CTC e erodibilidade. Essas coletas foram realizadas durante a fase das sondagens a trado e
encaminhadas ao laboratório da MINEROPAR.
A descrição do perfil de solo do local das coletas está sintetizada em fichas descritivas, no Apêndice 06.
A Figura 104 e a Figura 107 mostram o processo de coleta das amostras deformadas e indeformadas de solo,
realizados na área do parque. A localização desses pontos de coleta está disposta no Mapa 4.

FIGURA 104: VISTA DE ESCAVAÇÃO DA ÁREA DE COLETA DE FIGURA 105: VISTA DE ESCAVAÇÃO DA
AMOSTRAS DE SOLO NO PARQUE BARIGÜI
INDEFORMADA DE SOLO NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

AMOSTRAGEM

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 106: VISTA DE PREPARO DA AMOSTRA INDEFORMADA FIGURA 107: VISTA DE MATERIAL DE COLETA DE SOLO
PARA EMBALAGEM NO PARQUE BARIGÜI
DEFORMADO E INDEFORMADO NO PARQUE BARIGÜI PRONTO
PARA ENVIO A LABORATÓRIO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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O resultado das análises de solo pode ser visualizado no laudo do Quadro 17.
QUADRO 17: RESUMO DOS ENSAIOS GEOTECNICOS

Fonte: MINEROPAR, 2007

5.1.3.6.4

Testes de ensaios de Coeficiente de Infiltração e potenciometria

Conforme o Termo de Referência (SMMA, 2006a) foram feitos dez poços para ensaios de percolação, obtendose o coeficiente de infiltração (Ci) da área do Parque Barigüi, conforme as recomendações contidas na norma
NBR 7229-ABNT, abaixo transcritas:


escavação de poço com dimensões de 1 x 1 x 1 m;



abertura de cova com dimensões de 0,30 x 0,30 x 0,30 m e revestida no fundo com 5 cm de brita;



execução do ensaio de percolação, por meio da saturação das covas e medição do tempo de
rebaixamento no intervalo de 15 cm para 14 cm.



Nos poços em que o tempo da primeira leitura foi menor que três minutos, o teste foi realizado
cinco vezes, adotando-se o tempo da última leitura, o que acabou acontecendo em cinco poços.

A partir da Figura 108 a Figura 111, pode-se verificar o processo de escavação dos poços e os testes de
infiltração realizados.

RELATÓRIO FINAL
166

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

FIGURA 108: VISTA DE ESCAVAÇÃO DO POÇO DE PESQUISA NO FIGURA 109: VISTA DE POÇO DE PESQUISA ESCAVADO COM 1 M3
PARQUE BARIGÜ
NO PARQUE BARIGÜ
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 110: VISTA DE ABERTURA
INFILTRAÇÃO NO PARQUE BARIGÜ

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DA COVA PARA TESTE DE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 111: VISTA DE PROCEDIMENTOS DE TESTE DE
INFILTRAÇÃO NO PARQUE BARIGÜ
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Os coeficientes de infiltração são necessários para elaboração de eventuais projetos de esgoto, no caso de
surgir a necessidade de construção em áreas que não são contempladas pela rede de esgoto que passa pelo
parque.
As escavações propiciaram uma análise acurada do perfil do solo, no intervalo de 1,30 m, contribuindo para o
reconhecimento dos solos da área.
Os locais escavados para os testes de percolação foram definidos com base na análise das sondagens
efetuadas na área, na altura do lençol freático e numa distribuição que atendesse a toda a área do parque.
Esses locais de escavação também foram descritos e georeferrenciados conforme as sondagens realizadas.
A ficha descrição que apresenta os dados obtidos pelas escavações dos poços pode ser observada no Quadro
18, a qual corresponde à descrição do poço de Ensaio de Infiltração PC - 01. A descrição de todos os poços e
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dos respectivos ensaios de infiltração está disposta no Apêndice 07 e Apêndice 08 e, a localização dos poços
pode ser observada no Mapa 4, já apresentado.
QUADRO 18: FICHA DE DESCRIÇÃO DOS POÇOS DE ENSAIO DE INFILTRAÇÃO

Fonte: ECOTECNICA, 2007

Resultados dos ensaios de infiltração
Os ensaios de infiltração ou testes de percolação foram executados em dez poços e os coeficientes de infiltração
(C1) obtidos podem ser observados na Figura 112 e suas respectivas descrições na Tabela 45.

FIGURA 112: GRÁFICO DO COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO REFERENTE AO PC-01
Fonte: elaborada com base na norma NBR 7229-ABNT
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TABELA 45: COEFICIENTES DE INFILTRAÇÃO OBTIDOS NA ÁREA DO PARQUE BARIGÜI

Poço
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10

Tempo de Infiltração (em
minutos)
13’44”
22’
3’42’’
3’13”
4’33”
4’ 40”
4’56”
10’56”
4’17”
1’12”

Coeficientes de Infiltração
(l/m2.dia)
29
22
76
78
67
65
64
35
68
108

Horizonte
Analisado
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Conforme visualizado na Tabela 45 os ensaios de percolação realizados forneceram coeficientes de infiltração
variados para a área do Parque Barigüi, o que reflete uma heterogeneidade das condições de permeabilidade e
porosidade da área. Tal fato está relacionado com as diferenças encontradas no subsolo, as quais variam entre
solos residuais e transportados de rochas gnáissicas e migmatíticas do Complexo Atuba e da Formação
Guabitotuba e de solos aluvionares da área de várzea além de aterros diversos.
Apesar da média obtida pelos coeficientes de infiltração ser de 61,2 l/m2.dia, considera-se que essa média não
poderá ser considerada como o valor de referência para futuros projetos no parque, haja vista a grande variação
dos tempos de infiltração obtidos. Dessa forma, a partir da Figura 113, pode-se identificar a delimitação das
áreas homólogas em relação aos coeficientes de infiltração encontrados, assim como as médias obtidas para
cada coeficiente.
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FIGURA 113: CARTA DOS COEFICIENTES DE INFILTRAÇÃO PARA A ÁREA ESPECÍFICA DE ESTUDO
Fonte: ECOTECNICA, 2007

Potenciometria
A potenciometria da área foi baseada na identificação do nível freático atingido pelas sondagens a trado manual.
Essa informação foi inserida sobre o mapa planiatimétrico, que em comparação com as cotas das bocas dos
furos das sondagens e a diferença em relação à altura do nível freático, gerou o nível potenciométrico da área.
Para obter uma visualização prática desse nível potenciométrico, esses dados foram trabalhados no software
SURFER 8.0, que gerou os mapas sintetizados na Figura 114, a seguir.
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FIGURA 114: CARTA POTENCIOMÉTRICA DA ÁREA DO PARQUE BARIGÜI.
Fonte: ECOTECNICA, 2007

5.1.3.7

Geotecnia

A geotecnia foi analisada a partir do cruzamento das informações obtidas pelos mapas de declividade,
hipsometria, geologia, geomorfologia e de materiais inconsolidados. A interseção desses cinco mapas gerou o
Mapa 11: Geotecnica do Parque Barigüi, onde foi sintetizada uma classificação por unidades de terreno (UT)
seguindo uma metodologia criada por ZUQUETTE (1987) e aprimorada pelos trabalhos da MINEROPAR. Assim,
para cada unidade de terreno são definidas as respectivas classes de declividade, suas avaliações e restrições.
A caracterização das UTs, bem como os principais problemas geotécnicos esperados nas unidades, encontramse descritos a seguir.

5.1.3.7.1

Unidade de terreno A

É classificada como sedimentos aluvionares da várzea do rio Barigüi com camada superficial orgânica, solo
hidromórfico, mole a muito mole, e baixa permeabilidade. Possuem espessura de 1 a 2 m. O nível freático varia
em torno de 1,42 m. Abaixo dessa camada, tem-se argila intermediária mole a muito mole, plástica e baixa
permeabilidade. Na base, pavimento de areia fina a grossa e/ou cascalhos fofos, por vezes compactos, porosos,
com permeabilidade média a elevada e espessuras inferiores a 1 m. Esta unidade engloba também uma mancha
de terraço aluvionar identificada na área.
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Como problemas esperados, tem-se:


nível freático raso ou aflorante;



áreas suscetíveis a enchentes e inundações;



alta suscetibilidade à contaminação do aqüífero freático;



inadequação à disposição de resíduos;



áreas relacionadas a mananciais superficiais e subterrâneos, vulneráveis à poluição de rios e aqüíferos.

As principais características dos terrenos com declividade de 0 a 5 % são:


áreas de equilibrio hidrológico;



áreas de preservação permanente e proteção de mananciais superficiais e subterrâneos, adequadas à
construção de tanques e a obras que não impermeabilizem o solo (no caso do parque, estruturas de
lazer);



áreas de alto potencial hidrogeológico;



inadequação à implantação de infra-estrutura enterrada;



inadequação à disposição de resíduos;



áreas não recomendadas para obras civis que envolvam sedes e residências (exigem construções em
aterros elevados e drenagem eficiente nas fundações; implantação de sistemas de escoamento de
águas pluviais e servidas).

5.1.3.7.2

Unidade de terreno GB

É classificada como materiais inconsolidados da Formação Guabirotuba (solos residuais, transportados, argilas e
arcósios), com espessuras variáveis desde métricas até mais de 30 m, em geral depositados sobre uma
superfície irregular de rochas alteradas (saprolitos) de gnaisses-migmatíticos. O relevo é representado por
colinas suaves com topos aplainados e vertentes íngremes.
Solo residual, maduro, argiloso (horizonte B), de cor vermelha, permeabilidade baixa, argila de baixa atividade
catiônica, comportamento isotrópico de expansão, consistência baixa, espessura de 0,5 a 3 m. Argilo-mineral
predominante: caulinita. Contém inclusões de solos transportados. Possui comportamento distinto dos horizontes
de arcósios, solos residuais jovens ou saprolíticos e das argilas desta formação.
Solo inferior, residual, jovem, com 2 a 5 m de espessura, de cor variegada, de vermelho a violáceo, contendo
grãos de quartzo e feldspato alterados. Baixa permeabilidade, consistência baixa a média, argila de alta
atividade: esmectita (2:1), expansiva e retrativa. Os cátions trocáveis são predominantemente bivalentes Ca+2 e
Mg+2 (limitam expansão e força). É comum o empastilhamento e trincas de retração. Todo o perfil apresenta
consistência média a alta e permeabilidade baixa. A escavabilidade é de primeira categoria e a resistência à
penetração (SPT) é crescente com a profundidade. A erodibilidade é alta.
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Ocorrem inclusões de solos transportados (<1,5m). O nível freático médio encontra-se aproximadamente a
3,46 m de profundidade.
Como problemas esperados, têm-se:


suscetibilidade à erosão por ravinamento com a retirada da camada superficial de solo, em áreas sem

proteção vegetal;


potencial instabilidade a escorregamentos em declividades superiores a 20%.

As principais características dos terrenos com declividade de 0 a 20% são:


adequação com restrições para implantação de infra-estrutura enterrada;



suscetibilidade crescente à erosão, com o aumento da declividade;



inadequação à disposição de resíduos;



inadequação para utilização como material de empréstimo.

As principais características dos terrenos com declividades de 20 a 30% são:


severas restrições para implantação de infra-estrutura enterrada;



necessidade de projetos de contenção e estabilização de cortes e aterros;



suscetibilidade alta à erosão, sendo necessárias obras de proteção de cortes;



inadequação à disposição de resíduos;



inadequação para utilização como material de empréstimo

5.1.3.7.3

Unidade de terreno CGM

É classificada como solos residuais e ou transportados sobre gnaisses e migmatitos. Esta unidade exibe um
perfil completo de intemperismo e formação de solos, desde a rocha sã (gnaisses-migmatíticos), passando pela
rocha alterada (saprolito), podendo ou não conter matacões, com espessura variável de 4 a mais de 30 m. A
textura é média a siltosa, com argilo-mineral predominantemente caulinita (1:1). Os solos são residuais (jovens
ou maduros), mostram textura argilosa, sendo lateríticos, porosos, permeabilidade média, com argilo-mineral
predominate caulinita (1:1). Esses solos são recobertos por materiais transportados (coluviais), com espessuras
de até 1 m. O nível freático médio encontra-se aproximadamente 2,91 m.
Como problemas esperados, têm-se:


suscetibilidade à erosão e potencialmente instáveis a escorregamentos e rastejos de solos em
declividades maiores que 20%;



movimentos de massa e escorregamentos localizados.

As principais características dos terrenos com declividade de 0 a 20% são:


adequação para implantação de infra-estrutura enterrada e vias de circulação principais e secundárias;



suscetibilidade baixa à erosão, com necessidade de proteção vegetal nos cortes;
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adequação para instalações de obras civis.

As principais características dos terrenos com declividades de 20a 30% são:


adequação com restrições para implantação de infra-estrutura enterrada e vias de circulação principais
e secundárias;



suscetibilidade à erosão, com necessidade de proteção vegetal nos cortes e aterros;



inadequação à disposição de rejeitos.
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5.2 Fatores bióticos
Para fins da análise da unidade de conservação, os fatores bióticos são abordados segundo os aspectos
relativos à flora e à fauna.

5.2.1 Flora
O município de Curitiba está inserido na região fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista, conhecida
popularmente como Floresta com Araucária, ainda que encraves de campos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) sejam
também observados, principalmente na porção leste do município. Este tipo de floresta de grande porte, que
recobria grande parte da paisagem na região, é caracterizado pelo pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia);
porém, com a ocupação humana, foi sendo gradativamente substituído por áreas urbanizadas ou utilizadas por
outros fins como agricultura e mesmo pecuária. O processo de antropização dos ambientes naturais modificou a
paisagem de forma acentuada, sendo seu produto mais aparente a extensa malha urbana da cidade de Curitiba
e municípios vizinhos conurbados.
No contexto da urbanização, as áreas de vegetação foram quase totalmente suprimidas, restando apenas
fragmentos que atualmente, em sua maioria, integram o sistema de parques e praças do município de Curitiba.
O Parque Barigüi é hoje um dos seus maiores e mais representativos remanescentes florestais urbanos, fato
que, aliado ao seu intenso uso público, tornam de fundamental importância seu planejamento a fim de assegurar
sua conservação e uso adequado.
Neste sentido, a presente sessão discute os aspectos ligados à flora local e seus aspectos conservacionistas.
Entretanto, antes de maior aprofundamento em questões específicas ao parque, discutem-se aspectos mais
amplos da Floresta com Araucária.
A Floresta Ombrófila Mista é o tipo vegetacional predominante no Planalto Meridional Brasileiro, que abrange os
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com a intensa exploração madeireira que ocorreu no
século XX, este bioma foi reduzido a aproximadamente 20% de sua distribuição original (LEITE, 1994),
chegando-se a acreditar que não existam mais áreas de floresta primária (FUPEF, 2001), ao menos de forma
contínua.
A concepção do termo Floresta Ombrófila Mista provém da constatação que neste tipo de vegetação há mistura
de floras de origens diferentes, definindo padrões fitofisionômicos típicos, em zona predominantemente extratropical, com alta pluviosidade e altitude. Dentre estes fatores, a altitude destaca-se ao limitar o desenvolvimento
deste tipo de vegetação a áreas de altitude com clima já mais ameno, com a ocorrência de geadas. A
denominação Floresta Ombrófila Mista (VELOSO et al., 1991), cuja nomenclatura é aqui utilizada como padrão,
refere-se também a outras denominações clássicas como Floresta com Araucária (HUECK, 1953), Pinheiral
(RIZZINI, 1979) ou Mata Pluvial Subtropical (MAACK, 1981). Martius (1824) foi o primeiro a descrever tal
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formação florestal, que foi incluída na região fitogeográfica Napaeas (flora subtropical), uma das cinco descritas
pelo autor para caracterizar a flora brasileira. Essas definições têm por princípio caracterizar formações vegetais
onde o elemento típico é o pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia).
A Floresta Ombrófila Mista, nas condições climáticas atuais, tem distribuição restrita ao Planalto Meridional
brasileiro, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em altitudes que variam
de 500 a 1.300 m (GUBERT, 1993). Devido a períodos climáticos mais favoráveis, a dispersão do pinheiro-doParaná foi muito mais abrangente que a atual, o que pode ser constatado pelo registro de indivíduos da espécie
na serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo e em outras áreas serranas nos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, como na serra da Mantiqueira. Em tais áreas o pinheiro-do-Paraná ocorre associado
a outras espécies típicas de sua formação florestal, embora estejam isoladas às porções de maior altitude.
Assim, nestas áreas, a presença do pinheiro-do-Paraná remete ao período onde a Floresta com Araucária
dominava a região muito mais ao norte do que atualmente se observa. Neste período, o clima, com temperaturas
sensivelmente inferiores das ocorrentes atualmente, favorecia o desenvolvimento da espécie em detrimento das
espécies típicas das florestas tropicais.
A Floresta com Araucária era tipicamente dominada por indivíduos arbóreos de grande porte e alto valor
econômico. O processo de ocupação do território paranaense esteve diretamente ligado à exploração dos
recursos madeireiros desta floresta, sendo inclusive o pivô do desenvolvimento econômico estadual por longo
período. Embora o processo de exploração dos recursos florestais, em especial pela madeira de espécies de
grande valor como o próprio pinheiro, imbuia, cedro, dentre outros, tenha ocorrido anteriormente aos estudos
mais formais sobre vegetação, alguns trabalhos descreveram o ecossistema da Floresta com Araucária. Nos
anos 60, pesquisadores como Klein e Rambo, dentre outros, publicaram estudos de profundidade, tanto em
termos de identificação botânica, como de entendimento ecológico dos ecossistemas florestais. O conhecimento
formal, registrado na forma de literatura científica, resumiu-se durante algumas décadas às publicações destes
autores. A produção científica sobre estudos de vegetação teve novamente impulso na década de 80, quando o
uso da análise da vegetação por meio de estudos fitossociológicos foi integrado à vida acadêmica e científica.
Dentre outros estudos abordando a fitossociologia de Florestas com Araucária no Sul do Brasil, Longhi (1980)
analisou a estrutura de uma Floresta Ombrófila Mista no município de São João do Triunfo (PR), encontrando
uma floresta relativamente diversa, com 51 espécies, 36 gêneros e 26 famílias, sendo que Araucariaceae,
Aquifoliaceae, Lauraceae, Sapindaceae e Canellaceae constituíram 90% do total de indivíduos analisados e
Araucaria angustifolia apresentou o maior valor de importância.

Já na década de 90, diversos trabalhos foram realizados, quase sempre de fragmentos florestais com diferentes
graus de alteração (ISERNHAGEN, 2001). Na maioria destes trabalhos, é possível observar-se que a estrutura
da floresta ainda é dominada pelo pinheiro-do-Paraná, embora de dimensões inferiores aos indivíduos outrora
encontrados nas Florestas com Araucária. O número de espécies encontradas varia significativamente, fato este
relacionado não apenas a diferenças próprias dos agrupamentos arbóreos, mas também ao grau de alteração e
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isolamento das florestas estudadas. Por exemplo, SPVS (1991) em estudo conduzido no município de São
Mateus do Sul (PR), amostrando 3.297 indivíduos, encontrou 106 espécies e 40 famílias. Os maiores valores de
importância foram de Alsophyla setosa (Cyatheaceae), Eugenia prismatica (Myrtaceae) e Ilex paraguariensis
(Aquifoliaceae). As famílias com maior número de espécies foram Myrtaceae (19), Lauraceae (14) e
Aquifoliaceae (4). Em contraste, Vargas (1992) estudou a estrutura em duas áreas do Parque Ecológico Samuel
Klabin, em Telêmaco Borba (PR) e encontrou 45 espécies, 35 gêneros e 24 famílias. As espécies que obtiveram
os maiores valores de importância em uma das áreas foram Araucaria angustifolia (Araucariaceae) e Nectandra
grandiflora (Lauraceae) e na outra, foram Parapiptadenia rigida (Mimosaceae) e Campomanesia quaviroba

(Myrtaceae).
Kozera (1997), mais recentemente, realizou estudos na área florestal remanescente do Parque Barigüi, objeto
específico do presente estudo. Neste trabalho, o autor abordou a estrutura e composição daquela floresta e
encontrou 96 espécies de 40 famílias. No componente arbóreo e arbustivo, as espécies que se destacaram
foram Podocarpus lambertii, Eugenia prismatica e Araucaria angustilfolia, e obtiveram os maiores valores de
importância. Mais recentemente, Kozera et al. (2006b), também estudando a vegetação do Parque Barigüi pelo
método de quadrantes (pontos), alocou 150 pontos e definiu a amostragem em dois grupos, onde o primeiro
incluía os indivíduos com perímetro à altura do peito (PAP) entre 10 e 29 cm, para a caracterização das espécies
de menor porte e PAP igual ou superior a 30 cm, para a caracterização das espécies de maior porte. No primeiro
grupo, foram registradas 77 espécies e 34 famílias, e no segundo, 67 espécies e 32 famílias. Em ambos os
grupos, as famílias mais ricas em espécies foram Myrtaceae (17) e Lauraceae (8). Encontrou-se maior
diversidade no grupo de menor porte, resultante da associação das espécies com ocorrência exclusiva no
estrato inferior e daquelas representadas por indivíduos em regeneração natural, representantes do grupo das
espécies de maior porte que constituem o estrato superior da floresta.
É importante considerar que os aspectos fitossociológicos da Floresta Ombrófila Mista podem variar de acordo
com a distribuição geográfica de suas comunidades na região de ocorrência natural, e que estão associados aos
fatores edafo-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; HATSCHBACH, 1962; LEITE, 1994).
A partir do pressuposto que o planejamento, uso e conservação do patrimônio natural como o observado no
Parque Barigüi passa inicialmente pela caracterização e análise da vegetação ocorrente, o presente estudo
pretende identificar a diversidade florística do componente arbóreo dos fragmentos florestais ocorrentes no
parque, assim como dos diversos plantios existentes, e indicar soluções técnicas para a resolução de eventuais
problemas, de forma a alcançar os objetivos daquela área como unidade de conservação.
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5.2.1.1

Aspectos metodológicos

O estudo da vegetação do Parque Barigüi levou em consideração tanto as áreas recobertas por fragmentos
florestais – consideradas como áreas naturais, como a arborização urbana efetuada a partir de plantios
ordenados para fins específicos. Os trabalhos envolveram o mapeamento da vegetação e sua classificação a
partir da interpretação de ortofotos na escala 1:10.000 da Área de Entorno do Parque (IPPUC, 2002), a fim de
mapear e estratificar as tipologias de vegetação ocorrentes. Já em fase de campo, o mapeamento foi conferido e
ajustado nas situações em que foram encontradas discrepâncias entre o mapeamento prévio e a vegetação.
Após o mapeamento da vegetação, procedeu-se à coleta de dados para o estudo fitosociológico e florísticos dos
diferentes estratos mapeados. O estudo florístico consiste na identificação de espécimes presentes nos diversos
tipos de vegetação encontrados na da Área de Entorno do Parque. Quando a identificação não foi no campo, as
amostras foram coletadas para conferência junto ao herbário Municipal de Curitiba (MBM). Ainda em relação às
amostras, exsicatas de plantas férteis foram preparadas, sendo posteriormente entregues para incorporação
junto ao citado herbário. As coletas de material botânico para confirmação e/ou determinação das espécies se
deram com o uso de tesoura de poda, facão, prensa de campo, fita crepe, além de sacos plásticos para
armazenamento para posterior prensagem e secagem. A nomenclatura botânica utilizada baseou-se no catálogo
online do Jardim Botânico do Missouri (MISSOURI BOTANICAL GARDEN , 2007).

As imagens aéreas também possibilitaram a identificação dos remanescentes florestais da Área do Parque,
registrando-se sua localização, qualidade e vetores de pressão antrópica existentes.
Para o georreferenciamento da área utilizou-se um aparelho de GPS marca “Garmim” modelo 12XL, e para o
registro fotográfico das espécies e fisionomias dos remanescentes arbóreos utilizou-se uma câmara digital
marca “Cannon”.
A classificação da tipologia vegetal baseou-se em IBGE (1992). As comunidades vegetais mais significativas da
Área do Parque foram submetidas à análise fitossociológica pelo método de parcelas alocadas aleatoriamente,
utilizando unidades amostrais de 50 m2 (5 x 10 m). Para a obtenção de informações sobre as espécies arbóreas
foram considerados todos os indivíduos cujo Diâmetro à Altura do Peito (DAP), apresentou-se igual ou superior a
10 cm. Cada indivíduo amostrado foi identificado, teve seu perímetro medido, estimada sua altura total e a do
ponto de inversão morfológica (ramificação do tronco) e identificada sua a posição sociológica (estrato superior,
intermediário e inferior). Em cada parcela, os indivíduos amostrados foram numerados e identificados em ficha
de campo desenvolvida para tal fim. As informações levantadas formam a base de informações para os cálculos
qualitativos e quantitativos da vegetação arbórea.
As análises qualiquantitativas foram realizadas com o uso do programa Mata Nativa versão 2.03 (CIENTEC,
2005), que fornece resultados sobre os seguintes parâmetros: Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa
(DoR), Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR), Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa (FR),
Valor de Importância (IVI), Índice de Shannon-Weaver (H’), Eqüitabilidade (J) e Índice de Simpson (S)
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(MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974). Tais parâmetros fitossociológicos são aceitos e amplamente
utilizados em literatura específica8 e são descritos a seguir:


Dominância – refere-se às áreas seccionais (área basal) dos indivíduos pertencentes a uma mesma

espécie. Utilizando-se a área basal do indivíduo, calcula-se sua biomassa bem como sua influência
perante a comunidade;


Densidade – número de indivíduos de uma espécie em uma dada unidade de área (normalmente ha ou

m²);


Freqüência – evidencia o número de vezes que determinada espécie ocorre dentro da amostra;



Valor de Importância – é a soma dos valores relativos de densidade, freqüência e dominância de uma

espécie. Esse valor demonstra a representatividade desta espécie dentro da comunidade;


Índice de Diversidade de Shannon (H’) – índice de diversidade que considera, em uma relação

logarítmica, o número de indivíduos de uma espécie, o total de indivíduos amostrados e o número total
de espécies observadas. Exprime a diversidade considerando tanto espécies raras como as
abundantes e exprime tanto a riqueza (número de espécies) quanto a uniformidade (forma sob a qual
os indivíduos das diversas espécies estão distribuídos espacialmente). Quanto maior o índice de
Shannon, maior a diversidade da comunidade;


Índice de Simpson (S) – expressa a probabilidade de dois indivíduos quaisquer, extraídos de uma

comunidade de tamanho infinito, pertencerem a diferentes espécies (MAGURRAN, 1988).
Para a classificação das distintas fitofisionomias foram adaptados documentos elaborados por VELOSO et. al.,
(1991) e IBGE (1992). A classificação da vegetação secundária é descrita a seguir:


estágio inicial de sucessão secundária – consiste nos três primeiros estágios sucessionais propostos

pelo IBGE (1992). Nele, ocorre o domínio desde pteridófitas e gramíneas nas etapas menos avançadas
deste tipo de vegetação, até por cobertura arbustiva nas etapas mais desenvolvidas; é conhecida
normalmente como capoeirinha;


estágio médio de sucessão secundária – refere-se à quarta fase de sucessão secundária do modelo

proposto pelo IBGE (1992); é popularmente conhecida como capoeira;


estágio avançado de sucessão secundária – conhecida como capoeirão, engloba também as fases

mais desenvolvidas das florestas secundárias. Apresenta diversidade mais elevada em relação às fases
anteriores, tanto no componente arbóreo como no arbustivo, herbáceo e mesmo epifítico. No caso de
florestas secundárias estruturalmente desenvolvidas a ponto de assemelharem-se às florestas nativas,

8

Para maiores informações sobre parâmetros fitossociológicos, ver Mueller-Dombois e Ellenberg (1974).
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utilizou-se nomenclatura diferenciada, chamando-as de Floresta Secundária, a fim de salientar o
desenvolvimento estrutural e riqueza de espécies.

5.2.1.2

Caracterização da Flora

Durante a fase de campo, foram feitas incursões no interior de remanescentes florestais para identificação visual
de espécies vegetais, análise do estágio sucessional e realização de medições referentes ao estudo
fitossociológico.
Na área do Parque Barigüi não se encontrou vegetação primária, mas tipos secundários que sofreram (e em
alguns locais ainda sofrem) alterações de origem antrópica. Não há uniformidade da cobertura florestal, mas um
mosaico de áreas secundárias que variam de um tipo florestal bem estruturado e diversificado em espécies, até
locais em fase de sucessão ainda não florestal (capoeirinhas). Em cada área secundária os processos de
sucessão de vegetal são diferentes e específicos, e dependem de condições bióticas e abióticas na
determinação do tempo e forma para a evolução destas comunidades em regeneração. Assim, o processo de
sucessão secundária pode variar tanto no que se refere à composição de espécies quanto no tempo de
ocupação por cada fase, sendo dependentes das condições abióticas (solo, pluviosidade, declividade, entre
outros fatores), da disponibilidade de propágulos vegetativos das espécies vegetais e dos respectivos agentes
dispersores (animais, vento e água, principalmente) (IBGE, 1992).
A Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Mata Ciliar) que se desenvolvia junto às margens do rio Barigüi e dos
córregos secundários, encontra-se descaracterizada, ocorrendo em relativa integridade em porções muito
reduzidas. Ademais, foram averiguadas áreas relativamente extensas com atividades de origem antrópica,
sendo alguns locais desprovidos de vegetação, e outros, com tapete gramináceo.
Também compõe a vegetação do Parque plantios referentes à arborização urbana realizada em plantios de
árvores isoladas e em grupos. Os indivíduos plantados são quase sempre espécies exóticas; o plantio na
maioria dos casos foi realizado pela Prefeitura Municipal nos moldes aplicados à arborização urbana como
realizado nas demais áreas de cidade. Assim, as espécies, bem como a forma de plantio, na maioria dos casos,
não aparentam ter considerado a integração com a vegetação nativa do parque, mas a arborização pontual de
áreas de estacionamento, ciclovia e gramados.
No interior e adjacências do Parque Barigüi foram observadas diferentes fisionomias vegetacionais nos
diferentes estágios do processo de sucessão secundária (Mapa 12), a seguir descritos.
As formações secundárias exercem importante papel biológico, uma vez que sua progressiva ocupação nos
locais alterados favorece o restabelecimento de condições mais apropriadas para o retorno da fauna e da flora
originais, desde que cessados os impactos que as suprimiram (LACERDA, 1999).
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5.2.1.3

Floresta Ombrófila Mista em estágio inicial de sucessão secundária

Os estágios iniciais de sucessão correspondem aos terrenos normalmente bastante alterados causados por
movimentos de terra ou outras causas, o que causa a remoção das camadas superiores e mais férteis do solo.
Na área do Parque Barigüi, esta fisionomia foi observada principalmente nas bordas das ruas que dão acesso à
unidade de conservação, utilizadas para deslocamento de maneira pouco intensa, além de outros locais
variados.
O estágio inicial de regeneração caracteriza-se pela baixa riqueza de espécies quando comparado com os
estágios mais avançados de sucessão. A fisionomia é predominantemente constituída por formas biológicas
herbáceas, ou associada a arbustos e até mesmo árvores de pequeno porte. Neste estágio praticamente inexiste
uma camada de serapilheira acumulada no solo, uma vez que nestes ambientes a formação de matéria orgânica
é incipiente.
Popularmente, esta fisionomia é conhecida como capoeirinha ou campo sujo, onde são encontradas as
seguintes espécies: Bachharis spp., Vernonia e Eupatorium (Asteraceae), Cyperus sp., Eleocharis sp.
(Cyperaceae) assim como espécies ruderais e exóticas, além de Andropogon bicornis, Cortaderia selloana,
Rubus brasiliensis (Figura 115 e Figura 116).

FIGURA 115: VISTA DE PSIDIUM CATTLEIANUM (ARAÇÁ) EM MEIO FIGURA 116: VISTA DE BACCHARIS TRIMERA, EUPATORIUM SPP,
À VEGETAÇÃO PIONEIRA DO PARQUE BARIGÜI
EM PRIMEIRO PLANO, E AO FUNDO PINUS SPP NO PARQUE
BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Destaque para Senecio cf. brasiliensis (Asteraceae), Baccharis trimera (Asteraceae – carqueja) e Vernonia
florida (Asteraceae) que aparecem recobrindo aproximadamente 60% do solo na porção oeste do parque, área

próxima ao Pavilhão de Exposições, principal local de ocorrência desta formação vegetal (Figura 117 e Figura
118).
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FIGURA 117: VISTA DA PORÇÃO OESTE DE FLORESTA FIGURA 118: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DA FLORESTA
OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO NO OMBRÓFILAL MISTA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO E
PARQUE BARIGÜI
PINUS SPP NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

As demais espécies observadas foram: Asclepias curassavica (Asclepiadaceae – oficial-de-sala), Rubus
brasiliensis (Rosaceae), Lantana brasiliensis (Verbenaceae), Peperomia sp. (Piperaceae), entre outras e

pteridófitas herbáceas tais como: Pteridium aquilinium (Pteridaceae – samambaia-das-taperas) e Thelypteris sp.
(Thelypteridaceae) (Figura 119 e Figura 120).

FIGURA 119: VISTA

DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM
ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO DO PARQUE BARIGÜI

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 120: VISTA DA PORÇÃO OESTE COM ESTRADA EM MEIO À
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE
REGENERAÇÃO NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A baixa riqueza é comprovada pela listagem de espécies (Quadro 19), que ocorrem em grande densidade.
Conforme esperado, a família das asteráceas responde pela maioria da diversidade vegetal, sendo as poáceas
(grupo da grama e bambu) as segundas mais importantes. Por ser estágio sucessional de baixa diversidade,
sem aspectos de conservação relacionados, não foram efetuados estudos quantitativos. Ressalta-se ainda que
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vários destes locais correspondem às áreas que são periodicamente cortadas para “limpeza” da área e que
muitas vezes objetiva-se o estabelecimento de tapete gramináceo.
QUADRO 19: LISTA
PARQUE BARIGÜI

DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

Família
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASCLEPIADACEAE
CYPERACEAE
MELASTOMATACEAE
PIPERACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
PTERIDACEAE

Espécie
Baccharis dracunculifolia
Eupatorium cf. teedianum Hook. Et Arn.
Baccharis trimera (Less) DC.
Vernonia florida Gardn.
Senecio cf. brasiliensis
Asclepias curassavica L.
Frimbristylis sp.
Leandra australis (Cham.) Cogn.
Peperomia sp.
Ichnantus sp.
Chusquea sp.
Panicum sp.
Pteridium aquilinum

ROSACEAE
THELYPTERIDACEAE
VERBENACEAE

Rubus brasiliensis Mart.
Thelypteris sp.
Lantana brasiliensis Link.

EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO DO

Nome comum
vassoura
vassourinha
carqueja

oficial-de-sala

bambuzinho
samambaia-dastaperas

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN , 2007

Além das espécies acima descritas, foi observada a presença de árvores frutíferas e exóticas em meio a
vegetação, como: Hovenia dulcils (Rhamnaceae – uva-do-Japão), Eriobotrya japonica (Rosaceae – ameixeira) e
Pinus taeda (Pinnaceae – Pinus).

5.2.1.4

Floresta Ombrófila Mista em estágio médio de sucessão secundária (parcelas 1 a 10 )

A vegetação em estágio inicial de sucessão secundária é caracterizada tanto pela presença de espécies
herbáceas e arbustivas do estágio anteriormente citado (inicial) como pela presença de espécies arbóreas em
regeneração.
Não existe um sub-bosque propriamente dito, com estratificação evidente, sendo composto, quanto ao
componente não arbóreo, por espécies herbáceas e arbustivas pioneiras, principalmente dos gêneros de
Asteraceae (Baccharis sp., Eupatorium sp., Vernonia sp.) e Poaceae (Panicum sp., Ichnanthus pallens,
Paspalum sp.), sendo possível encontrar também Miconia sp. e Leandra xanthocoma (Melastomataceae) (Figura

121 e Figura 122) .
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FIGURA 121: VISTA DE INTERIOR DE FLORESTA OMBRÓFILA FIGURA 122: VISTA DA OUTRA PORÇÃO
MISTA EM ESTÁGIO INICIAL DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO INICIAL
(PARCELA 1) NO PARQUE BARIGÜI
SECUNDÁRIA (PARCELA 5) NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DA FLORESTA
DE SUCESSÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 123: VISTA DE SUB-BOSQUE DA FLORESTA OMBRÓFILA FIGURA 124: VISTA DE INGA SESSILIS (INGÁ) EM REGENERAÇÃO
MISTA EM ESTÁGIO INICIAL DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO NO PARQUE BARIGÜI
PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A vegetação em estágio médio de sucessão secundária encontra-se em áreas distribuídas pelo parque, embora
haja uma área contínua significativa na porção oeste do parque. Este estágio de sucessão ocorre com variações
em relação ao seu desenvolvimento, sendo nos casos mais avançados, caracterizada por espécies arbóreas em
regeneração que virão na fase posterior compor o dossel da floresta. Nos casos de menor desenvolvimento, são
encontradas espécies herbáceas e arbustivas típicas da vegetação em estágio inicial, como Asteraceae
(Baccharis sp., Eupatorium sp., Vernonia sp.) e Poaceae (Panicum sp., Ichnanthus pallens, Paspalum sp.),
sendo possível encontrar também Miconia sp. e Leandra xanthocoma (Melastomataceae).
As comunidades menos desenvolvidas foram localizadas principalmente nas bordas das trilhas existentes em
alguns pontos dos remanescentes florestais. Neste estágio, também se observa a delimitação de um estrato
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arbóreo com indivíduos de altura em torno de 5 a 7 m e diâmetros de pequenas dimensões (DAP de 5 a 10 cm
em média).
Dentre as espécies arbóreas presentes nestas comunidades, menos desenvolvidas, observaram-se: Jacaranda
puberula (Bignoniaceae - caroba), Ocotea puberula (Lauraceae - canela-guaicá), Zanthoxyllum rhoifolium

(Rutaceae - mamica-de-porca), Eugenia uniflora (Myrtaceae – pitanga), Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae
- guabiroba), Allophylus edulis (Sapindaceae – vacum) (Figura 125 e Figura 126).

FIGURA 125: VISTA

DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM FIGURA 126: VISTA DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM
ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO PARQUE ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO PARQUE
BARIGÜI – TIPO MENOS DESENVOLVIDO (PARCELA 3)
BARIGÜI – TIPO MENOS DESENVOLVIDO (PARCELA 4)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Em alguns locais observou-se a presença de indivíduos jovens de Matayba elaeagnoides (Sapindaceae - miguelpintado) e Cedrela fissilis (Meliaceae - cedro), entre outras, além de plântulas em regeneração das espécies
citadas, acrescido de indivíduos de Cordyline dracaenoides (Liliaceae - uvarana), Prunus brasiliensis (Rosaceae
- pessegueiro-bravo), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae - aroeira), Symplocos uniflora (Symplocaceae maria-mole) e Myrsine coriacea (Myrsinaceae - capororoca) (Figura 127 e Figura 128).

FIGURA 127: VISTA
MISTA EM ESTÁGIO

DE INTERIOR DA FLORESTA OMBRÓFILA FIGURA 128: VISTA DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM
MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO PARQUE
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PARQUE BARIGÜI – TIPO MENOS DESENVOLVIDO(PARCELA 2)

BARIGÜI – TIPO MENOS DESENVOLVIDO (PARCELA 4)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

As espécies herbácea-arbustivas observadas são: Baccharis trimera, B. articulata (Asteraceae - carqueja),
Piptocarpha axilaris (Asteraceae – vassourão), Miconia sellowiana (Melastomataceae), além de Pteridium

(Pteridaceae - samambaia), Psidium cattleianum (Myrtaceae – araçá) e Allophylus edulis (Sapindaceae –
vacum).
Neste estágio, também foi observado um número de fetos arborescentes do gênero Cyathea e apenas um
indivíduo arborescente de Dickysonia sellowiana (xaxim), espécie que consta na Lista Oficial de espécies
ameaçadas do Ibama (2007), além de palmeiras Syagrus romanzoffianum (Arecaceae - jerivá).
Sobre essas espécies arbóreas não é comum a ocorrência de epífitas e lianas, exceto os líquens e briófitas,
sendo observadas as seguintes: Mykania glomerata (Asteraceae), Passiflora edulis (Passifloraceae – maracujádo-mato), Smilax campestris (Smilacaceae), Dalbergia frutescens (Fabaceae), Macfadyena unguis-cati
(Bignoniaceae) e Pyrostegia venusta (Bignoniaceae – cipó-são-joão).
O histórico de perturbação da área, que inclui a retirada do sub-bosque, o uso por parte da população e
influências ambientais típicas de ambientes de bordadura, são fatores que contribuem para a relativa baixa
riqueza florística observada (Quadro 20).
QUADRO 20: LISTA DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA FLORESTA
SECUNDÁRIA NO ARQUE BARIGÜI - TIPO MENOS DESENVOLVIDO

Família
ANACARDIACEAE
ARAUCARIACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BIGNONIACEAE
CYATHEACEAE
DICKSONIACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
MELASTOMATACEAE

MIMOSACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

OMBRÓFILA MISTA MONTANA

Espécie
Schinus terenbinthifolius Raddi.
Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.
Baccharis articulata (Lam. ) Pers
Baccharis dracunculifolia
Baccharis trimera (Less) DC.
Piptocarpha angustifolia Dusen ex Malme
Piptocarpha axillaris Baker
Vernonia discolor Less.
Jacaranda puberula Cham.
Chyathea sp.
Dicksonia sellowiana Hook.
Nectandra lanceolata Ness & Mart. ex Ness
Ocotea puberula Ness.
Leandra sp.
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Mimosa scabrella L.
Campomanesia xanthocarpa Berg.
Eugenia uniflora L.

EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO

Nome comum
aroeira
araucária
jerivá
vassoura
vassoura
carqueja
vassourão-branco

vassourão-preto
carobinha
xaxim
canela-amarela
canela-guaicá
quaresmeira
bracatinga
guaviroba
pitanga
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MYRTACEAE
PINNACEAE
PODOCARPACEAE
RUBIACEAE
SAPINDACEAE
SMILACACEAE
SOLANACEAE

Psidium cattleianum Sabine
Pinus taeda
Podocarpus lambertii Klotz. ex Endl.
Psychotria suterella (Mull. Arg.
Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk.
Smilax camprestis
Solanum sancta-catharinae Dunal

araçá
Pinus
pinheiro-bravo
vacum
fumo-bravo

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

O Estágio Médio de Sucessão Secundária do tipo mais desenvolvido é caracterizado por um dossel denso,
sendo que os indivíduos não participantes deste estrato estão difusos em estratos inferiores ainda não bem
delimitados. Dependendo do grau sucessional, um segundo estrato pode ser evidenciado, mas comumente sem
distinção de um terceiro. Nesse sentido, quando do maior desenvolvimento da vegetação, as espécies
características de fases iniciais de sucessão não são mais encontradas, tendo sido substituídas pelas arbóreas
(Quadro 21).

QUADRO 21: LISTA DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA FLORESTA
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI - TIPO MAIS DESENVOLVIDO

Família
ANACARDIACEAE
AQUIFOLIACEAE
AQUIFOLIACEAE
ARAUCARIACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CLETHRACEAE
CYATHEACEAE
DICKSONIACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
MELIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

OMBRÓFILA MISTA MONTANA

Espécie
Lithraea brasiliensis
Ilex paraguariensis Saint-Hilaire
Ilex dumosa Reissek
Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.
Piptocarpha angustifolia Dusen ex Malme
Vernonia discolor Less.
Clethra scabra Loisel.
Chyathea sp.
Dicksonia sellowiana Hook.
Casearia decandra Jacq.
Casearia sylvestris Swartz
Nectandra lanceolata Ness & Mart. ex Ness
Ocotea odorifera
Ocotea pulchella Mart.
Ocotea puberula Ness.
Cabralea canjerana (Vellozo) Mart.
Leandra sp.
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Eugenia uniflora L.
Myrcia rostrata DC.
Campomanesia xanthocarpa Berg.
Psidium cattleianum Sabine

EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO

Nome comum
bugreiro
erva-mate
congonha
araucária
jerivá
vassourão-branco
vassourão-preto
carne-de-vaca

xaxim
guaçatunga
cafezeiro-bravo
canela-amarela
canela-sassafrás
canela-lageana
canela-guaicá
canjerana
quaresmeira
pitanga
guaviroba
araçá
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MYRTACEAE
MYRSINACEAE
PODOCARPACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SYMPLOCACEAE
SOLANACEAE

Pimenta pseudocararyophyllus (Gomes) Landrum
Myrsine coriacea Spreng.
Podocarpus lambertii Klotz. ex Endl.
Prunus brasiliensis Schot. ex Spreng.
Psychotria sessilis Müll. Arg.
Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk.
Cupania vernalis Camb.
Matayba elaegnoides Radlk.
Symplocos tenuifolia Brand.
Solanum sancta-catharinae Dunal

craveiro
capororoca
pinheiro-bravo
pessegueiro
vacum
cuvatã
miguel-pintado
fumo-bravo

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

Na porção norte do parque, a vegetação apresenta-se de certa forma em transição de um estágio inicial a médio,
onde se observa espécies com fisionomias arbustiva e arbórea, com início de formação de estratificação das
diferentes formas biológicas constituintes da estrutura da vegetação. O aumento progressivo de complexidade
da estrutura florestal geralmente é acompanhado por um aumento na riqueza de espécies, tanto arbóreas como
arbustivas, herbáceas e epifíticas. Desta forma, a fisionomia da fase média de sucessão típica é formada por
dois estratos arbóreos: um estrato superior com espécies que podem atingir até 15 m de altura, e um inferior que
apresenta maior variação, onde as espécies variam desde dois a nove metros de altura. As espécies com
destaque nesta fase são: Ocotea puberula (Lauraceae – canela-guaicá), Nectandra megapotamica (canelaamarela), Vernonia discolor (Asteraceae – vassourão-preto), Clethra scabra (Clethraceae – carne-de-vaca) e
Piptocarpha angustifolia (Asteraceae – vassourão-branco) (Figura 129 e Figura 130).

FIGURA 129: VISTA DE ÁREA DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA
EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO NO PARQUE BARIGÜI – TIPO
MAIS DESENVOLVIDO

FIGURA 130: VISTA DE OUTRA PORÇÃO
OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO MÉDIO DE
PARQUE BARIGÜI – TIPO MAIS DESENVOLVIDO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DA FLORESTA
SUCESSÃO NO

Logo abaixo do dossel encontra-se estrato que possui em média oito metros de altura, podendo-se notar as
seguintes espécies: Ocotea pulchella (Lauraceae – canela-lageana), Cedrella fissilis (Meliaceae - cedro),
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Alophyllus edulis (Sapindaceae - vacum), Cupania vernalis (Sapindaceae - cuvatã), Maytenus ilicifolia

(Celastraceae - espinheira-santa), Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae - guabiroba), Schinus terebinthifolius
(Anacardiaceae – aroeira) e Pimenta pseudocararyophyllus (Myrtaceae – craveiro) (Figura 131 e Figura 132).

FIGURA 131: VISTA DE ÁREA DE INTERIOR DA FLORESTA FIGURA 132: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DO INTERIOR DA
OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI – TIPO MAIS DESENVOLVIDO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI – TIPO MAIS DESENVOLVIDO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A análise fitossociológica indica que a espécie mais importante é Alophyllus edulis, fato observado pelos valores
obtidos principalmente pelo índice de importância e pela densidade (Tabela 46). Em segundo lugar, Ocotea
puberula obteve uma área basal e dominância consideravelmente superior às demais espécies, fato explicado

pelas dimensões de seus indivíduos, em especial quanto ao diâmetro dos troncos. Ainda em destaque, o
Podocarpus lambertii que obteve índices superiores a maioria das outras espécies, que por sua vez obtiveram

valores inferiores em uma redução gradativa.

TABELA 46: RESULTADOS DA ANÁLISE
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI

DA ESTRUTURA HORIZONTAL DO COMPONENTE ARBÓREO EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO

Nome Científico
Allophylus edulis
Ocotea puberula
Podocarpus lambertii
Schinus
terebenthifolius
Vernonia discolor
Tibouchina sellowiana
Jacaranda puberula
Cedrela fissilis
Ocotea pulchella
Prunus brasiliensis
Machaerium stiptatum

Parâmetros fitossociológicos
N
33
8
8
5

U
6
6
4
4

AB
0.1148
0.1782
0.0982
0.067

DA
660
160
160
100

DR
25.98
6.3
6.3
3.94

FA
60
60
40
40

FR
7.89
7.89
5.26
5.26

DoA
2.297
3.563
1.965
1.341

DoR
11.5
17.84
9.84
6.71

VC
37.481
24.136
16.135
10.649

%VC
18.74
12.07
8.07
5.32

VI
45.376
32.031
21.398
15.912

%VI
15.13
10.68
7.13
5.3

4
8
4
7
5
4
3

4
4
4
3
4
4
2

0.0669
0.0142
0.043
0.0309
0.0301
0.0217
0.0534

80
160
80
140
100
80
60

3.15
6.3
3.15
5.51
3.94
3.15
2.36

40
40
40
30
40
40
20

5.26
5.26
5.26
3.95
5.26
5.26
2.63

1.338
0.284
0.859
0.618
0.602
0.435
1.067

6.7
1.42
4.3
3.09
3.01
2.18
5.34

9.847
7.719
7.452
8.606
6.949
5.327
7.706

4.92
3.86
3.73
4.3
3.47
2.66
3.85

15.11
12.982
12.715
12.554
12.212
10.59
10.337

5.04
4.33
4.24
4.18
4.07
3.53
3.45
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Nectandra lanceolata
Ocotea sp.
Ocotea odorifera
Syagrus
romanzofianna
Casearia silvestris
Campomanesia
xanthocarpa
Nectandra
megapotamica
Ligustrum japonicum
Psidium cattleianum
Eugenia uniflora
Drymis brasiliensis
Holvenia dulcis
Myrceugenia sp.
Myrcia rostrata
Pimenta
pseudocaryophyllus
Lamnonia speciosa
Luehea divaricata
Octea odorifera
Psychotria suterella
Zanthoxylum
rhoifolium
Myrcia sp.
Total

3
5
2
1

2
3
2
1

0.0481
0.0163
0.0436
0.0645

60
100
40
20

2.36
3.94
1.57
0.79

20
30
20
10

2.63
3.95
2.63
1.32

0.963
0.326
0.872
1.289

4.82
1.63
4.37
6.45

7.181
5.569
5.941
7.241

3.59
2.78
2.97
3.62

9.813
9.516
8.572
8.556

3.27
3.17
2.86
2.85

3
2

3
2

0.0053
0.0175

60
40

2.36
1.57

30
20

3.95
2.63

0.106
0.349

0.53
1.75

2.891
3.323

1.45
1.66

6.839
5.954

2.28
1.98

2

2

0.0173

40

1.57

20

2.63

0.346

1.73

3.308

1.65

5.94

1.98

3
4
2
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1
1

0.0059
0.009
0.0058
0.0199
0.0097
0.005
0.0023
0.002

60
80
40
20
20
20
20
20

2.36
3.15
1.57
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

20
10
20
10
10
10
10
10

2.63
1.32
2.63
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32

0.118
0.181
0.115
0.398
0.195
0.099
0.046
0.041

0.59
0.91
0.58
1.99
0.98
0.5
0.23
0.2

2.952
4.055
2.152
2.779
1.763
1.285
1.018
0.991

1.48
2.03
1.08
1.39
0.88
0.64
0.51
0.5

5.583
5.371
4.784
4.095
3.079
2.601
2.333
2.307

1.86
1.79
1.59
1.36
1.03
0.87
0.78
0.77

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0.0018
0.0018
0.0013
0.0011
0.0011

20
20
20
20
20

0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

10
10
10
10
10

1.32
1.32
1.32
1.32
1.32

0.036
0.036
0.027
0.023
0.023

0.18
0.18
0.13
0.11
0.11

0.967
0.967
0.922
0.902
0.902

0.48
0.48
0.46
0.45
0.45

2.282
2.282
2.238
2.218
2.218

0.76
0.76
0.75
0.74
0.74

1
127

1
10

0.001
0.9988

20
2540

0.79
100

10
760

1.32
100

0.019
19.976

0.1
100

0.884
200

0.44
100

2.2
300

0.73
100

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

NOTAS: N – número de espécies; U – número de parcelas onde a espécie foi observada; AB – Área basal (m2); DA - Densidade
absoluta (n/ha); DR – Densidade relativa (%); FA – Freqüência absoluta ( ); FR – Freqüência relativa (%); DoA - Dominância Absoluta ( );
DoR – Dominância Relativa (%); VC – Valor de importância; %VC - Percentagem de VC; VI – Valor de Importância; %VI - Percentagem
de VI.

No sub-bosque, ambiente situado abaixo dos estratos arbóreos - o estrato arbustivo apresenta altura entre um e
três metros e o herbáceo altura até 50 cm. Em toda porção caracterizada por este estágio foi registrada a
presença de elevado número de plântulas e indivíduos jovens de espécies arbóreas em processo de
regeneração natural.
Ainda com relação ao estrato arbustivo, dentre as espécies características do interior da floresta, foram
observadas espécies de Piper guadichianum (Piperaceae), Mollinedia sp. (Monnimiaceae - pimenteira), Rudgea
jasminoides (Rubiaceae) e Brunfelsia pauciflora (Solanaceae) (Figura 133 e Figura 134).
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FIGURA 133: VISTA
MISTA EM ESTÁGIO
PARQUE BARIGÜI

DE INTERIOR DA FLORESTA OMBRÓFILA
MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 134: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DO INTERIOR DA
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

As espécies de hábito epifítico (bromélias, por exemplo) são encontradas sobre algumas árvores de maior porte,
mas de maneira pouca expressiva, sendo representadas quase exclusivamente por Micrograma squamulosa
(Polipodiaceae) e Peperomia santacatarinae (Piperaceae) e por exemplares eventuais de bromélias (Vriesea
spp., Tilandsia stricta).
A diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (MAGURRAN, 1989) foi de 2,92, variando
individualmente entre as parcelas de 1,07 a 2,34. O índice obtido para H’ demonstra claramente a baixa riqueza
de espécies e a não uniforme distribuição dos indivíduos dentre as espécies avaliadas. Em florestas nativas
primárias este índice pode alcançar valores acima de 4 (LACERDA, 2007) e acima de 3 para fases média (bem
desenvolvida) e avançada de sucessão secundária (LACERDA, 1999).
Vale ressaltar que na área há presença de diversos indivíduos de Pinus taeda (Pinnaceae - espécie exótica). Tal
espécie, oriunda do sul dos Estados Unidos, adaptou-se bem às condições do sul do Brasil e desenvolve-se num
ritmo muito mais rápido que em seu ambiente natural a ponto de superar as espécies nativas quando em
competição direta. Seu crescimento, aliado à dispersão de suas sementes pelo vento a longas distâncias, faz
com que sua presença seja negativa e prejudique o desenvolvimento da vegetação nativa. Desta forma, sendo o
Parque Barigüi uma unidade de conservação cujo cunho de conservação é prioritário, há a incompatibilidade
entre a permanência dos indivíduos de Pinus e os objetivos do parque.

5.2.1.5

Floresta Ombrófila Mista em estágio avançado de sucessão secundária

Esta tipologia florestal é composta predominantemente por associações florestais secundárias caracterizadas
por três estratos arbóreos, ainda que não bem definidos, sendo o primeiro (dossel) constituído por árvores de
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maior porte, de espécies remanescentes de fases sucessionais anteriores ou por tardias que eventualmente
encontraram ambiente favorável à sua instalação (Figura 135 e Figura 136).

FIGURA 135: VISTA

DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM FIGURA 136: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DA FLORESTA
ESTÁGIO INICIAL EM PRIMEIRO PLANO E AO FUNDO EM ESTÁGIO OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE SUCESSÃO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI
AVANÇADO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

No parque ocorrem dois grandes fragmentos florestais cuja vegetação é bastante desenvolvida estruturalmente
e de composição florística bastante diversa. Apesar de não serem florestas primárias, seu grau de
desenvolvimento caracteriza um tipo florestal bem definido, caracterizando-a como florestas secundárias. O
dossel pode estar composto quase que exclusivamente pelo pinheiro-do-paraná, misturado com outras espécies
ou mesmo ausente. A fisionomia e estrutura das porções de floresta dominadas pelo pinheiro-do-paraná
lembram as florestas primárias que ocorriam na região, aumentando ainda mais a importância destes fragmentos
florestais.
As áreas sem o domínio do pinheiro-do-paraná são também florestas secundárias desenvolvidas, assim como
nos locais dominados pelo pinheiro. A ausência desta espécie não diminui a impotância desse tipo de floresta. É
provável que em certos locais a ausência do pinheiro se dê em função de influências antrópicas sobre o
ambiente, mas não há indicação que controles naturais não estejam também contribuindo para a definição da
composição florística. Um dos fatores prováveis que podem explicar a ausência do pinheiro, em certos locais,
relaciona-se a uma predileção desta espécie por solos mais secos e pela demanda de suas plantas jovens por
iluminação natural (luz), o que não estaria disponível em certos locais. Adicionalmente, a coleta de pinhões é
provavelmente fator limitante para a regeneração da espécie, o que a médio e longo prazo pode ter
conseqüências negativas com declínio da população de pinheiros.
Nestas áreas de floresta secundária nas quais a Araucaria angustifolia não domina o dossel, o pinheiro-bravo
(Podocarpus lambertii) passa a ser a espécie mais importante, seja por formar o próprio dossel como pela sua
elevada densidade.
RELATÓRIO FINAL
194

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

A estrutura vertical das florestas secundárias é composta normalmente por no mínimo dois estratos arbóreos, ou
mesmo, três estratos. No caso das áreas com maior ocorrência do pinheiro, esta espécie ocupa quase que
exclusivamente o dossel, sendo que outras espécies compõem os demais estratos. Já no caso das áreas sem
domínio do pinheiro, normalmente apenas dois estratos arbóreos bem definidos são observados. As canelas
(diversas espécies da família das lauráceas) e o pinheiro-bravo ocupam, então, o estrato superior, sendo o
segundo estrato mais diverso e com indivíduos de menor porte.
O primeiro estrato possui altura variando de 13 a 18m. Espécies características de fases iniciais arbóreas ainda
são encontradas: Clethra scabra (Clethraceae – carne-de-vaca), Cabralea canjerana (Meliaceae – canjerana),
Ilex brevicuspis (Aquifoliaceae - caúna), Cedrela fissilis (Meliaceae – cedro), Ocotea pulchella (Lauraceae –

canela-lajeana), Nectandra lanceolata (Lauraceae), Cryptocarya aschersoniana, Nectandra megapotamica
(Lauraceae - canela-amarela). Também se verificam indivíduos jovens de Matayba elaegnoides (Sapindaceae Miguel-pintado) e Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceae – guamirim), esta última ocorrendo geralmente de forma
agrupada (Figura 137 e Figura 138).

FIGURA 137: VISTA DE INTERIOR DA FLORESTA OMBRÓFILA FIGURA 138: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DO INTERIOR DA
MISTA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO AVANÇADO NO
PARQUE BARIGÜI
PARQUE BARIGÜI COM DESTAQUE PARA TRONCO DE ARAUCARIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

ANGUSTIFOLIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

No segundo estrato, com altura entre 9 e 13m, além das espécies supracitadas, tem-se ainda: Ilex
paraguariensis (Aquifoliaceae - erva-mate), Myrcia rostrata (Myrtaceae), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae –

bugreiro), Casearia sylvestris (Flacourtiaceae – cafezeiro-bravo), Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae guabiroba), Psidium cattleianum (Myrtaceae – araçá), Cupania vernalis (Sapindaceae – cuvatã), Podocarpus
lambertii (Podocarpaceae – pinheiro-bravo), Ocotea odorifera (Lauraceae – canela-sassafrás), Psychotria
sessilis (Rubiaceae), Vernonia discolor (Asteraceae - vassourão-preto), Piptocarpha axilaris (Asteraceae –

vassourão), entre outras, e se observa maior camada de serrapilheira (Figura 139 e Figura 140).
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FIGURA 139: VISTA
MISTA EM ESTÁGIO
PARQUE BARIGÜI

DE INTERIOR DA FLORESTA OMBRÓFILA
MÉDIO DE SUCESSÃO SECUNDÁRIA NO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 140: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DO INTERIOR DA
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O terceiro estrato, com altura média de cinco metros, reúne indivíduos típicos desse estrato ou jovens dos
demais estratos, destacando-se: Eugenia uniflora (Myrtaceae – pitanga), Myrcia rostrata (Myrtaceae), Jacaranda
puberula (Bignoniaceae – caroba), Allophylus edulis (Sapindaceae – vacum), entre outras.

Das espécies encontradas, nota-se o elevado número de indivíduos de Piptocarpha angustifólia (Asteraceae –
vassourão-branco), Cedrela fissilis (Meliaceae – cedro), Clethra scabra (Clethraceae – carne-de-vaca) e
Vernonia discolor (Asteraceae – vassourão-preto), além da araucária.

Além das espécies arbóreas e arborescentes, deve-se destacar a presença das seguintes espécies de lianas:
Pithecoctenium sp. (Bignoniaceae – pente-de-macaco) e Dalbergia frutescens (Fabaceae). Agrupamentos de
Merostachys sp. (taquara) são freqüentes, formando reboleiras, cujo interior é praticamente desprovido de outras

plantas, ou ocorrendo disseminadas pela vegetação arbórea (Quadro 22).
QUADRO 22: LISTA DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE SUCESSÃO
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI

Família
ANACARDIACEAE
ARAUCARIACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
AQUIFOLIACEAE
AQUIFOLIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BROMELIACEAE

Espécie
Lithraea brasiliensis Marchand
Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.
Piptocarpha angustifolia Dusen ex Malme
Piptocarpha axilaris Dusen ex Malme
Vernonia discolor Less.
Ilex paraguariensis Saint-Hilaire
Ilex dumosa Reissek
Pithecoctenium
Macfayena unguis-cati (L.) A.H. Gentry
Jacaranda puberula Cham.
Aechmea recurvata

Nome comum
bugreiro
araucária
jerivá
vassourão-branco
vassourão
vassourão-preto
erva-mate
congonha
pente-de-macaco
unha-de-gato
caroba
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BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
CACTACEAE
CLETHRACEAE
CYATHEACEAE
DICKSONIACEAE
FABACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
LAURACEAE

Bilbergia nutans
Tillandsia tenuifolia
Tilandsia stricta Sol
Tillandsia usneoides
Rhipsalis linearis
Clethra scabra Loisel.
Chyathea sp.
Dicksonia sellowiana Hook.
Dalbergia frutescens Britton
Casearia decandra Jacq.
Casearia sylvestris Swartz
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler
Nectandra lanceolata Ness & Mart. ex Ness

LAURACEAE

Ocotea odorifera

Canela-sassafrás

LAURACEAE

Ocotea pulchella Mart.

canela-lageana

LAURACEAE

Ocotea nutasn (nees) Mez.

LAURACEAE

Ocotea puberula Ness.

canela-guaicá

MELIACEAE
MELIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

Cabralea canjerana (Vellozo) Mart.
Cederla fissilis Vell.
Leandra sp.
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Eugenia uniflora L.
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg.
Myrcia rostrata DC.

canjerana
cedro

MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRSINACEAE
POACEAE
PODOCARPACEAE
ROSACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SYMPLOCACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE

Campomanesia xanthocarpa Berg.
Psidium cattleianum Sabine
Myrsine coriacea Spreng.
Merostachys sp.
Podocarpus lambertii Klotz. ex Endl.
Prunus brasiliensis Schot. ex Spreng.
Psychotria sessilis Müll. Arg.
Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk.
Cupania vernalis Camb.
Matayba elaegnoides Radlk.
Symplocos tenuifolia Brand.
Brunfelsia uniflora D. Don.
Solanum granuloso-leprosum Dunal

xaxim
jacarandá
guaçatunga
cafezeiro-bravo
canela-amarela

quaresmeira
pitanga
guamirim
guamirim-de-folhamiúda
guaviroba
araçá
capororoca
taquara
pinheiro-bravo
pessegueiro
vacuum
cuvatã
miguel-pintado

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

A explicação do valor de importância observado para Araucaria angustifolia deve-se a indivíduos
destacadamente de maiores dimensões quando comparados com a maioria das outras espécies. Assim, devido
aos diâmetros e alturas de parte de sua população, a espécie apresentou elevada dominância, o que também
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influenciou fortemente o índice de importância (Tabela 47). Por outro lado, a ocorrência de várias espécies com
apenas um ou dois indivíduos mostra claramente a baixa riqueza de espécies e a distribuição não uniforme dos
indivíduos dentre as espécies avaliadas.
Algumas espécies também se destacaram em relação a outras nas análises quantitativas, dentre elas,
Podocarpus lambertii mostrou o maior número de indivíduos (Tabela 47), fato este facilmente observável no

interior da floresta por suas árvores abundantes ocupando os estratos médio e inferior. Allophylus edulis também
apresentou densidade alta, fato este compensado pelas dimensões diamétricas diminutas, levou a espécie a ter
área basal relativamente pequena.
A diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (MAGURRAN, 1989) foi de 2,96, valor muito similar
ao da fase anterior (2,92), variando individualmente entre as parcelas de 1,46 a 2,37 (contra 1,18 a 2,34 obtidos
para a fase média). Em florestas nativas primárias este valor pode alcançar valores acima de 4 (LACERDA,
2007) e acima de 3 para fases média (bem desenvolvida) e avançada de sucessão secundária (LACERDA,
1999). O fato do índice H’ ser semelhante ao obtido para a fase média de sucessão (ver item anterior) merece
ser avaliado com cuidado, visto em primeira análise indicar diversidades semelhantes entres ambas as fases.
Não obstante, percebe-se que embora a riqueza de espécies na fase avançada seja maior que a média (45 e 32
respectivamente), há em ambas as situações, acentuada concentração de indivíduos em apenas poucas
espécies, o que reduz o referido índice de diversidade.
É relevante a presença de espécies em perigo de extinção como a imbuia (Ocotea porosa) e a própria Araucaria
angustifolia, que ocorre inclusive em grande quantidade e apresenta indivíduos de grande porte.
TABELA 47: RESULTADOS DA ANÁLISE DA ESTRUTURA HORIZONTAL
SECUNDÁRIA NO PARQUE BARIGÜI - TIPO MAIS DESENVOLVIDO

Nome
científico
Araucaria
angustifolia
Podocarpus
lambertii
Allophylus edulis
Nectandra
lanceolata
Cedrella fissilis
Ocotea odorifera
Ocotea puberula
Campomanesia
xanthocarpa
Cupania vernalis
Ocotea pulchella
Prunus sellowii
Jacaranda puberula
NI1
Nectandra sp.
Solanum leprosum

DO COMPONENTE ARBÓREO EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO

Parâmetros fitossociológicos
N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

%VC

VI

%VI

44

14

9.8988

382.61

13.66

60.87

7.57

86.076

58.78

72.449

36.22

80.016

26.67

62

13

2.5562

539.13

19.25

56.52

7.03

22.227

15.18

34.434

17.22

41.462

13.82

45
22

18
9

0.2335
1.0549

391.304
191.304

13.98
6.83

78.26
39.13

9.73
4.86

2.031
9.173

1.39
6.26

15.362
13.097

7.68
6.55

25.092
17.962

8.36
5.99

14
12
13
14

11
10
11
10

0.687
0.4316
0.1833
0.1286

121.739
104.348
113.043
121.739

4.35
3.73
4.04
4.35

47.83
43.48
47.83
43.48

5.95
5.41
5.95
5.41

5.974
3.753
1.594
1.119

4.08
2.56
1.09
0.76

8.427
6.29
5.126
5.112

4.21
3.14
2.56
2.56

14.373
11.695
11.072
10.517

4.79
3.9
3.69
3.51

7
6
4
4
6
3
4

6
6
4
4
4
3
3

0.0545
0.0589
0.1342
0.1246
0.0082
0.2217
0.1716

60.87
52.174
34.783
34.783
52.174
26.087
34.783

2.17
1.86
1.24
1.24
1.86
0.93
1.24

26.09
26.09
17.39
17.39
17.39
13.04
13.04

3.24
3.24
2.16
2.16
2.16
1.62
1.62

0.474
0.512
1.167
1.083
0.071
1.927
1.492

0.32
0.35
0.8
0.74
0.05
1.32
1.02

2.498
2.213
2.039
1.982
1.912
2.248
2.261

1.25
1.11
1.02
0.99
0.96
1.12
1.13

5.741
5.456
4.201
4.144
4.074
3.87
3.883

1.91
1.82
1.4
1.38
1.36
1.29
1.29
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Casearia sylvestris
Casearia decandra
Clethra scabra
Luehea divaricata
Nectandra
megapotamica
Pimenta
pseudocaryophyllus
Lithraea brasiliensis
Dalbergia sp
Machaerium spp.
Myrsine coriacea
NI3
Senna spp.
Styrax leprosus
Vernonia discolor
Myrceugenia
euosma
Psychotria spp.
Cabralea canjerana
Myrcia rostrata
Myrcia spp.
Psychotria sessilis
Xylosma
pseudosalzmannii
Dalbergia
frutescens
NI2
NI4
Eugenia uniflora
Machaerium sp.
NI5
NI6
Pshychotria sessilis
TOTAL

4
4
4
4
3

4
4
4
4
2

0.0698
0.0419
0.038
0.0161
0.2233

34.783
34.783
34.783
34.783
26.087

1.24
1.24
1.24
1.24
0.93

17.39
17.39
17.39
17.39
8.7

2.16
2.16
2.16
2.16
1.08

0.607
0.364
0.331
0.14
1.942

0.41
0.25
0.23
0.1
1.33

1.657
1.491
1.468
1.338
2.258

0.83
0.75
0.73
0.67
1.13

3.819
3.653
3.63
3.5
3.339

1.27
1.22
1.21
1.17
1.11

4

2

0.0781

34.783

1.24

8.7

1.08

0.679

0.46

1.706

0.85

2.787

0.93

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.0872
0.0748
0.0662
0.0195
0.0193
0.0116
0.0099
0.012
0.0077

17.391
17.391
17.391
17.391
17.391
17.391
17.391
17.391
17.391

0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62

8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

0.758
0.65
0.576
0.17
0.168
0.101
0.086
0.105
0.067

0.52
0.44
0.39
0.12
0.11
0.07
0.06
0.07
0.05

1.139
1.065
1.014
0.737
0.736
0.69
0.68
0.693
0.667

0.57
0.53
0.51
0.37
0.37
0.35
0.34
0.35
0.33

2.22
2.146
2.095
1.818
1.817
1.771
1.761
1.774
1.748

0.74
0.72
0.7
0.61
0.61
0.59
0.59
0.59
0.58

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

0.0041
0.0036
0.0023
0.0027
0.0027
0.0033

17.391
17.391
17.391
17.391
17.391
17.391

0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62

8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

0.035
0.031
0.02
0.023
0.023
0.029

0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02

0.645
0.642
0.635
0.637
0.637
0.641

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

1.726
1.723
1.716
1.718
1.718
1.722

0.58
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57

1

1

0.0401

8.696

0.31

4.35

0.54

0.349

0.24

0.549

0.27

1.089

0.36

1
1
1
1
1
1
1
322

1
1
1
1
1
1
1
23

0.0396
0.0076
0.0023
0.0017
0.0018
0.0009
0.0009
16.84

8.696
8.696
8.696
8.696
8.696
8.696
8.696
2800

0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
100

4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
804.35

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
100

0.344
0.066
0.02
0.015
0.016
0.008
0.008
146.427

0.23
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
100

0.545
0.356
0.324
0.32
0.321
0.316
0.316
200

0.27
0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
100

1.086
0.897
0.865
0.861
0.862
0.856
0.856
300

0.36
0.3
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
100

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

NOTAS: N – número de espécies; U – número de parcelas onde a espécie foi observada; AB – Área basal (m2); DA - Densidade
absoluta (n/ha); DR – Densidade relativa (%); FA – Freqüência absoluta ( ); FR – Freqüência relativa (%); DoA - Dominância Absoluta ( );
DoR – Dominância Relativa (%); VC – Valor de importância; %VC - Percentagem de VC; VI – Valor de Importância; %VI - Percentagem
de VI.

5.2.1.6

Floresta Ombrófila Mista Aluvial

Corresponde às florestas ripárias, também denominadas de florestas ciliares ou de galeria, que se desenvolvem
às margens de rios que percorrem terrenos de geomorfologia plana até suave-ondulada, não raro fazendo limite
a várzeas (formações pioneiras) de extensão variável. Podem apresentar diferentes graus de desenvolvimento,
indo desde comunidades simplificadas pelo grau de hidromorfismo dos solos – Neossolos Flúvicos e Gleissolos
– onde Sebastiania commersoniana (Euphorbiaceae – branquilho) é a espécie mais característica, até
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associações mais complexas, em que Araucaria angustifolia tem participação expressiva na fisionomia
(RODERJAN et al., 2002)
De acordo com LEITE e KLEIN (1990), as florestas de galeria acompanham as planícies sedimentares recentes
(de origem quaternária), dispersas em diferentes altitudes e latitudes, e são sujeitas a inundações periódicas.
As florestas de galeria constituem uma associação arbórea muito típica e especialmente adaptada às condições
edáficas, com lençol freático muito próximo da superfície, sujeitas, portanto, a inundações periódicas pelo
extravasamento dos rios em máximas pluviométricas, conferindo caráter hidromórfico aos solos que as
sustentam, constituídos predominantemente por Gleissolos e Neossolos Flúvicos.
Na área do parque, ao longo do rio Barigüi e no lago esta vegetação encontra-se bastante descaracterizada de
forma geral, havendo, entretanto algumas áreas significativas em extensão e qualidade. Neste último caso,
destacam-se algumas ilhas cobertas pelo tipo florestal aluvial e por área localizada na porção norte do parque,
esta sendo parte do maciço florestal lá observada (Figura 141 a Figura 144).

FIGURA 141: VISTA GERAL DO LAGO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 142: VISTA DE PORÇÃO DO RIO
DE MATA CILIAR NO PARQUE

BARIGÜI

DESPROVIDO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 143: VISTA DE CÓRREGO NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 144:
CEMITÉRIO)

VISTA DO RIO BARIGÜI NO PARQUE (AO LADO DO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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As florestas aluvionares, na área de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista, podem, dependendo das
características edáficas (condicionada pela dinâmica dos rios), apresentar diferentes fitofisionomias. Todavia,
genericamente, este tipo florestal é constituído essencialmente por espécies arbóreas com 10 m de altura média,
refletindo em sua fisionomia e relativa pobreza em espécies arbóreas e adaptações relacionadas às condições
edáficas (Quadro 23).
QUADRO 23: LISTA DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL DO PARQUE BARIGÜI

Família
ANACARDIACEAE
AQUIFOLIACEAE
AQUIFOLIACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ARECACEAE
CLETHRACEAE
DICKSONIACEAE
EUPHORBIACEAE

FLACOURTIACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRSINACEAE
PODOCARPACEAE
ROSACEAE
SAPINDACEAE
SYMPLOCACEAE
WINTERACEAE

Espécie

Nome comum
Lithraea brasiliensis
bugreiro
Ilex dumosa Reissek
congonha
Ilex theezans Mart.
caúna
Schinus terebinthifolius Raddi
aroeira
Lithraea brasiliensis Marchand
Pau-de-bugre
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.
jerivá
Clethra scabra Loisel.
carne-de-vaca
Dicksonia sellowiana Hook.
xaxim
Sebastiania commersioniana (Bail.) L.B.Sm. & branquilho
Downs
Casearia sylvestris Swartz
cafezeiro-bravo
Nectandra lanceolata Ness & Mart. ex Ness
canela-amarela
Ocotea pulchella Mart.
canela-lageana
Ocotea puberula Ness.
canela-guaicá
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg
Guamirim
Calyptanthres concinna DC.
Eugenia uniflora L.
pitanga
Myrciaria floribunda Berg.
Myrceugenia euosma
Myrsine coriacea Spreng.
capororoca
Podocarpus lambertii Klotz. ex Endl.
pinheiro-bravo
Prunus brasiliensis Schot. ex Spreng.
pessegueiro
Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk.
Vacuum
Symplocos tenuifolia Brand.
Drymis brasiliensis Miers

Fonte: elaborado com base nos levantamentos de campo e MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2007

Foram registrados com grande expressão: Sebastiania commersioniana (Euphorbiaceae – branquilho) e Schinus
terebinthifolius (Anacardiaceae - aroeira), além de Lythraea brasiliensis (Anacardiaceae - bugreiro), Eugenia
uniflora (Myrtaceae - pitanga), Myrceugenia euosma (Myrtaceae - cambuí), Ilex theezans (Aquifoliaceae - caúna),
I. dumosa (Aquifoliaceae - congonha), Prunus brasiliensis (Rosaceae - pessegueiro-bravo), Campomanesia cf
reitziana (Myrtaceae - guabiroba-miúda), Symplocus tenuifolia (Symplocaceae), Podocarpus lambertii

(Podocarpaceae - pinheiro-bravo), Myrsine coriaceae (Myrsinaceae - capororoca), Alophyllus edulis
(Sapindaceae - vacum), entre outras (Figura 145 e Figura 146).
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FIGURA 145: VISTA DE
NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL FIGURA 146: VISTA DE OUTRA PORÇÃO DA FLORESTA
OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Já o sub-bosque é extremamente pobre em espécies, tanto de plantas arbustivas e herbáceas, como de
regeneração, estando o solo recoberto apenas pelas seguintes espécies: Alophyllus edulis (Sapindaceae vacum), Eugenia uniflora (Myrtaceae - pitanga), Paspalum sp., Cyperus sp., Miconia (Melastomataceae),
Calyptanthres concinea (Myrtaceae), Podocarpus lambertii (Podocarpaceae - pinheiro-bravo).

Também se observa na porção norte do parque plantio de espécies frutíferas na borda dessa formação que se
encontra hoje, descaracterizada e com focos de erosão (Figura 147 e Figura 148).

FIGURA 147: VISTA DE INTERIOR DA FLORESTA OMBRÓFILA FIGURA 148: VISTA DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS NA BORDA DO RIO
MISTA ALUVIAL NO PARQUE BARIGÜI
BARIGÜI NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Quanto aos aspectos de conservação, observou-se a ocorrência de muitos indivíduos de Ligustrum sp.
(Oleaceae – alfeneiro) entremeada com a vegetação nativa. Esta espécie exótica possui grande capacidade de
disseminação e tende a invadir em especial os ambientes de floresta nativa em ambiente aluvial, e em casos
mais graves pode culminar com a formação de uma comunidade quase que exclusiva. Tal processo invasivo foi
detectado na área do parque, recomendando-se, portanto que seja efetuada a retirada destes indivíduos.
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5.2.1.7

Árvores isoladas

As árvores isoladas correspondem às espécies encontradas plantadas em meio à área das churrasqueiras, pista
de caminhada/cooper, ciclovias e próximos às cercas existentes no parque, com finalidade paisagística.
Compõem-se basicamente de espécies arbóreas ornamentais exóticas e nativas distribuídas, formando ora
densos agrupamentos, ora em disposições isoladas, como ilustram, de maneira geral a Figura 149 a Figura 152.

FIGURA

149: VISTA DE INDIVÍDUOS DE
TEREBENTHIFOLIUS (AROEIRA) NO PARQUE BARIGÜI

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

SCHINUS FIGURA 150: VISTA DE PINUS SPP. INTERCALADO COM
INDIVÍDUOS DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (PINHEIRO-DOPARANÁ) NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 151: VISTA DE LEGUMINOSAS EXÓTICAS PLANTADAS NA FIGURA 152: VISTA DE LEUCENA NO PARQUE BARIGÜI
CICLOVIA NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Cabe destacar que foi realizado um trabalho minucioso em toda a área do Parque Barigüi para a identificação de
todos os indivíduos arbóreos existentes.
A metodologia adotada consistiu em subdividir a área do Parque em setores, totalizando 14 setores. Para cada
setor realizou-se a identificação in loco de cada indivíduo, os quais foram numerados, medidos em altura,
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diâmetro (DAP) e copa (CAP), dentre outros. No Apêndice 09 segue o detalhamento de cada setor, a partir de
texto explicativo, tabelas com as identificações de cada indivíduo, mapa com a espacialização destes e registro
fotográfico.

5.2.1.8

Áreas de antropismo

Foram consideradas áreas de antropismo os espaços de arborização, tanto dos estacionamentos internos do
parque quanto ao longo de suas vias e, as áreas com cobertura vegetal não arbórea, como por exemplo, os
locais de gramado.

5.2.1.9

Conservação e manejo

A fase avançada e a floresta aluvial (ítem a seguir) são as formações vegetais mais importantes na área do
parque. Estas áreas estão sujeitas a algumas influências negativas que afetam sua conservação. A criação de
novas picadas e a falta de manutenção das trilhas existentes se relaciona a processos erosivos e a mudanças
micro-climáticas, potencialmente danosas para a conservação da floresta. As picadas acentuam também os
problemas relativos à coleta de pinhões, que, além de afetarem a regeneração do pinheiro-do-Paraná, afetam as
demais espécies, principalmente quanto ao empobrecimento do sub-bosque e à redução de plântulas das
espécies. Ainda, a coleta de pinhões pode causar impactos negativos relacionados à redução de alimento
disponível para a fauna, dela dependente.
Outro fator potencialmente negativo refere-se ao isolamento destes fragmentos, que pode afetar a manutenção
de populações sadias, principalmente no que tange à manutenção da variabilidade genética. A incapacidade de
troca de material genético entre indivíduos de uma mesma espécie tende a diminuir a variabilidade genética com
conseqüente aumento do cruzamento entre indivíduos aparentados, gerando perda de alelos raros, alteração da
taxa de homozigotos e aumento da auto-fecundação, dentre outras conseqüências. Neste sentido, é provável
que espécies que tenham seus propágulos disseminados por animais, à exceção de algumas aves, sejam ainda
mais susceptíveis ao isolamento, enquanto que espécies com polinização e disseminação de sementes pelo
vento devam ser menos impactadas.
A criação de novas áreas florestais contíguas ou nas proximidades do maciço florestal do parque é essencial
para a redução de problemas genéticos relacionados ao isolamento. Embora certas espécies sejam polinizadas
pelo vento em longas distâncias, como o próprio pinheiro-do-Paraná (BITTENCOURT, 2007), a existência de
fontes de troca de material genético nas proximidades certamente será positiva para a manutenção das
populações.
Outra questão relevante relaciona-se com a perda de alelos raros que ocorre em populações reduzidas e
isoladas e com o aquecimento global. As espécies se adaptam a variações ambientais por meio da seleção
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natural, em que indivíduos melhor adaptados permanecem, enquanto os menos tendem a desaparecer. Esta
capacidade de adaptação está relacionada à variação genética (variação alélica) entre os indivíduos. A
existência de alelos raros serve como uma espécie de “reserva” da espécie para responder a futuras
necessidades adaptativas.
No atual contexto de mudança climática (aumento gradativo das temperaturas e alterações nos regimes
pluviométicos), as espécies irão responder a tais alterações se adaptando. Caso tenham sua estrutura genética
reduzida, diminuem suas chances de adaptação e perpetuidade no sistema. O processo seletivo é constante e
as previsões relacionadas ao aquecimento global indicam variações climáticas acentuadas nas próximas
décadas. Desta forma, a ligação de fragmentos e a conseqüente possibilidade de troca genética entre
populações é fator benéfico e deve ser considerado para a manutenção da vegetação (e fauna associada) do
parque.
Além do isolamento em fragmentos, destaca-se a questão do efeito de borda, uma vez que diz respeito a áreas
limítrofes da floresta que ficam condicionadas a fatores ambientais de maior luminosidade, menor umidade e
maior susceptibilidade aos ventos. Nestes locais, desenvolve-se vegetação diferenciada e composta por
espécies pioneiras ou demandantes de luz. Certas espécies necessitam de condições ambientais mais
específicas e típicas das florestas, sendo encontradas em áreas que não sofrem influência dos ambientes de
bordadura. Desta forma, é necessária a existência de grandes áreas de floresta a fim de possibilitar a criação de
ambientes livres do efeito de borda. O aumento da área dos maciços florestais tende a diminuir tal efeito sobre
as áreas de interior, onde normalmente há maior diversidade de espécies. Assim, não é apenas importante
possibilitar a conexão entre fragmentos (por meio de corredores ecológicos, por exemplo), como criar áreas
florestais contínuas.
Existem diversas áreas com vegetação arbórea no entorno do Parque Barigüi, principalmente a oeste, sul e
norte, que poderiam, se não diretamente anexadas, formar uma espécie de rede de áreas verdes tendo o
Parque Barigüi como área principal. A partir da Figura 153, pode-se visualizar quatro áreas identificadas com
potencial para a ampliação da unidade de conservação, detalhadas no Volume II.
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FIGURA 153: CARTA DAS ÁREAS FLORESTAIS COM POTENCIAL PARA ANEXAÇÃO AO PARQUE BARIGÜI, EM SEU ENTORNO IMEDIATO
Fonte: elaborada com base em IPPUC, 2002

5.2.1.10 Recursos naturais com valor específico
O fragmento florestal encontrado no Parque Barigui é de surpreendente diversidade e bom estado de
conservação, principalmente quando se considera o intenso uso ao qual o parque está sujeito e por estar em
área urbana sob intensa ocupação. A diversidade de espécies é alta, fato confirmado tanto no levantamento
realizado, como em trabalhos de outros autores (em especial Kozera et al., 2006a, e Kozera et al., 2006b).
Destaca-se dentre estes o realizado por Kozera et al 2006a, cujo objetivo específico era avaliar a diversidade
vegetal com grande esforço amostral, encontrou 342 espécies de angiospermas, 46 de pteridófitas e duas de
gimnospermas, o que confirma a elevada diversidade de espécies vegetais, totalizando 390. Já quanto ao
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componente arbóreo, a riqueza também é alta, que dependendo da metodologia de amostragem, diâmetro
mínimo de medição dos indivíduos arbóreos, fase sucessional e em último caso do objetivo do levantamento,
teve identificadas na área florestal mais desenvolvida entre 45 e 77 espécies lenhosas (presente trabalhado e
Kozera et al. 2006b).
Dentre as espécies presentes nos maciços florestais do parque, destaca-se a presença do pinheiro-do-paraná
(Araucaria angustifolia), que marca a fisionomia da floresta e define a estrutura vertical quanto ao seu estrato
superior. Esta espécie está contida na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 1992) e da lista do estado do Paraná
(HATSCHBACH e ZILLER, 1995), e possui aspectos relevantes quanto a sua permanência a longo prazo, devido
aparente reduzida regeneração da espécie. Dentre os fatores prováveis deste fato está a coleta de frutos
(pinhões) pela população local (embora não permitida, ela ocorre), associada à falta de condições específicas de
luminosidade para o desenvolvimento de novos indivíduos. A insuficiência de regeneração pode causar
alterações na estrutura florística à medida que os indivíduos senis de pinheiro morram e, em seu lugar, outras
espécies ocupem o espaço aberto. Nesse processo, há risco de espécies agressivas – e, em determinadas
situações, bioindicadoras de áreas degradadas, como a taquara (Merostachys sp.), ocupem as áreas antes
ocupadas por indivíduos arbóreos.
Outro fator importante para o comprometimento da conservação do fragmento florestal é a presença de espécies
exóticas encontradas em seu interior e entorno, assim como nas áreas não florestais do parque. Além das
espécies exóticas listadas, como pinus (Pinus sp.), alfeneiro (Ligustrum lucidum), uva-do-japão (Hovenia dulcis
Thunb.,) dentre outras, Kozera et al. (2006b) relacionaram também: centela (Centella asiatica (L.) Urb.), papelde-arroz (Tetrapanax papyriferum K. Koch), beijinho (Impatiens walleriana Hook.f.), ameixeira (Eryobotrya
japonica Lindl.), cambará (Lantana camara L.), capim-coqueirinho (Setaria poiretiana (Schult.) Kunth.), juá-de-

capote (Physalis pubescens L.), estrela-de-fogo (Crocosmia crocosmiflora (Nicholson) N. E. Br.) e madressilva
(Lonicera japonica Thunb.). A ocorrência destas espécies pode representar riscos principalmente quando se
refere a espécies invasoras, como é o caso das três primeiras supramencionadas. Destas, o alfeneiro já é
encontrado como componente das áreas de vegetação ciliar, em um processo de alteração do componente
arbóreo nativo através da gradativa substituição das espécies nativas pela citada exótica. Neste sentido, a
retirada das espécies exóticas do fragmento florestal é recomendada, sendo de caráter prioritário a supressão
dos indivíduos de alfeneiro. Cabe salientar, também, o uso ornamental de determinadas espécies citadas em
larga escala pela cidade e localidades próximas, bem como seu respectivo caráter cultural.
Outras espécies merecem destaque, tanto por sua importância econômica como por sua raridade. A ocorrência
de canela-sassafrás (Ocotea odorífera) foi observada (também em Kozera et al., 2006b), indicando o bom
estado de conservação florestal, mas que eventualmente pode sofrer pressão por seu uso. Esta canela é
conhecida por seu odor característico, sendo antigamente dela extraído o safrole, óleo essencial usado em
perfumaria e comidas. Embora tal uso no local não seja considerado provável, a retirada da casca dos indivíduos
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ocorrentes para elaboração de bebidas alcoólicas (cachaça de sassafrás) é possível embora usos que incorram
na retirada de plantas e animais de seu habitat não seja permitida na área do Parque.
A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) é outra espécie constante da lista de espécies ameaçadas de extinção do
Ibama e encontrada na área em baixa densidade. As folhas desta espécie são amplamente conhecidas por seu
uso comercial (especialmente com finalidades farmacêuticas), fato que pode imprimir pressão de relevante
importância, apesar da proibição da coleta de plantas no Parque.
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é outra espécie de importância econômica e cultural principalmente nos
estados do sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Suas folhas são utilizadas para o preparo do chimarrão, espécie
de chá quente típico dos estados sulinos e Argentina, e do tererê, chá frio mais comum no Paraguai. Apesar de
seu uso para fins econômicos, o risco de dano causado por eventuais colheitas é minimizado pela proteção
inerente ao Parque. Por outro lado, o uso desta espécie para fins de educação ambiental é recomendado.
Espécies com frutos comestíveis, tradicionais na alimentação local, como o araçá (Psidium cattleyanum), a
pitanga (Eugenia uniflora) e o próprio pinheiro-do-paraná, são encontradas no fragmento florestal. Destas,
destaca-se, como já comentada, a coleta de sementes (pinhões) desta última espécie, que devido a sua
intensidade, certamente prejudica sua regeneração. Já a pitanga pode também sofrer dificuldades para
regenerar, mas apesar de seus frutos serem bastante apreciados pela população, seu consumo em geral se dá
no local e, desta forma, as sementes tendem a ser dispersas nas proximidades. Tal fato tende a ser minimizado
pela proibição da coleta de plantas (sementes, frutos, etc) na área do Parque e pelo acesso não permitido nas
áreas em recuperação e intangível. Não obstante tais questões de manejo, a proibição de coleta de frutos não
elimina totalmente a sua retirada, seja das áreas de livre acesso como das de acesso não permitido, assim como
os indivíduos de pitanga e outras espécies de interesse não estão restritas às áreas fechadas à população, o
que facilita o consumo (embora não permitido).
O Parque Barigüi concentra fragmentos florestais de relevante importância no município de Curitiba, tanto por
sua extensão, estado de conservação e diversidade de espécies de animais e vegetais. Estes fragmentos são
remanescentes alterados dos pinheirais que outrora cobriam grande parte do planalto sul-brasileiro, que apesar
terem sofrido influências antropogênicas, ainda abrigam espécies típicas da região. O estado de preservação
daquele remanescente florestal também pode ser observado por sua fisionomia, marcada pelo domínio das
amplas copas do pinheiro-do-paraná, assim como pela ocorrência de espécies contidas na lista oficial das
espécies ameaçadas de extinção. A qualidade da vegetação, aliado a quantidade reduzida de fragmentos
florestais existentes na área urbana de Curitiba, demonstra a importância do Parque e da necessidade contínua
de esforços para sua conservação.
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5.2.2 Fauna
No caso particular da região metropolitana de Curitiba, com suas vastas áreas de influência fluvial e significativa
diversidade faunística, estas funcionam como banco genético, propiciando o povoamento urbano através do
deslocamento faunístico para áreas urbanas, em especial das aves. Os remanescentes de ambientes naturais,
em Curitiba, são identificados pela presença de bosques particulares, praças e unidades de conservação de
caráter público, o que garante à população um alto índice de área verde por habitante, estabelecendo um perfil
urbano associado a uma diversidade faunística com características plásticas, ou seja, com grande capacidade
de adaptação às condições urbanas; no geral, são espécies de tamanho reduzido, que exigem pequenas áreas
para sobreviver.

5.2.2.1

Aspectos metodológicos

Os estudos necessários para a elaboração do presente tratamento de dados se balizaram em quatro fases de
campo, com duração de um dia cada uma, entre os meses de março e abril de 2007, cobrindo a Área de Entorno
e a Área de Estudo propriamente dita, que teve seu perímetro percorrido; com auxílio de imagens aéreas, sendo
estabelecidos pontos amostrais.
O trabalho de campo consistiu na avaliação de hábitats, sendo direcionado principalmente às espécies de
mamíferos de médio e grande porte, mais exigentes quanto ao tamanho e qualidade do ambiente e,
conseqüentemente, mais vulneráveis a ações antrópicas capazes de modificar seus hábitos e costumes.
As espécies de mamíferos de pequeno porte, aves, peixes e répteis foram consideradas com base na
distribuição geográfica, material bibliográfico e investigação direta (registros visuais, auditivos e/ou coleta de
restos - como ossos em geral), além do emprego de técnicas de investigação indireta, como análise de material
escatológico, de restos de alimentos, de pegadas e entrevistas com pessoas que possuem um envolvimento
direto ou indireto com a área de estudo, não sendo utilizadas técnicas de captura.
Nesse período também foram realizadas visitas técnicas nos diversos setores do Museu de História Natural do
Capão da Imbuia - Prefeitura Municipal de Curitiba, para a coleta de dados, que juntamente com outras fontes de
dados secundários auxiliaram na caracterização da área de estudo.
Salienta-se que em virtude do objetivo desse estudo, a caracterização da fauna local demandaria um tempo
maior para seu inventário, relacionando as espécies às suas preferências ambientais e à ocupação do espaço
físico, o que deve ser sugerido como uma das práticas de suporte ao manejo dessa unidade de conservação.

5.2.2.2

Mastofauna

O Paraná possui cerca de 130 espécies de mamíferos das 450 representadas em território brasileiro. No
entanto, existem poucos trabalhos desenvolvidos, tornando escassa a documentação sobre a sua fauna original.
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A Área de Entorno apresenta um processo crescente de urbanização, conforme observado na Figura 154, o que
contribui para a eliminação, ou pelo menos para a descaracterização quase por completo dos ambientes naturais
locais, trazendo como conseqüência dificuldades na caracterização da fauna primitiva associada ao ambiente
florestal com araucárias (Floresta Ombrófila Mista).
A fauna urbana é caracterizada por um conjunto de espécies nativas e exóticas que habitam o ambiente artificial,
criado pelo homem (LANGE, 1993).
O levantamento das informações contidas nos museus e na literatura sobre a fauna original da área de estudos,
possibilitou uma noção real do nível de degradação da fauna, constatando-se que houve modificação expressiva
no conjunto faunístico primitivo, seja em termos de diminuição da diversidade de espécies, de aparecimento de
espécies exóticas e de espécies indesejáveis, bem como no surgimento de alterações comportamentais em
espécies que apresentam relevância ecológica para a manutenção dos ecossistemas naturais.

FIGURA 154: VISTAS DA OCUPAÇÃO DO ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Os remanescentes florestais do Parque Barigüi formam um conjunto de pequenos capões, com suas fronteiras
limitadas pela expansão urbana. Devido à fragmentação e redução dessas áreas florestais, as espécies da fauna
primitiva que necessitam de amplas áreas preservadas e contínuas para sobreviver desapareceram.
Outro fato de relevante contribuição para a descaracterização da fauna local foi a interferência na porção da
microbacia do rio Barigüi que corta a área de estudo: a retificação do seu curso original, a alteração da
vegetação ao longo do vale fluvial e a nítida contaminação por efluentes domésticos e industriais. Os rios
figuram como importantes estruturas dentro de um ecossistema, auxiliando na sua manutenção, bem como no
equilíbrio da sua biodiversidade.
As espécies vegetais exóticas, em muitos casos são competidoras em relação às nativas, ocupando
progressivamente os fragmentos florestais. Esse fato gera alterações no comportamento de diversos grupos
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faunísticos, que podem vir a chegar ao desaparecimento por completo, pois não possuem características que
possibilite sua adaptação às condições fortemente alteradas.
Como é de se esperar nos remanescentes florestais urbanos, as espécies identificadas são normalmente
aquelas que não requerem uma especificidade significativa quanto às suas requisições alimentares (áreas de
forrageio) e nem abrigo, gerando como conseqüência, um rearranjo gradual dos componentes que integram este
ecossistema.
Assim, a mastofauna local é atualmente representada por espécies com grande plasticidade ecológica,
mostrando um alto grau de adaptação às alterações observadas na área do parque. Dentre as espécies nativas,
destacam-se os gambás Didelphis sp., que justamente por apresentarem hábito alimentar generalista e
capacidade de ocupar abrigos diversos, tais como forros de casas e tocos de árvores em praças e bosques,
tornam-se cada vez mais freqüentes em áreas de influência antrópica (GUERRA, 1993).
A análise do conjunto de espécies de mamíferos que habitavam primitivamente a AID, listado no (Quadro 24),
destaca grupos como os carnívoros de médio e grande porte como a onça-pintada (Panthera onça), puma (Felix
concolor) e jaguatirica (Felix pardalis), primatas como o macaco-prego (Cebus apella) e o bugio (Alouatta fusca)

e também, espécies que sofreram intensa pressão cinegética como anta (Tapirus terrestris), paca (Agouti paca),
capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), cotia (Dasyprocta azarae), veados (Mazama spp) e tatus (Dasypus
novemcinctus).
QUADRO 24: LISTA DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS COM OCUPAÇÃO ANTERIOR NA ÁREA DO PARQUE BARIGÜI

Ordenamento Taxonômico

Nome Comum

Ordem Marsupialia

Família Didelphidae
Didelphis marsupialis

gambá

Didelphis albiventris

gambá

Lutreolina crassicaudata

cuica-d’água-pequena

Monodelphis dimediata

cuíca

Gracilinamus microtarsus

cuíca

Ordem Edentata

Família Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

Dasypus septencinctus

tatu-mulita

Cabassous sp.

tatu-rabo-mole

Ordem Chiroptera

Família Phyllostomidae
Artibeus lituratus

morcego-cara-branca
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Ordenamento Taxonômico

Nome Comum

Sturnira lilium

morcego-fruteiro

Pygoderma lilabiatum

morcego-cabeça-amarela

Família Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis

morcego-borboleta-grande

Histiotus velatus

morcego-orelhudo

Myotis migricans

morcego-borboleta-preta

Família Molossidae
Molossus molossus

morcego-cauda-grossa

Tadarida brasiliensis

morcego-das-casas

Família Desmodontidae
Desmodus rotundus

morcego-vampiro

Ordem Lagomorpha

Família Leporidae
Lepus capensis *

lebre

Ordem Rodentia

Familia Sciuridae
Sciurus aestuans

serelepe

Família Caviidae
Cavia aperea

preá

Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae

cutia

Família Cuniculidae
Agouti paca

paca

Família Myocastoridae
Myocastor coypus

ratão-do-banhado

Familia Erethyzontidae
Sphiggurus villosus

ouriço-cacheiro

Condou villosus

ouriço

Familia Muridae
Rattus norvegicus*

ratazana

Rattus rattus*

rato-das-casas

Mus musculus*

camundongo
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Ordenamento Taxonômico

Familia Cricetidae

Nome Comum

ratos silvestres

Akodon sp.
Oligoryzomys eliurus
Oligoryzomys nigripes
Scapteromys tumidus
Oxymycterus roberti
Nectomys squamiceps

Família Hydrochaeridae
Hydrochaeris hydrochaeris

capivara

Ordem Primates

Família Callitrichidae
Callitrix jacchus*

sagüi-de-tufos-brancos

Ordem Carnívora

Família Canidae
Dusicyon gymnocercus

graxaim-do-campo

DusicyOn thous

cachorro-do-mato

Família Procyonidae
Procyon cancrivorus

mão-pelada

Família Mustelidae
Galictis cuja

furão

Lutra longicaudis**

lontra

Eira barbara

irara

Família Felidae
Felix pardalis

jaguatirica

Felix sp.

gato-do-mato

Ordem Artiodactyla

Família Cervidae
Mazama spp

veado

Fonte: elaborado com base em dados fornecidos pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), 2007.
NOTAS:

* Espécie introduzida
** Espécie vulnerável ou ameaçada
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5.2.2.2.1

Descrição dos grupos faunísticos

As descrições dos grupos registrados para AID são embasadas nos trabalhos desenvolvidos por BECKER
(1991) e SILVA (1994) relacionados ao estudo das espécies de mamíferos silvestres brasileiros.

Ordem Marsupialia
Família Didelphidae: os didelfídeos (gambás e cuícas) distribuem-se por todo o país e habitam matas, cerrados

e pomares, ocorrendo com freqüência nas proximidades e até mesmo em residências humanas. São noturnos e
parcialmente arborícolas. Freqüentemente, são encontrados no solo e alguns nadam e mergulham muito bem
(Chironectes). Os gambás constituem um grupo com grande plasticidade podendo ser observado com muita
freqüência nas proximidades das residências da AID.
Ordem Edentata
Família Dasypodidae: a família Dasypodidae é representada pelos tatus, animais noturnos, solitários, com

amplo espectro alimentar, cuja dieta consiste, além de vegetais, de insetos e pequenos vertebrados. O tatugalinha (Dasypus novemcinctus), registrado para AID, é cosmopolita e apresenta um relativo grau de adaptação
a alterações ambientais, e é uma espécie bastante perseguida por atividades de caça.
Ordem Chiroptera
Os morcegos representam um quarto de toda a fauna de mamíferos do mundo; possuindo uma enorme
variedade de formas e tamanhos, podem ter uma envergadura que vai de cinco centímetros até dois metros; têm
enorme capacidade de adaptação a qualquer ambiente e apresentam ampla variedade de hábitos alimentares,
nunca vista em nenhuma outra ordem animal, pois podem se alimentar de frutas, néctar, pólen, insetos,
artrópodes, pequenos vertebrados e peixes. Dessa maneira, contribuem substancialmente para o equilíbrio dos
ecossistemas, pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes e controladores das populações de
insetos. Possuem o extraordinário sentido de ecolocalização, que utilizam para voar por entre obstáculos ou para
caçar suas presas. Na Área de Influência Direta (AID) foram registradas espécies pertencentes às famílias:
Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossidae e Desmodontidae, constituindo o segundo maior grupo em
diversidade de espécies registradas.
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae: os levantamentos identificaram para este grupo apenas a lebre (Lepus capensis), espécie

exótica e introduzida, que vem se expandindo em todo o território brasileiro. Apresenta elevado grau de
sinantropia e, sendo típica de áreas abertas, é grandemente beneficiada pela substituição de florestas por áreas
com cultivos agrícolas.
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Ordem Rodentia
Família Sciuridae: o serelepe, Sciurus ingrami, é uma espécie diurna, arborícola, alimentando-se de folhas,

frutos e, principalmente, de sementes. Sua ocorrência é relativamente freqüente em regiões periféricas a áreas
com atividades antrópicas, desde que existam remanescentes florestais e que não sejam perseguidos pelo
homem e por animais domésticos.
Família Caviidae: os preás ocorrem em todo Brasil, com exceção da Amazônia, habitando capoeiras e

capinzais, geralmente próximos de rios e córregos, onde produzem intrincados sistemas de túneis rentes ao
solo, por entre o capim.
Família Dasyproctidae: as cutias distribuem-se amplamente pelo Brasil, habitando florestas, capoeiras,

cerrados e áreas cultivadas. São animais adaptados para correr, geralmente aos saltos.
Família Myocastoridae: o ratão do banhado (Myocastor coypus) ocorre originalmente no Rio Grande do Sul,

chegando hoje até São Paulo, onde vive em áreas alagadas, geralmente habitando tocas ou repousando sobre
plataformas de macrófitas.
Família Erethyzontidae: os ouriços-cacheiros (Sphiggurus sp.) são solitários, predominantemente herbívoros,

essencialmente arborícolas e florestais.
Família Hydrochaeridae: as capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) são os maiores roedores. São animais de

hábitos semi-aquáticos, diurnos ou crepusculares e exclusivamente herbívoros, vivendo em grupos familiares ou
em grupos de vários tamanhos. É uma espécie muito perseguida por caçadores.
Família Cricetidae: é composta de espécies de pequeno porte e de ciclo de vida curto, com dinâmica
populacional dependente de fatores bastante variáveis como clima, espaço e disponibilidade alimentar.
Representados pelos ratos silvestres, estes roedores são comuns desde campos e banhados até florestas e
apresentam uma grande variedade de adaptações ecológicas. As evidências da presença de representantes
desta família são bastante comuns dentro da área de estudo, como pode ser observada na Figura 155.

FIGURA 155: VISTAS DE REFÚGIO OU ABRIGO DE PEQUENOS ROEDORES NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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Família Muridae: é a maior família de mamíferos, contém mais de 600 espécies, encontradas pela Eurásia,

África e Austrália. Incluem camundongos, ratos, gerbils, e outros parentes. A família Muridae é dividida em
quatro subfamílias, cerca de 140 gêneros e aproximadamente 650 espécies. As três espécies registradas para
AID, foram introduzidas no Brasil durante o processo de colonização. Adaptaram-se perfeitamente às áreas
urbanizadas, devido à abundância de alimentos e um número reduzido de predadores. Normalmente estão
associadas a patogenias humanas, servindo como vetores das mesmas.
Ordem Primates
Família Callithricidae: o mico-estrela ou sagüi-de-tufos-brancos (Callitrix jacchus) é um primata que apresenta a

pelagem

formando

um

capuz

negro

que

se

estende

até

a

garganta

e

o

dorso.

Circundando as orelhas, apresenta pêlos longos e brancos, que são responsáveis pela denominação sagüi-detufos-brancos. O restante do corpo é cortado por numerosas listras negras, principalmente na cauda, que é
anelada. É originário do nordeste do Brasil, tendo sido trazido para a Região Sul no início do século XX por
traficantes de animais silvestres, tendo fugido ou sido libertados por pessoas sem conhecimento das
conseqüências da introdução de novas espécies. Adaptaram-se muito bem a essa região e hoje competem com
outros animais por recursos como alimento e território.
Ordem Carnívora
Família Canidae: o graxaim-do-campo (Dusicyon gymnocercus) é uma espécie de hábitos noturnos que habita

campos e capoeiras do Sudeste brasileiro. A área de ocorrência do cachorro-do-mato (Dusicyon thous) abrange
todo o Brasil, com exceção das áreas baixas da bacia Amazônica.
Família Procyonidae: o mão-pelada (Procyon cancrivorus) habita todo o Brasil, em locais de vegetação densa,

próximos à água. Freqüenta lugares pantanosos e beiras de cursos d’água, onde deixa rastros facilmente
identificáveis. Tem hábito noturno e solitário.
Família Mustelidae: os representantes da família Mustelidae são primariamente carnívoros, mas alguns

também incluem frutos em sua dieta. A lontra (Lutra longicaudis) é solitária, de hábitos aquáticos,
preferencialmente noturnos, que se deslocam isoladamente ou aos casais. Seus rastros podem ser localizados
em praias arenosas de rios, lagos, represas e até mesmo atravessando estradas de terra em áreas inundáveis.
O furão (Galictis cuja) ocorre no Brasil oriental e central, habita tanto áreas abertas como florestadas, geralmente
em locais próximos a ambientes aquáticos. Locomovem-se normalmente pelo solo, mas são também bons
trepadores e nadadores. As iraras (Eira barbara) habitam florestas de todo Brasil; são ativas durante a noite,
mas podem ser observadas de dia em locais não perturbados pelo homem.
Família Felidae: os felídeos são animais de dieta alimentar especializada, sendo exclusivamente carnívoros,

geralmente solitários e parcialmente arborícolas. Todas as espécies são consideradas vulneráveis e/ou
ameaçadas e estão citadas no CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da
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Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - (FONSECA et al., 1994). Atualmente, a maior causa do declínio das
populações de felinos é, sem dúvida, a perda de hábitat pelo desenvolvimento da agricultura, pela expansão das
frentes pecuárias, pela exploração mineral e de madeira, pela construção de barragens e pela ocupação
humana.
Atualmente, nenhuma das espécies descritas neste grupo é registrada para o Parque Barigüi.
Ordem Artiodactyla
Família Cervidae: é representada por cinco espécies no Estado do Paraná (Blastocerus dichotomus,
Ozotoceros bezoarticus, Mazama gouazoubira, Mazama americana e Mazama rufina), todas dependentes de

grandes espaços. São animais herbívoros, diurnos, geralmente solitários e conspícuos, tendo sofrido grande
pressão cinegética. Considerando-se o ambiente original, a espécie de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira)
outrora registrada na Área de Influência Direta (AID), possui como preferência os lugares abertos e os extensos
banhados, só recorrendo aos abrigos na mata nas horas mais quentes do dia, quando está descansando. Visto a
descaracterização do ambiente natural ocasionada pela expansão urbana, não há registros diretos ou indiretos
da espécie citada na Área de Influência Direta AID.

5.2.2.3

Avifauna

A avifauna observada na Área de Entorno é tipicamente aquela associada às Florestas com Araucária, a campos
com vegetação herbácea e a banhados encontrados principalmente ao longo da bacia hidrográfica superior do
rio Iguaçu. É composta por aves de hábitos aquáticos e terrestres, recebendo também a visita de espécies com
hábitos migratórios (SCHERER NETO e VIANNA, 1992).
As características observadas para a cidade de Curitiba, como o alto índice de área verde por habitante, a
significativa, área de jardins e quintais nas residências, e a presença de árvores pelas ruas da cidade, acabam
sendo fatores determinantes para a conservação da diversidade de aves no município e arredores. Foram
registradas mais de 200 espécies, visto a capacidade de deslocamento deste grupo faunístico, o que vem a
favorecê-lo em relação aos demais grupos.
Mesmo possuindo um caráter público e estando limitado por barreiras antrópicas, o Parque Barigüi apresenta
uma significativa diversidade de aves, tendo sido registradas 87 espécies distribuídas em 40 famílias e 18
Ordens, conforme registrado no Quadro 25.
QUADRO 25: ORDENAMENTO TAXONÔMICO E NOME COMUM DAS ESPÉCIES REGISTRADAS NO PARQUE BARIGÜI

Ordenamento taxonômico
Ordem Anseriformes
Família Anatidae
Amazonetta brasiliensis
Anas bahamensis

Nome comum

marreca-ananaí
marreca-toicinho
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Ordenamento taxonômico
Ordem Galiformes
Família Cracidae
Penelope obscura
Ordem Colimbiformes
Família Colimbidae
Podylimbus podiceps
Ordem Pelicaniformes
Phalacrocorax brasilianus
Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Crypturellus obsoletus
Ordem Ciconiiformes
Família Ardeidae
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Ardea alba
Syrigma sibilatrix
Egretta thula
Ordem Falconiformes
Família Cathartidae
Coragyps atratus
Família Accipitridae
Accipiter striatus
Rupornis magnirostris
Família Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima
Falco sparverius
Ordem Gruiformes
Família Rallidae
Aramides saracura
Gallinula chloropus
Ordem Charadriiformes
Família Jacanidae
Jacana jacana
Família Charadridae
Himantopus melanurus
Vanellus chilensis
Tringa flavipes
Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columbina talpacoti
Patagioenas picazuro
Zenaida auriculata

Nome comum

jacuaçu

mergulhão-caçador
biguá

inhambuguaçu

savacu
socozinho
garça-branca-grande
maria-faceira
garça-branca-pequena

urubu-de-cabeça-preta
gavião-miúdo
gavião-carijó
caracará
carrapateiro
quiri-quiri

saracura-do-mato
frango-d’água-comum

jaçanã
pernilongo-de-costas-brc.
quero-quero
maçarico-de-perna-amarela

rolinha-roxa
pombão
pomba-de-bando

RELATÓRIO FINAL
218

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Ordenamento taxonômico
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Pyrrhura frontalis
Brotogeris tirica
Pionus maximiliani
Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae
Piaya cayana
Crotophaaga ani
Guira guira
Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto alba
Família Strigidae
Megascops choliba
Athene cunicularia
Ordem Trochiliformes
Família Trochilidae
Chlorostilbon aureoventris
Leucochloris albicollis
Ordem Trogoniformes
Família Trogonidae
Trogon surrucura
Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Chloroceryle amazona
Ceryle torquata
Chloroceryle americana
Ordem Piciformes
Família Ramphastidae
Ramphastos dicolorus
Família Picidae
Picumnus temminckii
Veniliornis spilogaster
Colaptes campestris
Ordem Passeriformes
Família Formicariidae
Thamnophilus coerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Dysithamnus mentalis
Drymophila malura
Família Conopophagidae

Nome comum
juriti-pupu
juriti-gemedeira

tiriba-testa-vermelha
periquito-rico
maitaca-verde

alma-de-gato
anu-preto
anu-branco

coruja-da-igreja
corujinha-do-mato
coruja-buraqueira

beija-flor-bico-vermelho
beija-flor-de-papo-branco

surucuá-variado

martim-pescador-verde
martim-pescador-grande
martim-pescador-pequeno

tucano-de-bico-verde
pica-pau-anão-de-coleira
picapauzinho-verde-carijó
pica-pau-do-campo

choca-da-mata
choca-de-boné-vermelho
choquinha-lisa
choquinha-carijó
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Ordenamento taxonômico
Conopophaga lineata
Família Rhinocryptidae
Scytalopus speluncae
Família Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus
Dendrocolaptes platyrostris
Lepidocolaptes squamatus
Família Furnariidae
Furnarius rufus
Leptasthenura setaria
Synallaxis frontalis
Synallaxis spixi
Cranioleuca obsoleta
Certhiaxis cinnamomeus
Clibanornis dendrocolaptoides
Lochmias nematura
Família Tyrannidae
Leptopogon amaurocephalus
Elaenia sp.
Camptostoma obsoletum
Serpophaga subcristata
Platyrinchus mystaceus
Pitangus sulphuratus
Família Pipridae
Chiroxiphia caudata
Família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus
Família Corvidae
Cyanocorax chrysops
Família Hirundinidae
Notiochelidon cyanoleuca
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
Família Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Família Thraupidae
Thraupis sayaca
Família Emberezidae
Zonotrichia capensis
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Família Cardinalidae

Nome comum
chupa-dente

tapaculo-preto
arapaçu-verde
arapaçu-grande
arapaçu-escamado
joão-de-barro
grimpeiro
petrim
joão-tenenem
arredio-oliváceo
curutié
cisqueiro
joão-porca
cabeçudo
tuques
risadinha
alegrinho
patinho
bem-te-vi
tangará
pitiguari
juruviara
gralha-picaça
andorinha
curruíra
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sanhaçu-cinzento
tico-tico
canário-da-terra
coleiro
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Ordenamento taxonômico
Saltator similis
Família Icteridae
Molothrus bonariensis
Família Fringillidae
Carduelis magellanica
Família Passeridae
Passer domesticus

Nome comum
trinca-ferro

vira-bosta
pintassilgo
pardal

Fonte: elaborado com base em dados fornecidos pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), 2007.

5.2.2.3.1

Ordens registradas

As descrições das ordens registradas para área de influência direta (AID), são referenciadas nos trabalhos
desenvolvidos por SANTOS (1985, 1990) e NETO (1991) no que diz respeito à avifauna brasileira, como se
segue.
Ordem dos Anseriformes
Os anseriformes, desmembrados da ordem dos palmípedes9, são caracterizados pelas lamínulas serriformes
que se implantam nas margens das maxilas e das mandíbulas, originando a denominação antiga de
lamelirrostros. São aves aquáticas, com os pés ligados pela membrana natatória, que vêm da base até a
articulação que prende a unha, origem da designação palmípede (SANTOS, 1990). Na ordem dos anseriformes
foi registrada a família Anatidae, conforme observado na Figura 156.

FIGURA 156: VISTA DE AMAZONETTA BRASILIENSIS (MARRECAANANAI) REGISTRADA NO RIO BARIGÜI DENTRO DA ÁREA DE
ESTUDO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

9

A ordem dos palmípedes, segundo a classificação de Claus, abrangia as aves aquáticas de pernas inseridas, geralmente, muito atrás e pés palmados.
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Ordem dos Galiformes
Em geral, as aves da ordem dos galiformes, como é exemplo vulgar a galinha, têm vida eminentemente
terrestres. Outras características da ordem são as patas fortes, asas curtas e arredondadas e o dimorfismo
sexual bastante acentuado (SANTOS, 1990). Neste estudo foi registrada a família Cracidae.
Ordem dos Colimbiformes
Os colimbiformes formam uma ordem de aves muito pequena, caracterizadas por desenvolverem a prática do
mergulho, são de pequeno porte, entre 13 e 55 cm de comprimento. Os pés mostram “três dedos anteriores
unidos na base por uma membrana que se prolonga na extremidade livre dos dedos em forma de orla larga até a
unha, que é chata, larga; dedo polegar livre muito curto. Não apresentam cauda. Têm, pois, no aspecto geral,
algo de pingüim (SANTOS, 1990). Na área de estudo, foram registrados exemplares da família Colimbidae.
Ordem dos Pelicaniformes
É uma ordem de aves constituida por seis famílias e 67 espécies. O grupo está distribuido em escala global e
habita sobretudo regiões costeiras marinhas e perto de grandes lagos ou estuários.
Os pelicaniformes são aves aquáticas de médio a grande porte, que se caracterizam pelas patas totiplamadas,
onde todos os quatro dedos se encontram unidos por uma membrana interdigital. A maioria das espécies
possuem um saco extensível sustentado pela mandíbula inferior. A plumagem tem coloração muito diversa, e de
acordo com a espécie varia entre negra e branca. O pescoço é comprido na maioria das espécies e as patas são
curtas.
A maioria das espécies está adaptada para a pesca de peixes, cefalópodes e crustáceos a partir do vôo, sendo
registrado pa área de estudo a Família Phalacrocoracidae (biguás), conforme a Figura 157.

FIGURA 157: VISTA DE ESPÉCIE PHALACROCORAX OLIVACEUS
(BIGUÁ), REGISTRADO NO RIO BARIGÜI, DENTRO DA ÁREA DE
ESTUDO.
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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Ordem dos Tinamiformes
Esta ordem é formada por um grupo de aves exclusivamente neotropicais. Segundo Liebermann (1936) os
tinamiformes “apresentam uma evolução regressiva, para uma forma aberrante de aves, intensamente terrícola,
com perda gradual da capacidade de vôo”. Os caracteres mais ostensivos dos tinamiformes são: cabeça
pequena, uropígio em via de desaparição total; falta de retrizes caudais, ou muito curtas quando existentes; bico
ora reto, curvo ou até muito curvo, com fossas nasais de localização diversa, conforme o gênero; fêmur parecido
com o dos galináceos; patas gralárias; dedos, três ou quatro, longos e fortes, na maioria das espécies; asas
curtas e arredondadas, as coberturas caudais sempre recobrem as retrizes (SANTOS, 1990). Na área de estudo,
registrou-se a presença da família Tinamidae.
Ordem dos Ciconiiformes
É uma ordem de aves de médio a grande porte com distribuição mundial. O grupo habita preferencialmente
zonas costeiras, ou perto de lagos, rios ou estuários, mas inclui também aves terrestres. As aves ciconiformes
têm habitualmente patas longas e sem penas e pescoço comprido. A forma do bico varia, de acordo com os
hábitos alimentares, entre direito, encurvado ou espatulado. As patas terminam em quatro dedos, dispostos em
três para frente e um para trás, sem membrana interdigital. As asas são grandes e alongadas. Essas aves
alimentam-se à base de peixe, crustáceos ou insetos. Os ciconiformes não se alimentam por filtração, nem
mergulham na água, o que os separa de outros grupos de aves aquáticas como os Anseriformes. Dentre as
famílias inseridas na ordem ciconiiformes, foi registrada,na área de estudo a família Ardeidae, como pode ser
observada na Figura 158.

FIGURA 158: VISTA DE ESPÉCIE ARDEA ALBA (GARÇA-BRANCAGRANDE), REGISTRADA À MARGEM DO RIO BARIGÜI DENTRO DA
ÁREA DE ESTUDO.
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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Ordem dos Chadriformes
É uma ordem de aves onde estão incluídas aproximadamente 350 espécies, distribuídas por todo o mundo. A
maioria vive nas zonas costeiras e se alimentam de invertebrados ou de outros animais menores. Algumas são
encontradas em alto mar, outras, em desertos, e outras raras, em florestas (AHLQUIST,1990). As características
mais ostensivas da ordem podem ser assim resumidas: cabeça de tamanho médio, inteiramente revestida de
penas curtas, olhos situados muito atrás, bico comprido, fino, com ponta dura e não muito aguda e até
arredondada, asas meiãs, finas e pontiagudas, com as rêmiges do braço muito compridas, pernas compridas,
finas, com a parte inferior da tíbia nua, tarsos reticulados ou escutelados, dedos de tamanho médio no geral, e
em número de 4, ordinariamente, livres ou ligados na base por membrana (SANTOS, 1990). No Brasil esta
ordem comporta 11 famílias, dentre as quais tiveram registros na Área de Influência Direta (AID) as famílias
Jacanidae (jaçanã) e Chadridae (quero-quero, maçaricos, batuíras, dentre outros).
Columbiformes
Esta ordem de aves inclui duas famílias: Raphidae e Columbidae, que inclui variadas espécies de pombos, rolas
e seus afins. Sao caracterizadas pelo bico fraco, que se estreita no meio e se mostra duro na extremidade, que
é curva. A base é coberta pelo ceroma, contendo as narinas. Os representantes brasileiros desta ordem não são
muito numerosos em termos de espécie pois dos 458 columbinos existentes, são encontrados no Brasil pouco
mais de uma vintena de espécies e algumas subespécies (SANTOS, 1990). Na Área de Influência Direta (AID),
foram levantados somente registros de espécies pertencentes à família Columbidae( pombas, rolinhas e juritis).
Ordem dos Psittaciformes
Esta ordem inclui cerca de 360 espécies classificadas nos 80 gêneros da família Psittacidae, sendo dos quais
três gêneros, somente, foram levantados na Área de Influência Direta (AID): Pyrrhura (tiriba), Brotogeris
(periquito) e Pionus (maitaca) . De forma geral, os psitaciformes caracterizam-se pelo bico encurvado, com a
mandíbula superior recurvada sobre a inferior. Esta forma de bico é uma adaptação à alimentação à base de
sementes e frutos. Estas aves são normalmente muito coloridas e algumas espécies são capazes de aprender a
reproduzir sons de fala humana. Algumas espécies, nomeadamente as cacatuas, possuem uma crista móvel. Os
psitaciformes têm distribuição geográfica vasta, ocupando as regiões quentes e temperadas de todos os
continentes. A maior biodiversidade do grupo encontra-se na Oceania, América Central e América do Sul.
Ordem dos Cuculiformes
Esta ordem possui três famílias, que inclui os animais conhecidos como cucos, corredores e coucals. Na Área de
Influência Direta (AID) foram levantados registros de três espécies pertencentes à família Cuculidae. O grupo
inclui 145 espécies, classificadas em 29 gêneros. De uma forma geral, a aves cuculiformes são de pequeno a
médio porte, bico curto e arqueado e patas curtas. As espécies do grupo não apresentam dimorfismo sexual e
alimentam-se sobretudo de insetos e outros pequenos invertebrados. As estratégias de reprodução variam
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bastante, desde o assalto de ninhos alheios, típico dos cucos, à incubação normal das posturas. O grupo tem
distribuição global, mas vive sobretudo em climas tropicais a temperados.
Ordem dos Strigiformes
Strigiformes é uma ordem de aves que inclui aves de rapina noturnas, tais como corujas, mochos, urutaus,
curiangos e noitibós. São caçadoras eficientes, usando sobretudo seus olhos extremamente aguçados e
movimentos rápidos, podendo girar sua cabeça em até 270° e voar silenciosamente devido às penas especiais
que compõem suas asas. São aves, geralmente solitárias, consideradas entre os predadores mais sofisticados
do mundo. As famílias Tytonidae e Strigidae foram registradas em levantamento bilbliográfico na Área de
Influência Direta (AID).
Ordem dos Trochiliformes
Esta ordem de aves que inclui apenas a família Trochilidae e seus 108 gêneros, onde se classificam as 322
espécies conhecidas de beija-flor ou colibri. No Brasil, alguns gêneros recebem outros nomes, como os rabosbrancos do gênero Phaethornis, ou os bico-retos, do gênero Heliomaster. Na Área de Influência Direta (AID)
foram registradas duas espécies Chlorostilbon aureoventris e Leucochloris albicollis. Entre as características
distintivas do grupo contam-se o bico alongado, a alimentação à base de néctar, plumagem iridescente e língua
extensível e bifurcada. O grupo é originário das Américas e ocorre desde o Alasca a Norte à Terra do Fogo, no
extremo Sul do continente, numa grande variedade de habitats. A maioria das espécies é tropical a subtropical e
vive entre as latitudes 10ºN e 25ºS. A maior biodiversidade do grupo encontra-se no Brasil e Equador, que
contam cerca de metade das espécies conhecidas de beija-flor.
Ordem dos Trogoniformes
Trogoniformes é uma ordem de aves com 39 espécies pertencentes apenas a uma única família, Trogonidae. O
grupo habita preferencialmente as florestas tropicais das Américas Central e do Sul. No Brasil, estas aves são
chamadas de surucuá. Na AID, foi levantado o registro de uma única espécie, Trogon surrucura. As aves
trogoniformes têm geralmente um bico curto e encurvado e patas também curtas. A cauda é longa a muito longa
no caso do gênero Pharomachrus. As asas são curtas e arredondadas e bem adaptadas ao vôo, porém estas
aves não têm o hábito de voar grandes distâncias. A plumagem é bastante colorida e varia conforme a espécie
entre tons de verde, azul, rosa e/ou encarnado com brilho metálico. Os trogoniformes apresentam dimorfismo
sexual, tendo as fêmeas um padrão de cores semelhante aos machos, embora muito menos exuberante. Estas
aves alimentam-se sobretudo de insetos e outros pequenos invertebrados, por vezes de frutos.
Ordem dos Coraciiformes
Esta ordem caracteriza-se por aves de médio a grande porte pertencentes a onze famílias de uma enorme
distribuição mundial. Essas aves, em geral, possuem um bico robusto e colorido, geralmente vermelho ou
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amarelo. As pernas são curtas e terminam em patas pequenas mas fortes, total ou parcialmente sindáctilas. A
plumagem é bastante variável de acordo com a família, assim como a presença ou ausência de dimorfismo
sexual. As asas arredondadas e curtas são especialmente adaptadas ao vôo curto. A cauda varia entre
dimensões médias a muito grandes. Os coraciformes são aves geralmente arborícolas que preferem climas
tropicais. O grupo é no geral bastante diversificado, sendo levantado na Área de Influência Direta (AID) somente
exemplares da família Alcedinidae (Martin-pescadores).
Ordem dos Piciformes
Piciformes é uma ordem de aves que inclui animais de médias dimensões que habitam o meio arbóreo. O grupo
tem cerca de 350 espécies, divididas em cinco famílias e inclui os tucanos e os pica-paus. Nos levantamentos
bibliográficos foram levantados registros das famílias Ranphastidae (tucanos) e Picidae (pica-paus) na Área de
Influência Direta (AID).
Ordem dos Passeriformes
Os passerídeos (vulgarmente pássaros ou passarinhos) são aves da ordem Passeriformes. Esta ordem possui
cerca de 5.400 espécies As espécies registradas na Área de Influência Direta (AID) podem ser observadas no
Quadro 25, acima. Geralmente, os passerídeos são aves de pequenas dimensões, com alimentação baseada
em sementes, frutos e pequenos invertebrados. Algumas características dos passeriformes: pata com quatro
dedos ao mesmo nível uns dos outros, três virados para frente e um para trás; ausência de membranas
interdigitais

5.2.2.4

Ictiofauna

Em 1972, durante o Seminário sobre o Controle de Poluição de Águas e Ar, foi apresentada a proposta de
criação de quatro lagos em quatro diferentes rios, entre eles o rio Barigüi, no município de Curitiba. O local
escolhido no Parque Barigüi, era constituído por várzeas do próprio rio e pequenas propriedades agrícolas
(KLÜPPEL; COELHO, 1972). Assim iniciou-se o processo de alteração da dinâmica hídrica do rio Barigüi,
resultando em um dos mecanismos de descaracterização da ictiofauna original da bacia do Alto Iguaçu, a qual o
rio Barigüi pertence.
A bacia do rio Iguaçu apresenta uma ictiofauna com elevada taxa de especiação. Apesar de sua importância
biológica, como centro de endemismo, sua distribuição e biologia é pouco conhecida (CORDEIRO, 1993).
O trabalho mais abrangente é o de HASEMAN (1911) que estimou a ictiofauna da bacia do Iguaçu em 25
espécies, tendo descrito onze como novas. Autores subseqüentes (ELLIS, 1911; EINGENMANN, 1911;
GARAVELLO,1977; GODOY, 1979; MENEZES & GERY, 1983) elevaram para 35 o número de espécies, sendo
que 19 são endêmicas e duas exóticas. SAMPAIO (1988) estudou os Characiformes da bacia e descreveu
preliminarmente nove espécies novas. Portanto, o conhecimento atual da ictiofauna da bacia do rio Iguaçu indica
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uma fauna original composta por pelo menos 37 espécies, 24 gêneros e 10 famílias, sendo destes, 28 espécies
(76%) e 2 gêneros (8%) são endêmicos.
Considerando-se os dados levantados na Área de Influência Direta (AID) do Parque Natural Municipal Barigüi,
que compreende a bacia do rio Barigüi, foram registradas 17 espécies distribuídas em 15 gêneros, 9 famílias e 6
ordens conforme o Quadro 26.
QUADRO 26: ORDENAMENTO TAXONÔMICO E NOME COMUM DAS ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADAS PARA ÁREA DE ESTUDO

Ordenamento taxonômico
Ordem Characiformes
Família Characidae
Astyanax sp. B
Astyanax sp. C
Astyanax sp. D
Hyphessobrycon reticulatus (Ellis, 1911)
Oligosarcus longirostris (Menezes & Géry, 1983)
Família Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Ordem Siluriformes
Família Heptapteridae
Rhamdia quelen (Quoy & Gairmard, 1824)
Família Callichthyidae
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
Corydoras paleatus (Jenyns, 1842)
Família Loricariidae
Hypostomus derbyi
Ordem Perciformes
Família Cichlidae
Cichlassoma facetum (Jenyns, 1842)
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gairmard, 1824)
Tilapia rendalli (Boulenger, 1898)*
Ordem Cyprinodontiformes
Família Poecilidae
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)
Ordem Cypriniformes
Família Cyprinidae
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)*
Ctenopharyngodon idela*
Ordem Gymnotiformes
Família Gymnotidae
Gymnotus carapo

Nome comum

lambari
lambari
lambari
lambari
saicanga
traíra

bagre
cascudo
coridoras
cascudo

acará
acará
tilápia

barrigudinho

carpa
carpa

tuvira

Fonte: elaborado com base em dados fornecidos pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), 2007.
NOTA: * Espécie introduzida
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5.2.2.4.1

Descrição das famílias registradas

Família Characidae
Characidae é uma família de peixes actinopterígeos pertencentes à ordem Characiformes. São conhecidos com
o nome geral de lambari (SAMPAIO, 1988). No Brasil existem cerca de 300 espécies, das quais cinco foram
observadas: Astyanax sp. B (lambari), Astyanax sp. C (lambari), Astyanax sp. D (Lambari), Hyphessobrycon
reticulatus (lambari) e Oligosarcus longirostris (saicanga). São peixes de água doce, pequenos, coloridos,

geralmente providos de nadadeira adiposa, nadadeira caudal bifurcada e nadadeira anal desenvolvida.
Família Erythrinidae
Essa familia pertence à ordem Characiformes. A traíra (Hoplias malabaricus), pertencente a esta família, é um
peixe de ampla difusão na América, possui o corpo um tanto cilíndrico com ligeira compressão lateral. A cor varia
do negro na parte dorsal, ao pardo escuro lateral que se vai clareando até o ventre, branco. O regime alimentar
desta família é carnívoro e seus exemplares podem alcançar até 40 cm de comprimento, mas geralmente se
encontram exemplares de 30 cm. Sendo bem característica dos caracídeos a nadadeira adiposa, a sua falta na
traíra constitui exceção. As demais nadadeiras são reforçadas por muitos raios flexíveis sendo a caudal
arredondada. A traíra começa a desovar em julho e a desova se prolonga até março do ano seguinte (SANTOS,
1981).
Família Heptapteridae
Essa família pertence à ordem dos siluriformes que, segundo R. Lhering, representa 1/3 da fauna ictiológica da
águas doces brasileiras, sendo composta por aproximadamente 1.380 espécies. Devido à abundância da família
dos hepatapterídeos, estes apresentam um vasto interesse econômico como pescado alimentar. As espécies
dessa família se alimentam de pequenos organismos, detritos que engolem juntamente com o lodo, a cuja cata
sempre andam no fundo do rio, onde a maioria das espécies é encontrada (SANTOS, 1981). Desovam
normalmente em regiões rasas, com pouca ou nenhuma correnteza (CORRÊA et al., 1995). A espécie registrada
na área de estudo foi a Rhamdia quelen (Bagre) bastante conhecida e citada pelos pescadores da região.
Família Callichthyidae
Essa família é caracterizada por espécies de pequeno porte, com alguns raros exemplares que podem atingir
20 cm, possuem o corpo revestido por placas ósseas imbricadas uma às outras, como é o caso da espécie
registrada no levantamento de dados Callichthys callichthys (cascudo) que possui 27 placas dorsais e 25
ventrais. As coridoras (Corydoras paleatus), também registradas na Área de Influência Direta (AID), são
exemplares de tamanho reduzido (4 a 5 cm) que, segundo relatos de moradores da região, eram coletados para
ornamentarem aquários domésticos. Desovam normalmente em ninhais flutuantes, onde os ovos ali aglutinados
aguardam a eclosão (SANTOS, 1981).
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Família Loricariidae
Quase metade dos peixes siluriformes recebe o nome vulgar de cascudos, pois todos os da família dos
Loricarídeos, quer dizer dos peixes revestidos de placa, tem tal designação (SANTOS, 1981). Os loricarídeos
são peixes exclusivamente de água doce, que habitam os rios e lagos da América Central e do Sul. Os cascudos
caracterizam-se pelo corpo delgado, revestido de placas ósseas, e pela cabeça grande. A boca localiza-se na
face ventral e em algumas espécies é rodeada por barbas. Estes peixes são bentófagos: vivem nos fundos dos
rios e alimentam-se de lodo, vegetais e restos orgânicos em geral. Para a Área de Influência Direta (AID) foi
levantado o registro da espécie Hypostomus derbyi, também conhecida vulgarmente por cascudo.
Família Cichlidae
Os ciclídeos apresentam formatos que variam de subcilíndrico, lateralmente comprimido ao discoidal. Possuem
corpo escamoso e nadadeira dorsal contínua ou com ligeiros entalhes, entre a parte espinhosa e ramosa; os
raios medianos prolongados.. A nadadeira anal tem raios igualmente prolongados, as peitorais moderadas,
assimétricas e as ventrais com um acúleo fraco e não raro com os raios anteriores muito longos. Caudal
raramente filamentosa. A coloração é muito variável (SANTOS, 1981). O grupo caracteriza-se ainda pela
presença de uma única narina, pela presença de dentes nas duas mandíbulas e na garganta e pelo intestino,
que sai do estômago pelo lado esquerdo (ao contrário dos restantes grupos de peixes). As espécies levantadas
na Área de Influência Direta (AID) foram: Cichlassoma facetum (acará), Geophagus brasiliensis (acará) e Tilapia
rendalli (tilápia), esta última espécie exótica introduzida no trecho superior do rio Iguaçu por intermédio de

contaminação biológica gerada por práticas de manejo inadequadas em tanques e ou reservatórios de caráter
privado.
Família Poecilidae
Os poecilídeos facilmente se distinguem, logo a primeira vista, porque os machos possuem no ventre em lugar
da nadadeira anal uma haste saliente, o gonopódio, ou gonópode, aparelho de função genésica. A fêmea, como
é vivípara, mostra quase sempre um ventre volumoso, daí o nome barrigudinho. A espécie registrada na área de
estudo, Phalloceros caudimaculatus (barrigudinho) é encontrada em riachos, pequenos córregos, valas, etc. Os
machos não ultrapassam 45 mm de comprimento e as fêmeas 80 mm, mostram coloração quase sempre parda
(SANTOS, 1981).
Família Cyprinidae
É uma família de peixes teleósteos que inclui as carpas. É a maior família de peixes de água doce, com mais de
2.000 espécies distribuídas por mais de 200 gêneros. A família pertence à ordem dos Cypriniformes. Os peixes
desta família são originários da América do Norte, África, e Eurásia (GARCIA et. al., 2004), portanto, as espécies
levantadas para a área de estudo, Cyprinus carpio (carpa) e Ctenopharyngodon idela (carpa) foram introduzidas
por práticas de manejo equivocadas, o que resultou em um processo continuado de contaminação biológica da
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Área de Influência Direta (AID). Possuem boca protrátil (alonga-se para a frente) e dentes na faringe. São
ovíparos e a maioria não guarda os seus ovos; no entanto existem algumas espécies que constróem ninhos e/ou
guardam os ovos. Muitas das espécies são importantes para a alimentação, tanto via pesca como aqüicultura.
Família Gymnotidae
São peixes de corpo alongado, comprimido e triangular não alcançando mais de 30 a 35 cm e pesando quando
muito 60 g. As únicas nadadeiras que apresentam são: a anal muito longa, começando atrás do ânus, que está
situado em frente ao bordo posterior do interopérculo, e a peitoral espatular (SANTOS, 1981). A espécie
levantada na Área de Influência Direta (AID) foi: Gymnotus carapo, conhecida vulgarmente como tuvira.

5.2.2.5

Herpetofauna

Considerando a escassez de estudos que visam a caracterização da herptofauna urbana, em específico a do
município de Curitiba, os dados registrados para este estudo estão referenciados nos estudos desenvolvidos
pelo Laboratório de Herpetologia da Divisão de Museu de História Natural de Curitiba (Prefeitura Municipal de
Curitiba), sendo este referência na Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH).
Segundo (MOURA-LEITE & MORATO, 1991), a fauna de répteis de Curitiba é constituída principalmente por
serpentes (65% do total de espécies), sendo os demais grupos (Sáuria, Amphisbaenia e Testudines) pouco
representados. Para a área de estudo foram registradas 21 espécies distribuídas em dez famílias e quatro
ordens, sendo das quais (66%) de serpentes, (24%) Sáuria e, (10%) relacionadas aos demais grupos (Testudine
e Crocodylia), conforme representadas no Quadro 27.
Originalmente, antes da intensificação da ocupação urbana na região, havia registros da presença de espécies
nativas de Testudines como a Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra); atualmente não existem mais
registros de sua ocorrência no local. Porém, existem alguns exemplos do grupo das serpentes, que
apresentaram grande capacidade de adaptação ao meio antrópico, inclusive de registro local: Liotyphlops beui
(cobra-cega), Atractus reticulatus (cobra-da-terra), Philodryas patagoniensis (papa-pinto), Liophis miliaris (cobrad’água), Liophis poecilogyrus (cobra-lisa). Dentre as espécies de serpentes peçonhentas, duas apresentam
registros para o local, a Bothrops jararaca (jararaca) e a Micrurus frontalis (coral-verdadeira). O grupo dos Sauria
(lagartos) é pouco representado, tendo alguns registros das espécies Anisolepis grilli (lagartixa ou camaleão) e
Tupinambis merianae (lagarto). A ordem Crocodylia é representada por um indivíduo da espécie Caimam
latirostris (jacaré-do-papo amarelo) introduzido na AID.

Os anfíbios se fazem presentes pelas espécies Bufo ictericus (sapo comum), Physalaemus cuvieri (rã), Scinax
fuscovaria (pererecas). Essas espécies pouco tolerantes às modificações ambientais registradas, em virtude do

processo de urbanização observado, são freqüentemente associadas a ambientes florestais com significativo
estado de conservação, podendo ser vistas no entorno da cidade de Curitiba. Para os anfíbios, animais
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extremamente sensíveis às mudanças ambientais, qualquer pequena modificação, tanto de ocorrência natural
como pela ação do homem, pode ser crucial para a sua sobrevivência. Assim, a redução das áreas florestadas,
o aumento de áreas urbanizadas, indústrias e outras atividades humanas podem estar contribuindo diretamente
para a sua diminuição. Ainda, a poluição do ar e das águas por agentes químicos e a redução da camada de
ozônio, com o conseqüente aumento da intensidade dos raios ultravioleta do sol podem ter uma influência muito
negativa sobre esses animais (KWET e DI-BERNARDO, 1999).
QUADRO 27: ORDENAMENTO TAXONÔMICO E NOME COMUM DAS ESPÉCIES DE RÉPTEIS REGISTRADOS PARA ÁREA DE ESTUDO

Ordenamento taxonômico
Ordem Testudines
Família Chelidae
Hydromedusa tectifera
Ordem Crocodylia
Família Alligatoridae
Caimam latirostris*
Ordem Squamata - Sauria
Família Anguidae
Ophiodes striatus
Família Polychrotidae
Anisolepis grilli
Urostrophus **
Família Gekkonidae
Hemidactylus mabouia**
Família Teiidae
Tupinambis merianae
Ordem Squamata - serpentes
Família Anomalepididae
Liotyphlops beui
Família Colubridae
Atractus reticulatus
Tomodon dorsatus
Echinanthera bilineata
Philodryas patagoniensis
Philodryas olfersii
Oxyrhopus clathratus
Liophis poecilogyrus
Liophis miliaris
Sibynomorphus neuwiedi
Thamnodynastes sp.
Waglerophis merremii
Família Viperidae
Bothrops jararaca
Família Elapidae
Micrurus frontalis

Nome comum

cágado pescoço-de-cobra

jacaré-de-papo-amarelo

cobra-de-vidro
lagartixa ou camaleão
papa-vento-de-barriga-lisa
lagartixa-de-parede
lagarto

cobra-cega
cobra-da-terra
cobra-espada
cobra-cipó
papa-pinto
cobra-verde
falsa-coral
cobra-lisa
cobra-d’água
dormideira
corre-campo
boipeva
jararaca
coral verdadeira

Fonte: elaborado com base em dados fornecidos pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), 2007.
NOTAS: * Espécie vulnerável
** Espécie introduzida
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5.3 Fatores antrópicos

Neste item são descritos os aspectos socioespaciais, equipamentos e serviços sociais, saneamento, circulação e
atividades desenvolvidas no Parque Barigüi.

5.3.1 Aspectos socioespaciais
Em relação aos aspectos socioespaciais são descritos, a seguir, o histórico de ocupação e a origem do nome do
Parque, assim como a demografia e o uso e ocupação do solo.

5.3.1.1

Histórico de ocupação

A criação continuada de parques e áreas verdes na cidade iniciou-se ao final da década de 1960, com a
implementação do Plano Diretor de Curitiba. Na primeira metade da década de 1970 ocorreram intervenções
públicas que culminaram com a construção de dois grandes parques: o Barigüi e o São Lourenço (OLIVEIRA,
2001).
Outra intervenção foi a promulgação da Lei Municipal nº 5.234, de 10 de dezembro de 1975 – Lei de
Zoneamento e Uso do Solo (IPPUC, 1975) - em que foram instituídos os setores especiais, enquadrando-se
nestes os parques e bosques municipais, que passaram a representar um dos pilares de sustentação da política
ambiental do município (KAICK, 2006).
O Parque Barigüi tem origem da antiga “sesmaria” pertencente a Martins Mateus Leme e na desapropriação,
pelo então prefeito Jaime Lerner, de uma área de 15 alqueires pertencentes a Jaime de Paula França, Miguel
Bacardt e outros.
O Parque Barigüi, cujo projeto é de autoria do arquiteto Lubomir Ficinski, foi inaugurado no ano de 1972. O
objetivo inicial foi o de oferecer ao público um centro de lazer especial, contendo um grande parque de
diversões, uma ferrovia, além de possibilitar uma ampla utilização do lago, com regatas a remo e a vela. Porém,
este projeto tornou-se inviável, principalmente por seu alto custo. Em função disso, o Barigüi passou a ser um
“parque de consumo”, onde a população poderia dele usufruir da forma que melhor lhe aprouvesse.
A homologação da criação do Parque ocorreu efetivamente por meio do Decreto Municipal nº 252, de 05 de
maio de 1994, conforme consta no Anexo 03. O Parque Barigüi faz parte de uma política municipal de
preservação de fundo de vales, com o objetivo de evitar o assoreamento e a poluição dos rios, proteger a mata
ciliar e impedir a ocupação irregular das suas margens, tornando estas áreas abertas à utilização pública.
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5.3.1.2

Origem do nome

O termo barigüi tem origem indígena. Os índios locais deram esse nome ao rio que atravessa o Parque e que
pode ser traduzido como rio do fruto espinhoso, referindo-se às pinhas das araucárias.

5.3.1.3

Demografia

Este item discorre sobre a demografia da Região do Parque Barigüi, que contempla os bairros Santo Inácio,
Bigorrilho Mercês e Cascatinha. Segundo o IPPUC (2007b) os quatro bairros totalizam uma área de 12,07 km²,
que representa 2,79% da área total do município de Curitiba.
Conforme o Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000), a Região do Parque apresenta uma população residente
da ordem de 49.314 habitantes. Contudo, essa população não está homogeneamente distribuída entre os
bairros citados, uma vez que estes foram objeto de ocupações diferenciadas, à medida que se dava a expansão
da malha urbana de Curitiba.
Entre os anos censitários de 1991 e 2000, a população sofreu um acréscimo de 6.039 pessoas, passando de
43.275 moradores para 49.314, o que se traduz numa taxa geométrica de crescimento anual de 1,5%. Na Tabela
48 é apresentado o demonstrativo da população da Região do Parque e a distribuição por gênero (homens e
mulheres).
TABELA 48: POPULAÇÃO RESIDENTE EM CURITIBA E NOS BAIRROS DO BIGORRILHO, CASCATINHA, MERCÊS E SANTO INÁCIO – 2.000

Município e Bairros
Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio
Total

Homens
12.359
994
6.315
2.940
22.680

Mulheres
14.678
1.057
7.774
3.097
26.606

Total
27.127
2.061
14.089
6.037
49.314

Fonte: IPPUC, 2007b

A taxa de crescimento da população dos bairros Bigorrilho, Mercês e Santo Inácio (1996 e 2000) registrou
índices abaixo dos índices de Curitiba (1,83). A exceção foi o para o caso do bairro Cascatinha que apresentou o
crescimento significativo de 5,70. Note-se que a população do bairro Mercês é decrescente, registrando uma
taxa negativa (-0,91) para o período analisado e, a estimativa de crescimento populacional calculada para os
anos 2001 a 2004 continua prevendo perda de população (Tabela 49).
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TABELA 49: ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DOS BAIRROS SELECIONADOS DE CURITIBA - 2001 A 2004

Curitiba e
Bairros
selecionados

Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio

População nos
Censos
1996
25.331
1.651
14.613
5.727

2000
27.127
2.061
14.089
6.037

Taxa
de
Crescimento(¹)
1996/2000

1,73
5,70
-0,91
1,33

População estimada
2001

2002

2003

2004

27.596
2.179
13.961
6.117

28.072
2.303
13.834
6.198

28.557
2.434
13.708
6.280

29.050
2.573
13.584
6.364

Fonte: IBGE, 2000
NOTA: elaboração IPPUC/Banco de Dados.
(1) Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual da população no período.

Os dados relativos à população da área de entorno, por grupos etários apontam que a faixa entre 0 a 4 anos de
idade apresenta maior participação no bairro Cascatinha 8,0% do total da população, participação essa igual a
do município de Curitiba. O bairro Mercês, por sua vez, tem a menor participação entre os bairros analisados
para essa faixa etária, com 4,0%. As faixas etárias de 5 a 14 anos de idade apresentam uma participação
relativa menor do que a média municipal (16,8%), porém, ainda assim com um peso relativo importante, uma vez
que no bairro Santo Inácio, essa população representa 15,7%, a maior entre os bairros da Área de Entorno. Em
outro patamar encontra-se o bairro Bigorrilho com o menor percentual nessas faixas etárias, com 10,7%.
A faixa etária entre 20 a 24 anos apresenta um comportamento praticamente igual ao do município de Curitiba,
com 10,0 %. Esse grupo etário somado ao de 25 a 29 anos representa praticamente 20% da população total
residente nos bairros em estudo.
Nos grupos etários acima de 60 anos o bairro Mercês se destaca, uma vez que a participação dessas faixas
etárias alcança 17,5% sobre o total da população, enquanto que os bairros de Bigorrilho, Cascatinha e Santo
Inácio representam 11,1%; 9,4% e 8,1% respectivamente (Tabela 50 e Tabela 51).

TABELA 50: POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPOS DE IDADE (0 A 4 ANOS), PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA E BAIRROS SELECIONADOS

Curitiba e
Bairros
selecionados

Curitiba
Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio

Grupos de idade
(%)
Menos
de 1 ano
19,6

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

19,7

20,0

20,1

20,6

21,6
18,7
19,2
17,6

22,2
22,9
17,8
16,6

21,8
19,3
21,4
20,7

16,5
18,7
19,2
21,2

17,8
20,5
22,5
23,9

Fonte: IBGE, 2000
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TABELA 51: POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPOS DE IDADE
SELECIONADOS

(5 A

MAIS DE

80

ANOS), PARA O MUNICÍPIO DE

CURITIBA

E BAIRROS

Grupos de idade
(%)

Curitiba e
Bairros
selecionados

5
a
9

10
a
14

15

16
e
17

18
e
19

20
a
24

25
a
29

30
a
34

35
a
39

40
a
44

45
a
49

50
a
54

Curitiba

8,2

8,6

Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo
Inácio

4,6
7,5

60
a
64

65
a
69

70
a
74

75
a
79

80
anos
ou
mais

1,7

3,8

4,2

10,0

9,1

8,6

8,2

7,1

6,0

4,7

3,4

2,7

2,1

1,6

1,0

0,9

6,1

1,5

3,6

4,4

11,0

9,8

8,4

8,6

7,9

7,8

6,8

1,8

4,0

3,3

10,1

9,3

8,0

8,5

7,2

6,6

6,1

4,0

3,1

2,6

2,4

1,6

1,4

5,7

3,7

2,8

2,5

1,8

1,2

1,1

4,7

6,4

1,4

3,4

4,0

10,0

7,8

7,3

7,7

7,2

7,5

6,2

5,1

4,4

4,2

3,4

2,7

2,6

7,5

8,2

1,8

4,1

4,9

10,1

8,3

7,8

7,1

7,6

7,4

6,4

4,1

2,8

2,1

1,5

0,8

0,9

55
a
59

Fonte: IBGE, 2000

A análise do conjunto desses dados permite observar que existe uma população jovem, com uma participação
relativa maior nos bairros Cascatinha e Santo Inácio. Outra realidade percebida nos dados analisados é a
participação relativa de uma população idosa, principalmente no bairro Mercês. Essas duas realidades
demandam uma estrutura de serviços que atendam as especificidades de cada uma delas.
Com relação à origem, o município de Curitiba possui um total de 158.166 de imigrantes, de 5 anos e mais de
idade que realizaram migração no período 1995-2000 (IBGE, 2000). Desse total 42,44% são provenientes de
outros estados ou países. Essa variável observada nos bairros analisados aponta que na sua totalidade os
percentuais de imigrantes interestaduais ou de outros países, são superiores ao encontrado na capital. Os dados
analisados indicam um fluxo migratório mais significativo da região metropolitana para os bairros de Cascatinha
e Santo Inácio. Mas é o bairro Bigorrilho o que recebeu a maior proporção de migrantes do interior do estado
(Tabela 52).
TABELA 52: IMIGRANTES DE DATA FIXA POR ORIGEM, SEGUNDO OS BAIRROS DE CURITIBA - 2000

Bairros e Curitiba

Bigorilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio
Curitiba

Imigrantes de Data Fixa por Origem*
Interestaduais ou
Intraestaduais Intraestaduais Outros Países
Interior
Intrametropolitano
Abs.
2.123
79
819
235
67.131

%
55,81
64,3
61,92
64,3
42,44

Abs.
1.581
33
496
97
79.791

%
41,56
26,62
37,48
26,62
50,45

Abs.
100
11
8
33
11.244

%
2,62
9,09
0,61
9,09
7,11

Total
Abs.
3.804
123
1.322
365
158.166

%
100
100
100
100
100

Fonte: IBGE, 2000
NOTA: elaboração IPPUC/ Banco de Dados/Notas
* Refere-se ao número de imigrantes de 5 anos e mais de idade, que realizou migração no período 1995-2000
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A população analisada, a partir da variável cor, demonstra que a maioria tanto absoluta quanto relativa declarouse branca, havendo no bairro Bigorrilho a sua maior concentração 96,54%. Deve-se notar que são os bairros de
ocupação mais recente como Cascatinha e Santo Inácio que registraram maior percentual de pardos e pretos
(Tabela 53).
TABELA 53: POPULAÇÃO RESIDENTE POR COR, SEGUNDO OS BAIRROS E CURITIBA - 2000

Bairro e
Curitiba

Branca
Abs.
%

Bigorilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio
Curitiba

26.081
1.683
13.145
4.930
1.339.299

96,54
81,85
93,52
81,85
84,75

População Residente por Cor
Preta
Amarela
Parda
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%

Indígena
Abs.
%

148
61
94
179
39.352

10
5
0
14
5.107

0,55
2,97
0,67
2,97
2,49

313
15
200
44
16.968

1,16
0,74
1,42
0,74
1,07

462
292
617
856
179.476

1,71
14,21
4,39
14,21
11,36

Total
Abs.
%

0,04
0,23
0
0,23
0,32

27.015
2.056
14.055
6.023
1.580.201

Fonte: IBGE, 2000
NOTA: elaboração IPPUC/ Banco de Dados

A população residente na Área de Entorno, na sua quase totalidade, reside em domicílios permanentes sendo
que, no caso do bairro Bigorrilho, 81,9% dos domicílios são apartamentos. A modalidade casa tem maior
presença nos bairros Santo Inácio e Cascatinha sendo, respectivamente 99,9% e 88,2%. O bairro Mercês
registrou 63,3% dos domicílios na condição de casa, no entanto, comparando com os outros bairros da Área de
Entorno, percebe-se um movimento de transição de uma espécie de domicílio para outra (Tabela 54).
TABELA 54: POPULAÇÃO RESIDENTE, POR ESPÉCIE DO DOMICÍLIO E TIPO DO DOMICÍLIO PARTICULAR PERMANENTE, SEGUNDO O
MUNICÍPIO DE CURITIBA E BAIRROS SELECIONADOS

População residente
Espécie do domicílio

Curitiba
Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio

1 587 315
27 127
2 061
14 089
6 037

1 576 393
27 041
2 061
13 915
6 028

79,8
18,1
88,2
63,3
99,9

20,03
81,90
11,84
36,57
0,10

0,2
0,1
-

0,2
0,1
0,1
0,0

Unidade
de habitação
em domicílio
coletivo

99,8
99,9
100
99,9
100

Cômodo

99,5
99,8
100
98,8
99,9

Total

Apartamen
to

1 579 355
27 060
2 061
13 926
6 029

Permanente
%
Casa

%

%

Total

Total

Curitiba,
bairros
selecion.

Improvisado

Domicílio particular

0,5
0,2
1,2
0,1

Fonte: IBGE, 2000

No que se refere à condição de ocupação do domicílio observa-se que mais de 70% destes são próprios em
toda a Área de Entorno, sendo que no bairro Santo Inácio essa condição aparece com o maior percentual
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80,3%, e o bairro Mercês com o menor percentual (72,4%). O bairro Bigorrilho ganha destaque na medida em
que 17,4% desses domicílios encontram-se na condição de em aquisição (Tabela 55). Os dados referentes à
condição domicílios particulares permanentes alugados para os bairros Mercês e Bigorrilho apontam as maiores
taxas, 22% e 19,3% respectivamente, enquanto que Santo Inácio e Cascatinha apresentam as menores taxas,
13,5% e 14,8% respectivamente (Tabela 55).
TABELA 55: DOMICÍLIOS PARTICULARES
CURITIBA E BAIRROS SELECIONADOS

PERMANENTES, POR CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEGUNDO O MUNICÍPIO DE

Domicílios particulares permanentes
Condição de ocupação do domicílio
Curitiba e
bairros
selecion.

Próprio

Total

Já
quitado

Curitiba
471 163
Bigorrilho
9 937
Cascatinha
586
Mercês
4 681
Santo
1 683
Inácio

Abs.
265 083
5 931
402
3 119
1 262

%
56,3
59,7
68,6
66,6
75,0

Cedido
Em
aquisição

Abs.
87 913
1 726
55
272
90

%
18,7
17,4
9,4
5,8
5,3

Alugado
Abs.
82 322
1 919
87
1 032
227

%
17,5
19,3
14,8
22,0
13,5

Por
empregado
Abs
5 377
136
11
81
27

%
1,1
1,4
1,9
1,7
1,6

De outra
forma
Abs.
22 047
203
28
159
76

%
4,7
2,0
4,8
3,4
4,5

Outra
Abs.
8 421
22
3
18
1

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

Fonte: IBGE, 2000

Na perspectiva dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, os dados demográficos indicam
uma participação significativa do sexo feminino para essa condição nos bairros Bigorrilho e Mercês, com 32,75%
e 38,62%, respectivamente. Deve-se notar que no bairro Mercês os responsáveis pelo domicílio encontram-se
nos grupos etários de mais idade. Exceto no bairro Cascatinha, cuja faixa etária predominante encontra-se entre
30 a 39 anos de idade, nos outros bairros analisados os responsáveis estão relativamente mais concentrados na
faixa entre 40 a 49 anos de idade (Tabela 56).
TABELA 56: PESSOAS
BAIRROS DE CURITIBA

Bairros e
Curitiba

Bigorrilho
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio
Curitiba

RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR SEXO E FAIXAS ETÁRIAS, SEGUNDO

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes
Por Sexo
Por Faixas Etárias (em Anos)
Homens Mulheres 10 a 20 a
30 a
40 a
50 a 60 a 70 a
80
Total
19
29
39
49
59
69
79
ou
Mais
67,35
32,75 1,21 14,59 23,43 24,41 16,97 9,64 7,34 2,37
9.937
79,52
20,48 0,34 10,92 25,25 25,08 18,94 12,12 5,63 1,71
586
61,38
38,62 0,55 8,22 17,73 22,37 18,82 15,91 11,79 4,59
4.681
76,59
23,41 0,23 10,39 22,22 27,80 23,05 10,69 4,27 1,30
1.683
71,13
28,87 0,73 15,39 26,10 24,20 16,28 10,16 5,52 1,58 471.163

Fonte: IBGE, 2000
NOTA: elaboração IPPUC/ Banco de Dados
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5.3.1.4

Uso e ocupação do solo - zoneamento

O uso e ocupação do solo urbano são disciplinados pelo zoneamento, onde mediante planejamento prévio,
racional e participativo são estabelecidas as condições e atividades que podem ser exercidas em determinados
locais. Esse é um mecanismo jurídico-urbanístico à disposição do poder público.
Na cidade de Curitiba, a Lei Municipal nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000, “dispõe sobre o zoneamento, uso e
ocupação do solo no município de Curitiba”, incluindo-se sob sua jurisdição o Parque Natural Municipal Barigüi.

A partir da Figura 159 pode-se visualizar o zoneamento da cidade de Curitiba conforme a citada lei, incluindo as
zonas integrantes da Área de Entorno do Parque (raio de 1 km), que são as três zonas elencadas a seguir. Os
parâmetros de uso e ocupação de cada zona encontram-se respectivamente no Quadro 28;Tabela 57; Quadro
29; Tabela 58; Quadro 30;Tabela 59.
Ainda, conforme CURITIBA (2000b), a área do Parque Barigüi propriamente dito se enquadra na categoria de
Praças, Parques e Bosques Municipais.


Zona Residencial 1 (ZR1);



Zona de Serviço 1 (ZS 1);



Zona Residencial Santa Felicidade (ZR-SF);

A ZR1 abrange as porções leste-oeste do parque, englobando parte dos bairros Santo Inácio, Cascatinha,
Mercês e Bigorrilho. São permitidas habitações unifamiliares que ocorrem em sua maioria em lotes de 600m² de
área e há o predomínio de ocupação na porção leste do Parque. Ainda, há habitações em série e comércio e
serviço vicinal. São toleradas indústrias do tipo 1. O recuo mínimo do alinhamento predial é de 5 metros.
QUADRO 28: PARÂMETROS DE USO PARA A ZONA RESIDENCIAL 1 (ZR1)

Usos
Permitidos
-Habitação unifamiliar (1)
-Habitações Unifamiliares em Série (2)
-Comércio e Serviço Vicinal 1 (3)

Tolerados

Permissíveis

- Indústria Tipo 1 (4)
-

Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
NOTAS:

Uma habitação unifamiliar por lote ou fração de terreno de 600,00 m².
Somente em terrenos com dimensões inferiores a 15.000,00 m² e garantida fração de terreno de no mínimo 600,00 m² por unidade
habitacional, excluídas as áreas de uso comum.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(4) Somente alvará de localização para atividades desenvolvidas em imóvel de uso predominantemente habitacional.
(1)
(2)
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TABELA 57: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO PARA A ZONA RESIDENCIAL 1 (ZR1)

Ocupação
Porte
(m²)

Coeficiente de
aproveitamento

Taxa de
ocupação
máxima
(%)

100 m²

1

50%

Lote
Recuo
Mínimo
Mínimo
(m²) alinhamento
Predial (m)
2

Taxa de
Afastamento Lote mínimo
permeabilidade
divisas
(testada.x
mínima (%)
(m)
Área)

5m

25%

-

15 x 600

Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b

A ZS1 encontra-se na porção sudoeste do parque, transpondo-se a BR-277 e engloba uma pequena porção do
bairro Mossunguê. São permitidas habitações transitórias e algumas tipologias de comércio e serviços, como
apontado no Quadro 29. São toleradas habitações unifamiliares e permissíveis instalações de lazer, ensino e
indústria tipo 1, dentre outros. O lote mínimo é de 450m² e os recuos mínimos são de 10 metros.
QUADRO 29: PARÂMETROS DE USO PARA A ZONA DE SERVIÇOS 1 – ZS1

Usos
Permitidos

Tolerados

- Habitação Transitória 2 e 3
- Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro,
Setorial e Geral
- Comunitário 2
- Culto religioso (1)
-Comércio e Serviço Específico 1 e 2 (2)

Permissíveis

- Uma Habitação Unifamiliar por Lote
- Comunitário 2
- Lazer, Cultura e Ensino (1)

- Comunitário 3
- Lazer e Ensino (1)
- Indústria tipo 1 (3)

Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
NOTAS:

Ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC, na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba.
legislação específica.
(3) Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC, serão admitidas
Indústrias Tipo 2.
(4) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
(1)

(2) Atendida

TABELA 58: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO PARA A ZONA DE SERVIÇOS 1 – ZS1

Ocupação
Porte
(m²)

Coeficiente de
aproveitamento

Taxa de
ocupação
máxima
(%)

1

50%

Lote
Recuo
Mínimo
Mínimo
(m²) alinhamento
Predial (m)
2

10 m

Taxa de
Afastamento Lote mínimo
permeabilidade
divisas
(testada.x
mínima (%)
(m)
Área)
25%

-

15 x 450 (1)

Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
NOTA:
(1)

O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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A ZR-SF ocorre nas porções norte e noroeste do parque, englobando porções dos bairros Vista Alegre e
Cascatinha. São permitidas várias tipologias de habitação e permitidos uso comunitário 2; lazer, cultura e culto
religioso, dentre outros, conforme indicado no Quadro 30. O recuo do alinhamento predial é de 5 metros e o lote
mínimo de 600m².
QUADRO 30: PARÂMETROS DE USO PARA A ZONA RESIDENCIAL SANTA FELICIDADE – ZR -SF

Usos
Permitidos

Tolerados

-Habitação Unifamiliar (1)
-Habitações Unifamiliares em Série (2)
- Habitação Institucional
-Comunitário 1
- Comércio e serviço vicinal 1 e 2 (3)

Permissíveis
- Comunitário 2
- Lazer, Cultura e Culto Religioso

-

-Indústria Tipo 1 (3) (4)
Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
NOTAS:

Deverá ser garantida fração de terreno de no mínimo 300,00 m² por unidade habitacional.
Somente em terrenos com dimensões inferiores a 15.000,00 m² e garantida fração de terreno de no mínino 300,00 m² por unidade
habitacional, excluídas as áreas de uso comum.
(3) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderão ser concedidos alvarás de localização para Comércio e Serviço Vicinal
1 e 2 e indústrias Tipo 1 em edificações existentes com porte superior a 100,00 m², desde que com área de estacionamento de no mínimo
igual à área construída, porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
(4) Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
(1)
(2)

TABELA 59: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO PARA A ZONA RESIDENCIAL SANTA FELICIDADE – ZR -SF

Ocupação
Porte
(m²)

Coeficiente de
aproveitamento

Taxa de
ocupação
máxima
(%)

100 m²

1

50%

Lote
Recuo
Mínimo
Mínimo
(m²) alinhamento
Predial (m)
2

5m

Taxa de
Afastamento Lote mínimo
permeabilidade
divisas
(testada.x
mínima (%)
(m)
Área)
25%

- (1)

15 x 600

Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
NOTA:
(1) Para

Habitação Institucional, Comunitário 1 e Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto Religioso, o afastamento mínimo das divisas deve
ser 2,50m.
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FIGURA 159: CARTA DO ZONEAMENTO DE CURITIBA COM DETALHE DA BACIA DO RIO BARIGÜI E ÁREA DO ENTORNO DO PARQUE
Fonte: elaborada com base em CURITIBA, 2000b
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5.3.2

Equipamentos e serviços sociais

Esse item apresenta aspectos relativos a serviços (saúde, educação, esporte, lazer e segurança) na área de
entorno do parque, sendo disponibilizadas as informações sobre os bairros que se incluem na área de entorno
do parque, que são: Santo Inácio, Cascatinha, Vista Alegre, Mercês, Bigorrilho, Campina do Siqueira e
Mossunguê.

5.3.2.1

Saúde

Dentre os bairros da área de Influência do Parque, apenas Vista Alegre, Mercês, Bigorrilho e Campina do
Siqueira dispõem de serviços e equipamentos de saúde, conforme é demonstrado na Tabela 60.
TABELA 60: ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE

Bairros da Área de Entorno
(faixa de 1 km)

Estabelecimentos de Saúde

Nº Estabelecimentos

Unidade Municipal de Saúde Básica / PSF

1

Mercês

Hospitais

5

Bigorrilho

Hospitais

2

Unidade Municipal de Saúde Básica / PSF

1

Vista Alegre

Campina do Siqueira
Fonte: IPPUC, 2007c

5.3.2.2

Educação

Esse item traz uma abordagem geral dos aspectos de educação na Área de Entorno do Parque.
Quanto à alfabetização, verifica-se que mais de 96% da população (de 15 ou mais anos de idade) é alfabetizada,
como demonstra a Tabela 61. Ainda constata-se que o bairro Bigorrilho é o que possui o maior grau de
alfabetização, fato que decorre principalmente do maior poder aquisitivo desse bairro dentre os demais.
TABELA 61: PORCENTAGEM DE ALFABETIZAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE

Bairros da Área de Entorno (faixa de 1 km)
Santo Inácio
Cascatinha
Vista Alegre
Mercês
Bigorrilho
Campina do Siqueira
Mossunguê

% Alfabetização
97,24%
97,56%
97,44%
98,99%
99,54%
*
96,95

Fonte: IPPUC, 2007c
NOTA: * Dado não disponível
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Em relação aos estabelecimentos de ensino, a área de entorno do Parque Barigüi é bem servida por esses
equipamentos, que juntos perfazem um total de 55 estabelecimentos de ensino, quais sejam: oito campi
universitários, cinco escolas municipais, sete escolas estaduais, 33 escolas particulares, dois centros municipais
de educação infantil. Ainda, há três Faróis do Saber e uma Biblioteca Fundação Cultural. Não foram computados
dados do bairro Campina do Siqueira por não estarem disponíveis (IPPUC, 2007c).
A Tabela 62 aponta os estabelecimentos de ensino correspondentes a cada bairro e a Figura 160 apresenta um
comparativo da quantidade de estabelecimentos de ensino existentes na Área de Entorno do parque, sendo o
bairro Mercês o que detém o maior número de estabelecimentos escolares e o bairro Cascatinha o menor
número.
TABELA 62: QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DOS BAIRROS DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE

Estabelecimento Escolar

Número de estabelecimentos nos Bairros
da Área de Entorno do Parque *
Santo
Inácio

Cascatinha

Campus Universitário

02

-

Universidade

01

-

Escolas Estaduais

01

-

02

Escolas Municipais

02

-

02

Escolas Particulares

-

01

02

01

-

01

Farol do Saber

-

-

02

Biblioteca Fundação Cultural

-

-

Centro Municipal de Educação
Infantil

Vista
Alegre

Mercês

02

Bigorrilho Mossunguê

03

04

01
01
01

14

14

01

01
01

Fonte: IPPUC, 2007c
NOTA: * Não há dados disponíveis do bairro Campina do Siqueira.

Santo Inácio
0% 7%

13%

Cascatinha

2%
13%

30%

Vista Alegre
Mercês
Bigorrilho

35%

Campina do Siqueira
Mossunguê

FIGURA 160: GRÁFICO DO QUANTITATIVO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE
Fonte: IPPUC, 2007c
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5.3.2.3

Esporte e lazer

Considerando esporte e lazer, os bairros que integram a Área de Influência do parque apresentam um mínimo
de equipamentos públicos, ou seja, apenas os bairros Santo Inácio e Mercês dispõem desses equipamentos
para a população.
O bairro Santo Inácio possui um teatro e o bairro Mercês possui um museu e um Centro Municipal de Esporte e
Lazer. Ainda neste bairro há uma academia municipal de ginástica.

5.3.2.4

Segurança

Conforme dados da Secretaria Municipal da Defesa Social, para o ano de 2006 (SMDS, 2006), foi registrado um
total de 1.690 ocorrências no município de Curitiba. Dentre elas a de maior significância foi perturbação no
sossêgo (que corresponde a 31,72% do total), seguida por serviços de apoio ao cidadão e desordem. Roubo e
furto representaram 5,15%.
No Parque Barigüi, para o ano de 2006, foram registradas 183 ocorrências que representaram 10,83% do total
Municipal. Esse número é bastante significativo, se comparado aos parques próximos, como o Tingui e Tanguá,
conforme explicitado na Tabela 63.
TABELA 63: ESTATÍSTICA DE OCORRÊNCIAS DE DELITOS – 2006
Local de
Ocorrência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

%

Parque
Barigüi

16

15

08

09

09

06

20

16

12

19

21

32

183

10,83

Parque
Tingui

04

02

02

01

00

00

02

03

00

01

00

03

18

1,07

Parque
Tanguá

00

00

00

01

00

00

01

00

00

00

00

00

02

0,12

Fonte: SMDS, 2006

Constatou-se por meio de entrevistas com visitantes do parque e com a própria Guarda Municipal, que grande
parte das ocorrências se deve à ingestão de bebidas alcoólicas no parque, além de brigas de gangues rivais,
que combinam um ponto de encontro no Parque Barigüi; também são registrados atos de vandalismo e
perturbação do sossego (som alto).
A segurança física do Parque Barigüi é realizada pela Guarda Municipal (Figura 161), que tem por objetivo
princpal zelar pelo patrimônio público do parque. Conta com um efetivo de dez guardas, de segunda a sextafeira, conforme informações verbais do inspetor Gilberto R. de Oliveira.
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Pela manhã (das 7h às 18h) há seis guardas responsáveis pela ronda do parque, sendo quatro com bicicletas e
dois com motocicletas. No período noturno há quatro guardas, sendo um plantonista, dois responsáveis pela
ronda em veículo e um por motocicleta. Nos finais de semana, há escalas extras, das 8h às 20h, em que o
número de guardas é aumentado até dez vezes, pois o número de visitantes e ocorrências aumenta
significativamente. Ainda eventualmente, nos finais de semana há um suporte da Polícia Militar (Figura 162).

FIGURA 161: VISTA
PARQUE

DA GUARDA MUNICIPAL EM RONDA NO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 162: VISTA DA POLÍCIA MILITAR EM PATRULHAMENTO A
CAVALO NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A Figura 163 apresenta a nova edificação da Guarda Municipal, anexa à existente, para a realização de
atividades de lazer da Guarda (como salão de jogos e churrasqueiras). Destaca-se na Figura 164 o local que
está sendo utilizado para lavagem de viaturas. A realização desta atividade não está adequada, uma vez que os
resíduos da lavagem recaem diretamente sobre o gramado, sem qualquer tipo de sistema de impermeabilização
e captação dos efluentes gerados.

FIGURA 163: VISTA
MUNICIPAL

DA EDIFICAÇÃO DE LAZER DA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

GUARDA FIGURA 164: DETALHE DA LAVAGEM DA VIATURA DIRETAMENTE
SOBRE O SOLO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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A partir da Figura 165, pode-se visualizar espacialmente os equipamentos sociais existentes na Área de Entorno
do Parque Barigüi, abardados nos itens acima (5.3.2 Equipamentos e serviços sociais).

FIGURA 165: CARTA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborada com base em IPPUC, 2002
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5.3.3

Saneamento

Esse item apresenta aspectos relativos a serviços públicos de saneamento que ocorrem no entorno imediato ao
Parque e área deste, propriamente dita.

5.3.3.1

Drenagem

O sistema de drenagem de águas pluviais, segundo BARROS (1995) é de fundamental importância no
planejamento das cidades, sendo necessário para criar condições razoáveis de circulação de veículos e
pedestres numa área urbana.
Os dados que se seguem acerca da drenagem são embasados em informações disponibilizadas pela SMOP e
visitas técnicas ao local.
A partir da identificação das vias do entorno imediato do Parque Barigüi procedeu-se a uma consulta à SMOP
para verificação da existência de galerias nessas vias. Os resultados obtidos estão compilados no Quadro 31,
em que se podem verificar quais vias apresentam sistema de drenagem pluvial subterrânea (galerias)
cadastradas no SMOP e quais vias não apresentam cadastro, sendo necessária a verificação in loco.
QUADRO 31: GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS DA ÁREA DE ENTORNO DO PARQUE

Galerias pluviais cadastradas na SMOP

Não constam nos cadastradas na SMOP

BR-277

Rua Orlando Cantarelli

Avenida Manoel Ribas

Rua Dr. Antônio Alves de Souza

Rua Pedro N.Pizzatto

Rua Del. Dr.Edward Pimenta

Rua Otávio Ganz

Rua Antônio Nogarolli

Rua Lúcio Rasera
Rua David Abrão
Avenida Cândido Hartmann
Rua Dr. Aluízio França (1)
Fonte: SMOP, 2007
NOTA: (1) Há galeria pluvial cadastrada na SMOP em apenas pequeno trecho

Dentre as vias citadas no Quadro 31, merece destaque a Rua Dr. Aluízio França, que é uma das principais vias
de acesso ao Parque Barigüi e circunda grande parte de seu perímetro, nas porções sudeste e leste. Segundo
dados da SMOP, apenas um pequeno trecho desta via apresenta galerias pluviais cadastradas e o que se
verifica in loco é a utilização em grande parte de sua extensão, de canaletas laterais em terreno natural para
escoamento superficial de água. Não há meio-fio ou calçadas para pedestres, como se pode visualizar na Figura
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166 e Figura 167. Acompanhando a canaleta, foi executado um pequeno talude linear, revestido com grama e
com saídas direcionando o escoamento para o lago. Esta solução é adequada e compatível com o uso de
parques urbanos.

FIGURA 166: VISTA

DE DETALHE DE VALA LATERAL PARA FIGURA 167: VISTA DE DETALHE DE AUSÊNCIA DE MEIO-FIO,
ESCOAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL (RUA DR. ALUÍZIO FRANÇA) SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA PARA
PEDESTRES (RUA DR. ALUÍZIO FRANÇA)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Foi observada, também, a insuficiência de bueiros (bocas-de-lobo) em algumas vias perpendiculares à Rua Dr.
Aluízio França, como demonstra a Figura 168. Os bueiros devem ser localizados de maneira a conduzir
adequadamente as vazões das águas superficiais para as galerias subterrâneas (BARROS, 1995).
Ainda, alguns bueiros existentes (Figura 169) devem receber reparos periódicos, uma vez que podem danificar
os passeios, meio-fio e a própria pavimentação da via (quando existente), comprometendo o escoamento das
águas superficiais.

FIGURA 168: AUSÊNCIA DE BUEIROS, INTERSECÇÃO COM A (RUA FIGURA 169: BUEIRO
DR. ALUÍZIO FRANÇA)
FRANÇA)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

MAL CONSERVADO (RUA

DR. ALUÍZIO

ECOTÉCNICA, 2007
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Dentro dos limites do Parque Barigüi é possível constatar a existência de bueiros, em locais específicos do
parque, utilizados principalmente para travessia dos canais e sangas (localizados pelo levantamento
planialtimétrico cadastral já citado), como pode ser observado na Figura 170, sendo que as canalizações das
galerias desembocam no Rio Barigüi. A extensão lateral do estacionamento do Parque, próximo à BR-277
possui um canal em leito natural paralelo à BR-277 (Figura 171 e Figura 172), o qual teve seu curso desviado do
lago para não interceptar o interior do Parque lançando no Rio Barigüi à jusante da barragem. Semelhante
situação ocorre com o canal existente nas proximidades do final da Rua Dr. Aluízio França (retorno).
Ainda, na porção oeste do lago do Parque (próximo ao Pavilhão de Exposições) há algumas galerias pluviais
que desembocam no lago (Figura 173). No entanto, verificam-se alguns processos erosivos nas margens do
lago que acabaram por separar a tubulação, acarretando desestabilização das margens do lago, na continuidade
do processo e a conseqüente perda da tubulação.

FIGURA 170: VISTA DE BUEIRO NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 171: VISTA DE TUBULAÇÃO PLUVIAL (PROVENIENTE
DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DESAGUANDO NO
CÓRREGO PARALELO À BR-277)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 172: VISTA DE CÓRREGO PARALELO À BR-277
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 173: DETALHE DE TUBULAÇÃO PLUVIAL DANIFICADA,
DESEMBOCANDO NO LAGO DO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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5.3.3.2

Abastecimento de água

O município de Curitiba, em quase sua totalidade é servido pelo sistema público de abastecimento de água da
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).
Na porção noroeste de Curitiba, região em que se encontra o Parque Barigüi, há vários Centros de Reservação
(CR’s) de água instalados e as respectivas adutoras de água tratada de interligação. Duas Estações de
Tratamento de Água (ETA) atendem a região no entorno do Parque, ETA Passaúna e ETA Iraí
(SANEPAR/PARANASAN, 2000). Ainda, a partir da Figura 174, pode-se observar o seguinte:


Alimentados pela ETA Passaúna: CR São Braz região noroeste e CR Campo Comprido região
sudoeste;



Alimentados pela ETA Iraí: CR Mercês região nordeste e CR Batel região sudeste.
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FIGURA 174: CARTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PARTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em SANEPAR/PARANASAN, 2000

A partir da análise da Tabela 64, pode-se verificar a situação atual do abastecimento de água da bacia do
Barigüi, à montante do Parque Barigüi, incluindo o município de Almirante Tamandaré. Constata-se que a
categoria que predominam no uso do sistema público de abastecimento de água são as residenciais (93,8% das
ligações), seguida pelas comerciais (5,3%) e pela utilidade pública (0,4%). As ligações industriais correspondem
a menos de 0,15%.
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TABELA 64: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Local
Número de Economias
Economias
ligações
Residenciais Comerciais
Curitiba (1)
Almirante
Tamandaré
Total

Economias
Industriais

25.553

33.565

2.035

48

Economias
Utilidade
Pública
142

Economias
Poder
Público
81

Economias
Totais

2.923

2.971

44

10

14

7

3.046

28.476

36.536

2.079

58

156

88

38.917

35.871

Fonte: SANEPAR, 2007
NOTA: (1) Dados referentes a ligações na bacia do rio Barigüi, à montante do Parque Barigüi

Dentro da área do Parque Barigüi o abastecimento de água é realizado pela SANEPAR, que atende
principalmente a lanchonetes, restaurante, pavilhões de exposição e sanitários instalados em vários pontos do
parque.
Conforme dados obtidos na SANEPAR, a extensão total da rede de abastecimento de água inserida dentro do
perímetro do parque é de aproximadamente 2.205 metros. O Mapa 13 demonstra a rede de abastecimento de
água no interior do parque e em seu entorno imediato.
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5.3.3.3

Esgoto

A bacia do rio Barigüi apresenta uma área de 145,4 km2 dentro dos limites de Curitiba, até sua foz no rio Iguaçu,
sendo dividida em quatro sub-bacias: Barigüi-Norte; Barigüi-Fazendinha; Barigüi-CIC e Barigüi-Sul.
Grande parte da bacia do Barigüi, principalmente à montante do Parque Barigüi, englobando a porção sul do
município de Almirante Tamandaré não é atendida pelo sistema público de esgotamento sanitário da SANEPAR,
uma vez que não há rede coletora e de tramento de esgoto, implantadas.
A rede implantada abrange a parte leste do Parque Barigüi, visualizada na Figura 175 pela mancha na cor
vermelha. Ainda, é possível indentificar a localização das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) implantadas e
respectivos Coletores Tronco (CT), porção noroeste de Curitiba, e as Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs e
Coletores Tronco - CTs a serem implantados (SANEPAR/PARANASAN, 2000). Neste mesma figura, pode-se
observar o coletor tronco que contorna a área do parque na face leste e é o responsável pelo encaminhamentos
dos esgotos de todo entorno (onde há rede coletora) para a ETE Santa Quitéria, responsável pelo tratamento da
bacia do Alto Barigüi dentro do município de Curitiba.
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FIGURA 175: CARTA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PARTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em SANEPAR/PARANASAN, 2000

O esgoto, após ser coletado, é encaminhado às Estações de Tratamento de Esgoto, passando por um
tratamento específico para melhorar suas características químicas, físicas e bacteriológicas, antes de ser
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lançado em algum corpo receptor. Estão implantados na bacia do rio Barigüi redes coletoras, coletor tronco,
além de três estações de tratamento de esgoto, conforme descrição na Tabela 65.
O esgoto coletado na Área de Entorno do Parque é encaminhado à ETE Santa Quitéria.
TABELA 65: DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DA BACIA DO BARIGÜI
Localização: Rua Travessa do Rosário, s/n – Bairro Santa Quitéria
Capacidade: 420 l/s
Vazão atual: 220 l/s
ETE Santa
Quitéria
Atendimento atual: 8,40 %
Corpo receptor: Rio Barigüi
Tratamento: É do tipo Anaeróbio, composta por 6 RALF (Reator de lodo Fluidizado).
Localização: Avenida Santa Rita, s/n – Bairro Tatuquara
Capacidade: 600 l/s
Vazão atual: 180 l/s
ETE CIC - Xisto Atendimento atual: 6,87 %
Corpo receptor: Rio Barigüi
Tratamento: É do tipo Anaeróbio, composta por 7 RALF (Reator de lodo Fluidizado) e 1 lagoa de
anaeróbia e tratamento por ultravioleta.
Localização: Almirante Tamandaré
ETE Tamandaré
Capacidade: 30 l/s
Fonte: SANEPAR, 2007

Dentre as ligações existentes à montante do Parque Barigüi, incluindo o município de Almirante Tamandaré
(Tabela 66) constata-se que a categoria que mais faz uso da rede pública de esgotamento sanitário são as
residenciais (93,2% das ligações), seguida pelas comerciais (6,1%) e pela utilidade pública.
TABELA 66: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Local
Número de Economias
Economias
ligações
Residenciais Comerciais
Curitiba (1)
Almirante
Tamandaré
Total

Economias
Industriais

14.036

21.153

1.396

19

Economias
Utilidade
Pública
75

181
14.217

178
21.331

3
1.399

2
21

1
76

Economias
Poder
Público
50

Economias
Totais

0
50

184
22.877

22.693

Fonte: SANEPAR, 2007
NOTA: (1) Dados referentes a ligações na bacia do rio Barigüi, à montante do Parque Barigüi

Na área específica do Parque Barigüi há rede coletora de esgoto implantada na porção norte e, recentemente,
novas redes coletoras de esgotamento sanitário foram implantadas com vistas a atender à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e ao Grupo Escoteiro Tapejara. Já na porção oeste e sul do Parque está em execução nova
rede de esgoto de modo a atender o escritório do heliponto, sanitários públicos, pavilhão de exposições,
restaurante e lanchonete (Figura 176 e Figura 177). Próximo à Avenida Cândido Hartmann também há rede
sendo implantada que irá atender ao Museu do Automóvel, Guarda Municipal, Lanchonete Farol e Academia de
ginástica, dentre outras (Figura 178 e Figura 179).
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FIGURA 176: VISTA DE REDE DE ESGOTO
PRÓXIMA AO PARQUE DE DIVERSÕES

SENDO IMPLANTADA,

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 178: VISTA DE REDE DE ESGOTO
PRÓXIMA AO MUSEU DO AUTOMÓVEL

FIGURA 177: VISTA DE REDE DE ESGOTO SENDO IMPLANTADA,
PRÓXIMA AO HELIPONTO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

SENDO IMPLANTADA,

FIGURA 179: DETALHE DA REDE DE ESGOTO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

De acordo com a SANEPAR, a extensão da rede de esgoto em execução no Parque Barigüi é de
aproximadamente 6.000 metros . As tubulações são compostas por tubos de diâmetros de 150, 250 e 600 mm,
em função da vazão de cada ponto específico do parque (Mapa 14) interligando aos coletores tronco existentes.
Estas obras são resultantes da solicitação e negociação da SMMA com custo aproximado de R$ 150.000,00
assumidos pela Prefeitura Municipal (Mapa 14).
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5.3.3.3.1

Situação das ligações de esgotamento sanitário

Com relação à situação das ligações de esgotamento sanitário da Bacia do Rio Barigüi (incluindo o município de
Almirante Tamandaré), verifica-se, segundo dados da SANEPAR (2007) na Tabela 67, que menos da metade
das ligações existentes (47,8%) estão corretamente interligadas a rede coletora de esgotamento sanitário; 12,7%
não são interligadas à rede; 10,9% de ligações são irregulares; 6,4% das ligações não são vistoriadas e 4,7%
das ligações não possuem condições técnicas para serem interligadas à rede de esgoto.
TABELA 67: VISTORIA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO PARQUE BARIGÜI

6.341
312

Ligações
Almirante
Tamandaré
63
159

6.404
471

412
232
308

4
4
20

416
236
328

9
1.220

152

9
1.372

Existe rede coletora de esgoto em frente ao imóvel, mas não
existe ligação de esgoto disponível.

329

6

335

Não existem condições técnicas para interligar. O terreno não
apresenta cota para interligação.
É lote vago, não existe geração de esgoto.
Imóvel demolido.
Imóvel abandonado.
Cliente não autorizou a vistoria.
Imóvel sem condições de vistoria devido a problemas internos
no imóvel tais como: falta de água, sem hidrômetro, ramal
interno obstruído e outros.
Imóvel sem condições de vistoria devido a problemas de
manutenção da SANEPAR tais como: rede, PV ou DTI
quebrados ou obstruídos, rebaixamento de DTI e outros.
Necessita de serviços de topografia.
Imóvel em construção.
Imóvel em reforma.
Endereço não localizado.
Orientação técnica.
Imóvel fechado.
Total

614

20

634

55
18
20
119
65

1
5

55
18
20
120
70

169

2

171

39
186
45
98
13
2.287
12.891

7
19
3
1
36
502

46
205
45
101
14
2.323
13.393

Descrição do
Resultado

Ligações
Curitiba

Esgoto interligado corretamente.
Esgoto interligado corretamente, mas não está cadastrada a
cobrança de tarifa.
Água pluvial interligada na rede coletora de esgoto.
Fossa séptica interligada na rede coletora de esgoto.
Parte da rede interna ligada na rede coletora de esgoto e parte
da rede lançando na galeria pluvial.
Ligação por cima do DTI.
Existe rede coletora e ligação de esgoto disponível (DTI).

Situação

Não interligados

Irregulares

-

Não vistoriados

-

Total

Fonte: SANEPAR, 2007.
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Quanto à situação das ligações de esgotamento sanitário do entorno imediato do Parque Barigüi, considerou-se
nesta avaliação um raio de 200 metros, que corresponde a cerca de 780 lotes. A análise que se segue, teve
como base dados dos levantamentos de campo realizados pela SANEPAR, referentes ao Plano de Despoluição
Ambiental (PDA).
A partir do Mapa 15, pode-se identificar situações onde há rede coletora de esgoto, principalmente na porção
leste do Parque.
A Figura 180 abaixo, expõe 03 situações gerais, que no Mapa 15 encontram-se detalhadas por condição de
funcionamento de cada imóvel, no raio de 200 metros de entorno imediato do Parque:


lotes regularizados - interligados corretamente à rede;



lotes irregulares - não interligados à rede, e nessa situação estão englobadas várias situações como
lotes vagos, em construção, terrenos baldios, dentre outros;



não vistoriados - nesse caso por várias situações, desde a ausência do proprietário até sua não
permissão para vistoria.

FIGURA 180: CARTA DA SITUAÇÃO (REGULAR E IRREGULAR) DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO DOS LOTES DO ENTORNO DE 200 METROS DO
PARQUE BARIGÜI
Fonte: elaborado com base em SANEPAR, 2007
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Verifica-se que há o predomínio de lotes irregulares (Figura 181) o que corresponde a não interligações de
esgotamento sanitário à rede e conseqüentemente a possibilidade de despejos no rio Barigüi. Tal afirmativa foi
ratificada por meio de visitas, em que foi evidenciado o lançamento de esgoto sanitário no rio Barigüi (Figura
181) devido à existência de galerias de águas pluviais e tubulações clandestinas lançando direta ou
indiretamente no lago.
Esse fato compromete a qualidade hídrica das águas superficiais do rio Barigüi e do lago, assim como do solo e
das águas subterrâneas, propiciando riscos de contaminação prejudicando a imagem do Parque Barigüi e o bem
estar dos moradores do entorno imediato, visitantes e turistas que freqüentam o Parque.

FIGURA 181: VISTAS DE DETALHE DE LANÇAMENTO DE ESGOTO NO LAGO DO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O Mapa 15 apresenta diversas situações em que se apresentam os imóveis na faixa de 200 metros no entorno
do Parque Barigüi com relação à solução dos esgotos sanitários e encaminhamento adequado à rede pública de
esgotamento.
Observou-se que por diversos fatores vários imóveis foram considerados irregulares porque não apresentam o
correto encaminhamento do esgoto, segundo levantamento efetuado pela Sanepar, tais como:


água de chuva misturada sendo coletada juntamente com a tubulação de esgoto;



tubulação de água pluvial escoando juntamente esgoto sanitário;



sem cota para ligar na rede de esgotamento sanitário;



efluente da fossa séptica ligada na rede de esgotamento sanitário



não interligado apesar de dispor de rede de esgotamento sanitário em condições de escoamento

Outras situações representam problemas de diversas naturezas:


Dados inconsistentes, a equipe responsável pela vistoria conseguiu obter todas as informações para
diagnosticar corretamente a situação do imóvel vistoriado;
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Imóvel abandonado;



Proprietário não autorizou a vistoria;



Problema de manutenção, devendo ser corrigido para regularização;



Imóvel em construção ou reforma;



Imóvel fechado;



Proprietário precisa melhor orientação técnica.

Com base nos levantamentos efetuados pela SANEPAR verificou-se que nos imóveis que está disponibilizada a
rede pública de esgotamento sanitário ainda apresenta situação irregular pela falta da correta ligação à rede e
somente interligação dos esgotos sanitários. Novas campanhas devem ser implementadas para buscar atingir
regularização plena dos imóveis tendo como meta a despoluição hídrica.
Há possibilidade de poluição por esgotos sanitários provenientes das áreas onde ainda não foram implantadas
redes públicas de esgotamento e tratamento.
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5.3.3.4

Resíduos

A empresa CAVO Serviços e Meio Ambiente é responsável pelos serviços de coleta de resíduos tanto orgânicos
quanto de varrição e capina no Parque Barigüi. Segundo informação verbal de técnicos da empresa CAVO, não
há como quantificar o montante de resíduos provenientes do Parque Barigüi, uma vez que a coleta se dá
juntamente com a dos bairros.
A coleta de resíduos sólidos no parque é noturna e ocorre três vezes por semana, sendo os principais
geradores: lanchonete, restaurante, pavilhão de exposições e sanitários.
Todas as segundas-feiras ocorre uma “operação especial”, em que cerca de cinqüenta funcionários da CAVO
dão suporte aos funcionários de manutenção do parque nos serviços de poda, capina e varrição (que também
são realizados em grande trecho da Avenida Cândido Hartmann). A coleta dos resíduos sólidos é reforçada as
segundas-feiras na parte da manhã, pois domingo é o dia de maior movimento e a geração de resíduos sólidos
no parque aumenta muito conforme demonstram a Figura 182 e Figura 183, sendo necessária a imediata
limpeza na segunda-feira.

FIGURA 182: VISTA DE DETALHE DE LIXEIRA DO PARQUE NO FIGURA 183: VISTA DE DETALHE DE RESÍDUOS ESPALHADOS NO
LIMITE DE SUA CAPACIDADE NUM DOMINGO DE MANHÃ
PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Também há coleta de resíduos recicláveis, realizada pela Prefeitura Municipal pelo Programa Lixo que Não É
Lixo, feita uma vez por semana, no período diurno.
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5.3.4 Circulação
Conforme já apontado anteriormente no item “Acessibilidade”, o acesso ao Parque Barigüi se dá ao norte pela
Avenida Manoel Ribas, ao sul pela rodovia BR-277 e em sua porção central pela Avenida Cândido Hartmann
todas com pavimentação asfáltica.
No interior do Parque Barigüi, a circulação se dá por uma rede articulada de vias, configuradas por trilhas, pistas
de caminhada/cooper, ciclovias e ruas, com pavimentação em anti-pó.
A partir da Tabela 68 e Mapa 16, abaixo, pode-se identificar a tipologia de circulação na área do Parque Barigüi,
assim como seu fluxo, localização e extensão.
TABELA 68: TIPOLOGIA DE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DO PARQUE

Tipologia da via

Tipologia de fluxo

Localização

Extensão

Rua interna

veículos

porção norte do parque (entrada pela av.
Manoel Ribas, acesso Grupo Escoteiro)

405,34 m

Rua interna

veículos

porção norte do parque (entrada pela av.
Manoel Ribas, acesso SMMA)

288,00 m

Rua interna

veículos

porção centro-norte do parque (acesso pela av.
Cândido Hartmann)

406,90 m

Rua interna

veículos

porção sul do parque (entre av. Cândido
Hartmann e BR-277)

1.366,93 m

Subtotal rua interna

2.467,17 m

Trilha

pedestres

porção norte do parque (entre a av. Manoel
Ribas e av. Cândido Hartmann)

920,81 m

Trilha

pedestres

porção oeste do parque (entre a av. Manoel
Ribas e av. Cândido Hartmann)

450,00 m

Subtotal trilhas

1.370,81 m

Pista de cooper /
caminhada

pedestres

porção noroeste do parque (entre a av. Manoel
Ribas e av. Cândido Hartmann)

1.410,53 m

Pista de cooper /
caminhada

pedestres

porção sul do parque (entorno do lago)

3.481,46 m

Pista de cooper /
caminhada

pedestres

porção leste do parque (acima da av. Cândido
Hartmann, acesso à academia de ginástica)

Subtotal pista cooper / caminhada

5.365,93 m

Ciclovia

bicicletas

porção sul do parque (porção leste do lago)

Ciclovia

bicicletas

porção leste do parque (acima da av. Cândido
Hartmann, acesso à academia de ginástica)

Subtotal ciclovia

473,94 m

1.914,83 m
473,94 m
2.388,77 m

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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No bosque ao norte do parque há o predomínio de trilhas (com revestimento em anti-pó) para o fluxo de
pedestres, que totalizam 1.370,81 m de percurso em meio à mata. No bosque a oeste do parque também há
trilhas, todas em leito natural (Figura 184), que faziam parte, há tempos atrás do Programa de Educação
Ambiental, conhecidas como “trilha da vida”.
Atualmente, o programa está desativado e o acesso a essas trilhas não é monitorado, o que acaba gerando
problemas de vandalismo e depredações contra a natureza (Figura 185).

FIGURA 184: VISTA DA TRILHA EM LEITO NATURAL NA PORÇÃO FIGURA 185: DETALHE DE
SUDOESTE DO PARQUE
POR AÇÕES DE VANDALISMO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

TRONCO DE ÁRVORE DEPREDADO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Há uma porção desse bosque que configura uma clareira (Figura 186), em meio à churrasqueira abandonada,
em que chegam várias trilhas. O acesso à trilha pode ser feito livremente pela bordadura do bosque que faz
divisa com a Avenida Cândido Hartmann (Figura 187).

FIGURA 186: DETALHE

DE CHURRASQUEIRA ABANDONADA E FIGURA 187: ACESSO À TRILHA (BOSQUE OESTE DO
CLAREIRA EM QUE CHEGAM VÁRIAS TRILHAS
PELA AVENIDA CÂNDIDO HARTMANN

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

PARQUE),

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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O lago do Parque é circundado em toda sua extensão por pistas de caminhadas/cooper, que totalizam um
percurso de 3.481,46 m. As ciclovias são existentes apenas na extensão leste do lago (Figura 188), com
extensão de 1.914,83 m, o que acarreta alguns problemas na porção oeste do lago, como o cruzamento de
fluxos (pedestres e ciclistas), sendo que estes últimos na maioria das vezes não respeitam as placas de
sinalização e ainda, há a utilização da grama como pista (Figura 189), surgindo um novo caminho, que pode
trazer problemas de erosão de solo. Esse fato evidencia a necessidade de alargamento da pista de
caminhada/cooper e de ciclovia que contorne toda a extensão do lago.

FIGURA 188: VISTA DA CICLOVIA (PISTA
CAMINHADA/COOPER (PISTA INTERNA)

EXTERNA) E PISTA DE

FIGURA 189: DETALHE DE CAMINHO ABERTO NA GRAMA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O fluxo de veículos é permitido na porção oeste do parque (entre BR-277e a Avenida Cândido Hartmann), na via
denominada Alameda Ecológica Burle Marx, perfazendo um trecho de 1.366,93 m e, em um pequeno trecho com
acesso pela Av. Cândido Hartmann em direção à academia de ginástica (antiga olaria).
Todas as informações de tipologias de fluxos mencionadas podem ser visualizadas no Mapa 16.
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5.3.5 Atividades desenvolvidas no parque
O Parque Barigüi é também um atrativo pelas atividades que proporciona e equipamentos que oferece ao
público visitante, com funcionamento ininterrupto de segunda-feira a domingo.
Dentre as atividades realizadas no Parque Barigüi destacam-se lazer e recreação, diversão, gastronomia,
esporte e cultura.
O Parque Barigüi abriga várias estruturas e equipamentos para a realização das atividades citadas,
predominando aqueles voltados ao lazer e esporte. A Figura 190 ilustra as estruturas existentes; a descrição de
cada uma delas encontra-se na seqüência.

FIGURA 190: CARTA DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: SMMA, 2007b
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5.3.5.1

Bosque e trilhas

Os bosques existentes na área do Parque Barigüi são constituídos por capões de floresta nativa (Figura 191).
Estes abrigam diversos animais nativos e migratórios como garças-brancas, preás, quero-queros, tico-ticos,
gambás e outros. Além de refúgio para animais, estas áreas configuram-se como grandes áreas de preservação
natural da região, ajudando a regular a qualidade atmosférica.
O parque apresenta uma área de cerca de 500.000 m² de bosque, cortados por ruas e trilhas (Figura 192), nas
quais é possível a realização de caminhadas (principalmente na sua porção nordeste), existindo também
churrasqueiras.

FIGURA 191: VISTA
PARQUE)

DO BOSQUE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.2

(PORÇÃO

SUDOESTE DO

FIGURA 192:
PARQUE)

VISTA

DE TRILHAS

(PORÇÃO

NORDESTE DO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Lago artificial

O grande lago do Parque Barigüi (Figura 193), é formado pelo represamento de parte das águas do rio Barigüi
(Figura 194), localizado na porção sul do parque, com a função, além da de compor a paisagem, de auxiliar na
contenção das enchentes do rio Barigüi, que antigamente eram comuns em alguns trechos mais baixos de seu
trajeto. Apresenta uma área de 230.000 m², que correspondem a 16,43 % da área total do parque. Seu espelho
d’água é utilizado para práticas de lazer com pedalinho (Figura 195).
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FIGURA 193: VISTAS DO LAGO ARTIFICIAL DO PARQUE BARIGÜI
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 194: VISTA DO RIO BARIGÜI (JUSANTE DO LAGO)

FIGURA 195: VISTA DE PEDALINHOS NO PARQUE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.3

Lanchonete, bar e petiscaria

Em algumas porções do lago artificial, mencionado acima, há “ilhas”, sendo que em uma delas há a Lanchonete
do Lago, como ilustra a Figura 196; logo à frente há o Bar do Lago (Figura 197).
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FIGURA 196: VISTA DA LANCHONETE DO LAGO

FIGURA 197: VISTA DA LANCHONETE BAR DO LAGO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.4

Salão de eventos / restaurante

Ainda, próximo às margens do lago, há o Salão de Eventos e Restaurante Maggiore (Figura 198 e Figura 199),
cujo permissionário é a empresa Michelangelo Zambon - Zambon & Cia. Ltda. Esse local é bastante utilizado no
período noturno para festas, formaturas e casamentos, dentre outros.

FIGURA 198: VISTA DO SALÃO DE EVENTOS / RESTAURANTE

FIGURA 199: VISTA DO RESTAURANTE MAGGIORE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.5

Pavilhão de Exposições

O pavilhão de exposições (Figura 200) é a estrutura do parque responsável pela atração de um grande número
de visitantes durante os eventos. Foi inaugurado em 1976 e possui 8.700 m² de área construída. Nesse espaço
são realizados diversos tipos de feiras e exposições o ano todo. Seu acesso principal se dá pela BR-277 e conta
com ampla área de estacionamento.
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A empresa Diretriz foi permissionária desse espaço por muitos anos. Atualmente está em processo de
renovação de contrato.

FIGURA 200: VISTA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.6

Remanescentes históricos

Cabe destacar na área do parque a antiga olaria (situada na porção central), construída em 1949, e que
funcionou até a década de 80. Em 1988 passou por readequações (Figura 201) para abrigar uma academia de
ginástica, que é administrada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).
Da mesma forma, há uma casa histórica que passou por readequações para a instalação de um Bistrô – um tipo
de casa de lanches, dirigida pelo Instituto Pró-Cidadania (Figura 202).

FIGURA 201: VISTA DA ANTIGA OLARIA NA ÁREA DO PARQUE (AO FIGURA 202: VISTA DO BISTRÔ NO PARQUE
FUNDO)
Fonte: SMMA, 2007a
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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5.3.5.7

Museu do Automóvel

O Museu do Automóvel encontra-se na área central do parque, cujo acesso se dá pela Avenida Cândido
Hartmann (que divide a área do parque ao meio). Foi fundado em 1969, mas está no Parque Barigüi desde
1973. Possui um acervo com dezenas de veículos antigos, além de outras antiguidades mecânicas e uma
biblioteca especializada no assunto (Figura 203).

FIGURA 203: VISTA DO MUSEU DO AUTOMÓVEL
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.8

Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela administração do Parque Barigüi e inserese dentro dos limites do Parque, na porção nordeste, cujo acesso se dá pela Avenida Manoel Ribas.
O início de sua instalação ocorreu em 1982, onde parte dos edifícios que existem hoje foram construídos.
Funcionava então, o Departamento de Parques e Praças e Preservação Ambiental, vinculado à Secretaria
Municipal de Obras Públicas. Em 1986 a SMMA foi instalada oficialmente (Lei nº 6.817/86) (Figura 204).

FIGURA 204: VISTA DA SMMA
Fonte: SMMA, 2007
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5.3.5.9

Sede do Grupo Escoteiro Tapejara

Segundo informações do Diretor Presidente do Grupo Tapejara, senhor Paulo Martins da Luz, o Grupo Escoteiro
Tapejara atua na comunidade de Santa Felicidade há 34 anos. Sua sede está estabelecida dentro do perímetro
do Parque Barigüi há 11 anos, fortalecida atualmente pelo convênio nº 16.165/05 e amparada pela Lei Municipal
nº 12.064 de 14 de dezembro de 2006.
O Grupo Escoteiro Tapejara possui 60 membros com idades que variam entre 6 e 16 anos e dependendo da
atividade é possível agregar mais de 100 pessoas. Vem desenvolvendo atividades com forte apelo à proteção da
natureza e inclusive, voltadas para o próprio Parque. Eventualmente, há formalização de parcerias com algumas
secretarias municipais, como por exemplo, a SMMA e a Secretaria Municipal de Saúde.
Em 14 de outubro de 2003 o Grupo Escoteiro Tapejara foi declarado como entidade de Utilidade Pública pela Lei
Municipal nº 10.808/03.

5.3.5.10 Casa da Leitura
A Casa de Leitura, existente no Parque Barigüi decorre de uma iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba
(FCC), sob responsabilidade da Coordenadoria de Literatura. A criação do espaço teve o apoio do Grupo
Positivo, Livrarias Curitiba, ClearChannel, editora Travessa dos Editores e jornal de literatura Rascunho.
Foi entregue à população no mês de novembro de 2006, após passar ser reformada com patrocínio da empresa
Cimento Itambé.
O local possui acervo de obras literárias à disposição do público e também empresta jornais, revistas e cadeiras
para leitura no Parque, além de promover atividades voltadas à literatura e receber doações de livros.
Ainda, possibilita outras atividades como rodas de leituras; oficinas de conto de histórias; acesso a internet;
teatro de bonecos. Também, há sala de leitura para adultos e crianças e um espaço para cursos e palestras.
A média de freqüentadores durante a semana é de 70 pessoas e nos finais de semana cerca de 60 pessoas. O
período mais freqüentado é à tarde.

5.3.5.11 Parque de diversões
O Parque de Diversões Alvorada Barigüi encontra-se na porção sul da área, próximo à BR-277, cujo
permissionário é o sr. Milton França Ribeiro. O funcionamento se dá todos os dias de segunda a domingo, com
abertura às 9h. O maior número de freqüentadores ocorre nos finais de semana, sendo a grande maioria
composta por crianças.
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A Figura 205 e Figura 206 apresentam a vista do Parque de Diversões Alvorada.

FIGURA 205: VISTA DO PARQUE DE DIVERSÕES ALVORADA

FIGURA 206: VISTA DE DETALHE DO PARQUE DE DIVERSÕES

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.12 Pistas de aeromodelismo e patinação
A área do parque conta com uma pista de aeromodelismo e uma de patinação situadas próximas à avenida
Cândido Hartmann, como pode ser visualizado na Figura 207 e Figura 208.

FIGURA 207: VISTA DA PISTA DE AEROMODELISMO

FIGURA 208: VISTA DA PISTA DE PATINAÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.13 Pista de caminhada/cooper e ciclovias
A pista de caminhada/cooper e ciclovias são os grandes atrativos do Parque Barigüi, onde inúmeros visitantes
vêm para praticar caminhadas, principalmente aos domingos, como ilustra a Figura 209. As vias são largas e
com revestimento em anti-pó. A Figura 210 demonstra em primeiro plano a ciclovia e na parte interior a pista de
caminhada/cooper.
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FIGURA 209: VISTA DA
PARQUE(EM UM DOMINGO)

PISTA DE CAMINHADA/COOPER NO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 210: VISTA DA PISTA DE CAMINHADA/COOPER E
CICLOVIA NO PARQUE (EM UM DIA DE SEMANA)
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.14 Quiosques com churrasqueiras
A área do Parque Barigüi é servida, por 27 churrasqueiras (SMMA, 2007b), concentradas em pontos das trilhas
dos bosques, na porção centro-oeste do parque (ao sul da Avenida Cândido Hartmann) e na porção norte do
parque, próximas à av. Manoel Ribas. Os quiosques são bastante utilizados, em especial nos dias de domingo,
como apontam a Figura 211 e Figura 212.

FIGURA 211: VISTA DAS CHURRASQUEIRAS
CENTRO-OESTE DO PARQUE, EM UM DOMINGO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

NA PORÇÃO

FIGURA 212: VISTA DE CHURRASQUEIRA NA PORÇÃO NORDESTE
DO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.5.15 Canchas poliesportivas e equipamentos de ginástica
Há vários equipamentos de apoio ao esporte e lazer como canchas de futebol de areia, de vôlei e polivalentes,
concentradas na porção norte da av. Cândido Hartmann (Figura 213), e também, equipamentos de ginástica
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espalhados pelo Parque. A Figura 214 mostra equipamentos de ginástica e alongamento em área próxima ao
estacionamento da BR-277.

FIGURA 213: VISTA AO FUNDO DAS CANCHAS DE FUTEBOL DE FIGURA 214: VISTA DE DETALHE DE EQUIPAMENTOS DE
AREIA NO PARQUE
GINÁSTICA NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

O parque abriga uma academia pública de ginástica (Figura 215 e Figura 216), a Academia Municipal Professora
Judith Passos, sob responsabilidade da SMEL, localizada, conforme já citado anteriormente, no local onde
funcionou uma olaria.
Há um total de 800 inscritos e seu quadro de pessoal é composto por treze funcionários, sendo seis professores
de educação física, três estagiários de educação física, dois vigias e dois auxiliares de serviços gerais.
Dentre as atividades disponíveis, destacam-se musculação, alongamento, condicionamento físico, ginástica e
reestruturação corporal, sendo os horários de maior procura no início da manhã (8 horas) e final da tarde (18
horas).

FIGURA 215: VISTA DA ACADEMIA DE GINÁSTICA NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 216: VISTA DA SALA DE MUSCULAÇÃO DA ACADEMIA DE
GINÁSTICA SITUADA NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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5.3.5.16 Estacionamento
O Parque Barigüi possui ampla área para estacionamento de veículos de passeio, que se concentram em torno
de algumas estruturas de serviços. Conforme dados da SMMA (2007b) as áreas de estacionamento e os
respectivos números de vagas são apontados na Tabela 69 e ilustrados na Figura 217 e Figura 218.
TABELA 69: CAPACIDADE DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE BARIGÜI

Localização da área de estacionamento

Números de vagas

Entrada pela BR-277 (rodovia do Café)

1.377

Junto ao centro gastronômico

72

Junto às churrasqueiras

25

Na Estação 2 (próximo à lanchonete)

47

Avenida Cândido Hartmann

324

Rua Aluízio França
Com quatro pentes de estacionamento, sendo:

pente nº 1 = 20
pente nº 2 = 35
pente nº 3 = 20
pente nº 4 = 30

TOTAL

1.950

Fonte: SMMA, 2007b

FIGURA 217: VISTA DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE (ACESSO FIGURA 218: VISTA DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE AO
PELA BR-277)
LONGO DA RUA DOUTOR ALUÍZIO FRANÇA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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5.3.5.17 Pontos de venda móveis
Na área do Barigüi há alguns pontos móveis de venda (comércio ambulante) que se configuram por carrinhos de
pipoca, garapa, picolé (Figura 219), água de côco (Figura 220), dentre outros.
Ainda estão sendo coletados dados sobre esses ambulantes, principalmente em relação à quantidade de
ambulantes, tempo de permanência no parque, horários de maior venda e aos alvarás.

FIGURA 219: VISTA DE PONTO DE VENDA MÓVEL (CARRINHOS DE FIGURA 220: VISTA DE PONTO DE VENDA MÓVEL (CARRINHO DE
VENDA DE PICOLÉ) NO PARQUE
ÁGUA DE CÔCO) NO PARQUE
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Diante do exposto, segue a relação de equipamentos e mobiliário do Parque com sua respectiva quantificação,
apontados naTabela 70, cuja responsabilidade de zelo e manutenção é da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
TABELA 70: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DO PARQUE

Equipamento

Banco de madeira
Banco de tronco
Lixeira separativa
Escorregador de ferro
Gangorra de ferro
Trepa Trepa de ferro
Cancha de futebol de areia
Cancha de vôlei
Cancha polivalente
Equipamentos de ginástica
Academia de Ginástica
Sanitário
Sede Administrativa
Lanchonete
Restaurante

Quantidade

45
60
61
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
4
1
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Bistrô
Placa de comunicação visual
Iluminação
Pista de cooper (1)
Churrasqueira
Sede da Guarda Municipal
Sede dos Escoteiros
Heliponto
Teatro
Pavilhão de Exposições
Parque de Diversões
Museu do Automóvel

1
132
113
5
27
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: SMMA, 2007b
NOTA: (1) Pistas de cooper com 3.300 m / 2.650 m / 1.045 m

De modo geral, os equipamentos e mobiliário do parque se encontram em bom estado de conservação. As
placas de sinalização vertical estão em locais de fácil visualização e com temas pertinentes ao uso do parque
como demonstram a Figura 221 a Figura 224. Contudo, há alguns equipamentos que se encontram deteriorados
e pichados, como as lixeiras mostradas na Figura 226.

FIGURA 221: VISTA

DE DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FIGURA 222: VISTA DE DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
REFERENTE À CIRCULAÇÃO NO PARQUE
REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DO LAGO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

Fonte ECOTÉCNICA, 2007
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FIGURA 223: VISTA

DE DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FIGURA 224: VISTA DE DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL,
REFERENTE À PROIBIÇÃO DE SOM ALTO NO PARQUE
REFERENTE À LIMPEZA DOS DEJETOS DE ANIMAIS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

FIGURA 225: VISTA DE DETALHE
(BANCO E TELEFONES PÚBLICOS)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DE MOBILIÁRIO DO

PARQUE FIGURA 226: VISTA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

DE DETALHE DE LIXEIRAS DE COLETA

SELETIVA PICHADAS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

5.3.6 Aspectos socioeconômicos
A caracterização das atividades socieconômicas, refere-se inicialmente à Região do Parque Barigüi, com a
apresentação da dinâmica demográfica; preço da terra e renda; potenciais turísticos e perfil socieconômico da
população da Região do Parque. Toda a avaliação apresentada tem foco nos seus reflexos potenciais sobre o
parque.
Após, são apresentadas as atividades econômicas exercidas dentro da área do Parque com a respectiva
metodologia para a identificação dessas atividades, comércio fixo e ambulantes.
Por fim, apresentam-se as metodologias e resultados da contagem de usuários do Parque Barigüi e a
metodologia traçada para a identificação do perfil dos usuários do parque.
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5.3.6.1

Dinâmica demográfica da Região do Parque

A região urbanizada em que o Parque se insere, cuja abordagem neste item é da Região do Parque, formada
por quatro bairros: Bigorrilho, Cascatinha, Santo Inácio e Mercês, apresenta uma área total de 12,10 km2 e a
população residente, segundo o IBGE - Censo Demográfico (2000), da ordem de 49.314 habitantes. Essa
população não está homogeneamente distribuída entre esses bairros, pois eles foram objetos de ocupação
diferenciada, à medida em que se dava a expansão da malha urbana da cidade de Curitiba. As informações que
se seguem estão desagregadas por bairro, a partir da compatibilização entre os setores censitários e os bairros
de Curitiba, em questão.
A população de Curitiba, para o ano de 2000 era de 1.587.315 pessoas, das quais 760,8 mil homens e 826,5 mil
mulheres. A Tabela 71 demonstra um comparativo da população residente nos bairros da Região do Parque, em
que o Parque Barigüi tem porções de seu território inseridas.
TABELA 71: POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO DO PARQUE (BAIRROS CASCATINHA, BIGORRILHO, MERCÊS E SANTO INÁCIO) - 2000

Município e Bairros

Homens

Mulheres

Total

760.848

826.467

1.587.315

994

1.057

2.061

Mercês

6.315

7.774

14.089

Santo Inácio

2.940

3.097

6.037

Bigorrilho

12.359

14.678

27.127

Curitiba
Cascatinha

Fonte: IPPUC, 2007c

Entre os anos censitários de 1991 e 2000, a população da Região do Parque (referente aos quatro bairros
citados), sofreu um acréscimo de 6.039 pessoas, passando de 43.275 moradores para 49.314, o que se traduz
numa taxa geométrica de crescimento anual de 1,5%. O crescimento desta população é um indicador do grau de
pressão que se exerce sobre o parque.
A intensidade da ocupação humana, medida pela densidade demográfica, é maior em 11,3% nessa área do
parque do que na cidade como um todo. A Região do Parque tem uma densidade demográfica de 40,9
pessoas/ha e a de Curitiba 36,7.
A população de 15 anos e mais, por sua vez, sofreu um acréscimo de 8.063 pessoas, o que certamente pode ser
atribuído à mudança que vem ocorrendo na distribuição etária da população.
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5.3.6.2

Preço da terra e renda

O acesso à terra urbana, relacionado às condições sociais e à localização da moradia, espelha com absoluta
clareza a seletividade na apropriação do espaço nas cidades. As características locacionais da terra urbana são
produto histórico da ação conjunta de governos e indivíduos, e seu preço representa as externalidades geradas
pelos diferentes agentes sociais. Quanto maiores as externalidades, maior o preço do solo e da moradia (IPEA,
2000).
A seguir, é apresentado de modo geral o preço da terra, na Região do Parque, isto é, nos bairros: Bigorrilho,
Cascatinha, Santo Inácio e Mercês, havendo particularidades e variações nos montantes à medida que se
aproxima do Parque Barigüi.
TABELA 72: PREÇO DA TERRA NA REGIÃO DO PARQUE

Bairros

Preço da Terra
(R$/m²) (1)

Preço da Terra nas proximidades
do Parque Barigüi (R$/m²) (1)

61,00 a 155,00

61,00 a 80,00

Cascatinha

1,00 a 60,00

21,00 a 40,00

Santo Inácio

1,00 a 60,00

41,00 a 60,00

61,00 a 110,00

61,00 a 80,00

Bigorrilho

Mercês
Fonte: IPPUC, 2007d

NOTA: (1) Reais (R$), por metro quadrado (m²)

A partir da Tabela 72, acima, verifica-se que o bairro mais valorizado, sob o enfoque imobiliário, é o Bigorrilho,
seguido do bairro Mercês, com o preço da terra variando de R$ 61,00 a R$155,00 por metro quadrado e
R$ 61,00 a R$ 110,00 por metro quadrado, respectivamente. O bairro com menor preço da terra, na Região do
Parque, é o Cascatinha, e nas proximidades do Parque Barigüi o preço da terra varia entre R$ 21,00 a R$ 40,00
por metro quadrado (IPPUC, 2007d).
Com relação à renda da população da Região do Parque verifica-se na Tabela 73 que as pessoas responsáveis
por domicílio com maior renda salarial estão no bairro Bigorrilho, seguido do bairro Mercês. Já, as pessoas
responsáveis por domicílio com menor renda salarial encontram-se nos bairros Cascatinha e Santo Inácio,
respectivamente. Há o predomínio, em ambos os bairros, do maior rendimento salarial para o sexo masculino
em detrimento ao feminino. Deste, há o predomínio da faixa etária entre 40 a 49 anos (IPPUC, 2007b).
TABELA 73: RENDA DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE – ANO DE 2000

Bairros

Renda Mediana (1)
(índice)

Renda Mediana (1)
(salários mínimos)

Faixa etária predominante (2)
(anos)

Bigorrilho

17,22

2.600,00

40 a 49 anos

Cascatinha

5,96

900,00

30 a 39 anos
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Santo Inácio

5,30

800,00

40 a 49 anos

Mercês

9,93

1.500,00

40 a 49 anos

Fonte: IPPUC, 2007b

NOTAS:
(1) Renda Mediana é a realização que ocupa a posição central da série de observações quando estas estão ordenadas segundo suas
grandezas. Desta forma lê-se, a maior parte da população recebe até o valor especificado.
(2) Predominância em relação a pessoas responsáveis por domicílio permanente.

5.3.6.3

Potenciais turísticos

Tanto em Curitiba quanto em pequenas propriedades rurais dos demais municípios da região, o turismo vem
apresentando maior importância como alternativa de renda. Existe uma tendência de serem incorporadas às
grandes massas, contrapondo-se ao turismo de elite existente até o início da década de 90 (IPARDES, 2004).
A cidade de Curitiba, na visão de DUBRA (2004) é uma terra de negócios e de visitas turísticas práticas.
“Curitiba é para ser vista, contemplada”. Segundo pesquisas oficiais do citado autor, em 2003, dos turistas que
chegavam à cidade, 48,4% viajam a trabalho ou em busca de eventos. Apenas 16,6%, aportavam a princípio
visando ao lazer. Os restantes procuravam, na ordem, amigos, parentes e tratamentos de saúde.
Em 2003, Curitiba foi eleita uma das capitais americanas da cultura pela Organização das Nações Unidas para a
educação, a ciência e a cultura (UNESCO). A programação artística é um dos chamarizes turísticos locais,
potencializada por eventos especializados de grande porte (DUBRA, 2004).
Para potencializar o turismo no município, foram criados atrativos para todas as épocas do ano, de modo a
atingir gostos distintos. Por exemplo, o mês de março é conhecido pelos espetáculos teatrais, quando ocorre o
Festival de Teatro (desde 1992, sendo o maior do Brasil). Ainda no calendário cultural destacam-se o Festival de
Cinema, Vídeo e DCine e o Curitiba Pop Festival (este último no mês de maio).
A gastronomia destaca-se em todas as épocas do ano, no bairro italiano de Santa Felicidade, assim como o
lazer contemplativo e de recreação realizado nos bosques e parques curitibanos.
Outro mecanismo para incentivar o turismo é o passeio oferecido pela Linha Turismo, que por meio do ônibusjardineira percorre 25 pontos turísticos de Curitiba, dentre eles o Parque Barigüi. A Linha funciona de terça a
domingo das 9h até às 17h30, num passeio com duração de 2h e 30min em um trajeto de 44 quilômetros. A
tarifa para o passeio é de R$ 16,00 e o usuário recebe uma cartela com 5 tíquetes que lhe dá direito ao
embarque e quatro reembarques, o que permite que a pessoa escolha o ponto turístico que quer conhecer
melhor, podendo embarcar novamente na Linha Turismo para cumprir o restante do trajeto. Também merece
destaque o Parque Barigüi, estando entre os 10 pontos mais visitados (CURITIBA INTERATIVA, 2007).
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5.3.6.4

Perfil socioeconômico da população da Região do Parque

A Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2004 havia cadastrado 126.261 estabelecimentos voltados para alguma
atividade econômica. A distribuição desses estabelecimentos entre os três setores de atividades (indústria,
comércio e serviços) mostra uma profunda concentração nas atividades de comércio e serviços, que somavam
75,7% dos estabelecimentos existentes no município. Há que se registrar o grande número de unidades não
classificadas e que o IPPUC acaba tendo registros sob a designação de outros.
Na Região do Parque, os estabelecimentos comerciais e de serviços somam 79,0%, mas há o absoluto
predomínio dos últimos neste percentual, ao contrário do que ocorre na cidade de Curitiba, onde há um equilíbrio
entre esses dois setores.
Não há diferença relevante entre os percentuais representativos da participação da indústria na cidade e na
Região do Parque, mas os estabelecimentos não classificados têm menor expressão na Região (Tabela 74).
TABELA 74: ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADES, EM CURITIBA E NA REGIÃO DO PARQUE – 2004

Setores de Atividades

Indústria
Comércio
Serviços
Outros (1)
Total

Fonte: IPPUC, 2007
NOTA:

Quantidade de Estabelecimentos
Curitiba
Região do Parque
Absoluto
Percentual
Absoluto
Percentual
11.764
9,1
453
8,5
48.417
37,5
1.589
29,9
49.396
38,2
2.613
49,1
19.684
15,2
664
12,5
129.261
100,0
5.319
100,0

(1) Estabelecimentos abertos antes de 1996 e que não tiveram seus códigos de atividades compatibilizados com o Código Nacional de
Atividade Econômica (CNAE)

Os dados por setor de atividade econômica, na Região do Parque são, de maneira geral, alavancados pelo setor
serviços cuja participação no bairro Bigorrilho é de 53,12%; no bairro Mercês é de 47,23% e no bairro Santo
Inácio de 38,19%. Para esse setor a exceção está no bairro Cascatinha em que o setor comércio participa com
49,62%. O setor industrial ganha destaque no bairro Santo Inácio com uma participação relativa de 15,93%, a
maior entre os bairros analisados. Nesse caso, as empresas ativas estão mais presentes nas atividades de
construção, com 14 empresas; fabricação de máquinas e equipamentos, com 9 empresas e, 5 empresas de
artigos de vestuários e acessórios (Tabela 75).
TABELA 75: EMPRESAS ATIVAS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA, NA REGIÃO DO PARQUE - 2004

Bairros de Curitiba
Classificação(1)
Indústria

Construção

Bigorrilho

Cascatinha

Nº
180
77

Nº
10
3

%
7,63
3,26

%
7,83
2,29

Mercês
Nº
177
70

%
8,25
3,26

Santo
Inácio
Nº
%
58 15,93
14 3,85
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Confecção de artigos de vestuário e acessórios
Edição, impressão e reprodução de gravações
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
Eletricidade, gás e água quente
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de equip. de instr. Médico-hosp.instr.
precisão e ópticos, equip.p/autom.Indl.cronôm.e relóg.
Fabricação de produtos de metal-excl.máq./equip.
Fabricação de produtos texteis
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de máquinas p/escritório e equip.de
inform.
Fabric./Montag.veíc.automotores,reboques,carrocerias
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de artigos de borracha e plástico
Fabric.material
eletron.e
aparelhos/equip.comunicação
Extração de minerais não metálicos
Prep.de couros e fabric. artf.couro,art.viagem/calçados
Fabric.de celulose, papel e produtos de papel
Fabric.coque,refino petról.elab.comb.nucl.,prod.alcool
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Fabricação de máquinas, aparelhos e mat.elétricos
Fabricação de móveis e indústrias diversas
Reciclagem
Comércio
Comércio Varejista e repar.objetos
pessoais/domésticos
Comércio por atacado e intermediários do comércio
Comércio, repar.veíc.automotores,objetos pessoais e
domésticos
Serviços
Serviços prestados principalmente às empresas
Saúde e serviços sociais
Alojamento e alimentação
Atividades de informática e conexas
Atividades anexas e auxiliares do transporte e
ag.viagem
Educação
Serviços pessoais
Atividades imobiliárias
Atividades recreativas, culturais e desportivas
Intermediação financeira, excl. seguros e prev.privada
Aluguel veíc.máq.equip.s/condut./oper.e de
obj.pessoais/dom.

30
24
11
9
8
7

1,27
1,02
0,47
0,38
0,34
0,3

2
1
0
0
0
0

1,53
0,76
0
0
0
0

12
35
16
0
9
5

0,56
1,63
0,75
0
0,42
0,23

5
3
2
0
9
1

1,37
0,82
0,55
0
2,47
0,27

3
2
2
2

0,13
0,08
0,08
0,08

0
0
1
0

0
0
0,76
0

2
6
3
0

0,09
0,28
0,14
0

4
4
1
0

1,1
1,1
0,27
0

2
1
1
1

0,08
0,04
0,04
0,04

0
1
0
0

0
0,76
0
0

1
0
0
4

0,05
0
0
0,19

1
3
3
0

0,27
0,82
0,82
0

0
0
0
0
0
0
0
0
695
548

0
0
0
0
0
0
0
0
29,46
23,23

0
0
1
0
0
0
0
1
65
51

0
0
0,76
0
0
0
0
0,76
49,62
38,93

2
2
1
1
1
1
6
0
602
483

0,09
1
0,27
0,09
1
0,27
0,05
1
0,27
0,05
0
0
0,05
3
0,82
0,05
0
0
0,28
2
0,55
0
0
0
28,07 107 29,4
22,52 78 21,43

108
39

4,58
1,65

9
5

6,87
3,82

63
56

2,94
2,61

1.253
454
204
177
90
64

53,12
19,25
8,65
7,5
3,82
2,71

36
17
0
8
1
1

27,48
12,98
0
6,11
0,76
0,76

47
43
36
36
28
21

1,99
1,82
1,53
1,53
1,19
0,89

2
0
2
2
0
0

1,53
0
1,53
1,53
0
0

18
11

4,95
3,02

1.013 47,23 139 38,19
407 18,97 75 20,6
139
6,48
2
0,55
170
7,93 23 6,32
44
2,05
8
2,2
40
1,86
3
0,82
40
17
28
28
19
11

1,86
0,79
1,31
1,31
0,89
0,51

1
0
4
2
3
4

0,27
0
1,1
0,55
0,82
1,1
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Atividades auxiliares de intermediação financeira
Atividades associativas
Transporte, armazenagem e comunicações
Seguros e previdência privada
Correio e telecomunicações
Pesquisa e desenvolvimento
Serviços domésticos
Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas
Agropecuária
Agricultura, pecuária e serviços correlatos
Silvicultura, exploração vegetal e serviços correlatos
Codificação não especificada (2)
Total do Bairro

16
14
8
6
5
3
1
0
5
3
2
226
2.359

0,68
0,59
0,34
0,25
0,21
0,13
0,04
0
0,21
0,13
0,08
9,58
100

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
131

1,53
0
0,76
0
0
0
0
0
0
0
0
15,27
100

25
1,17
3
0,82
17
0,79
1
0,27
8
0,37
6
1,65
0
0
0
0
18
0,84
4
1,1
1
0,05
0
0
0
0
0
0
1
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353 16,46 60 16,48
2.145 100 364 100

Fonte: SMF, 2007a
NOTA: elaboração Curitiba S.A./Diretoria de Desenvolvimento Econômico/ GFE

Percentual em relação ao total das atividades do bairro
Empresas classificadas de acordo com sua atividade principal
(2) Porcentagem dos estabelecimentos abertos antes de 1996 que não tiveram seus códigos de atividades compatibilizados com a CNAE Código Nacional de Atividades Econômicas
(1)

Quanto a áreas públicas voltadas para o lazer verifica-se na Região do Parque a existência de jardinetes, largos,
parques e praças. Os bairros Bigorrilho e Mercês aparecem com um maior número de áreas consideradas como
Unidades de Conservação (Tabela 76).
TABELA 76: ÁREA DE LAZER POR TIPO, SEGUNDO BAIRROS DA REGIÃO DO PARQUE - 2005

Áreas de Lazer por
Tipo

Bosques
Centros Esportivos
Eixos de Animação
Jardinetes
Jardins Ambientais
Largos
Núcleos Ambientais
Parques
Praças

Bigorrilho
10
4
4

Fonte: IPPUC, 2005
NOTA: elaboração IPPUC/ Banco de Dados

Bairros de Curitiba
Cascatinha
Mercês
Santo Inácio
9
5
1
2
5
1

Curitiba
14
2
15
406
3
54
30
17
416

Segundo a Lei Municipal nº 9804/00 essas áreas são consideradas Unidades de Conservação, sendo definida por regulamentação
específica.

5.3.6.5

Atividades econômicas no Parque Barigüi

As atividades econômicas realizadas especificamente no Parque Barigüi classificam-se como terciárias
(comércio e prestação de serviços) e apresentam duas características distintas, ou seja, a atividade de produção
realizada em estabelecimentos fixos como o Parque de Diversão, o Heliponto, Lanchonetes, Restaurantes,
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Museu, Bistrô e o Pavilhão de Exposição, e aquelas que apresentam mobilidade como os ambulantes, que
comercializam produtos a exemplo de pipocas, algodão doce, sorvetes, água de coco, entre outros.
A instalação dos empreendimentos caracterizados como estabelecimentos fixos, de um modo geral, iniciou-se a
partir de 1985, sendo necessária para tal, a assinatura de um termo de permissão de uso entre a Prefeitura e os
permissionários. Cabe salientar que a grande maioria desses contratos tem como prazo de vigência tempo
indeterminado. Já o comércio ambulante funciona pela renovação da licença provisória que deve ser requerida,
anualmente na Gerência de Parques e Praças (MAPP) da SMMA.
Para uma caracterização autêntica, tendo em vista a existência dessas atividades econômicas no Parque, fez-se
necessário o reconhecimento da realidade local, assim como dos problemas e anseios dos comerciantes, que
resultará na proposição de melhorias e na compatibilização das atividades comerciais com sua inserção em uma
unidade de conservação, ainda que urbana. Neste sentido, foram aplicados questionários para ambas as
categorias: estabelecimentos fixos e ambulantes, em que se procurou atingir a totalidade dos estabelecimentos e
ambulantes. Seguem os principais resultados da pesquisa.

5.3.6.5.1

Estabelecimentos fixos

No mês de março de 2007, foram aplicadas pesquisas nos estabelecimentos fixos do Parque Barigüi (Apêndice
10), dentre os quais: Pavilhão de Exposição; Heliponto; Parque de Diversões; quiosque de bebidas do Museu do
Automóvel; Lanchonetes (Farol, Bar Barigüi, Do Lago); Bistrô e Restaurante Maggiore (neste último não foi
possível a obtenção de respostas ao questionário).
Em linhas gerais a atividade predominante de cada estabelecimento configura-se por meio dos seguintes
serviços e produtos:


pavilhão de exposição – exposição de artesanatos, produtos para o lar e decoração, automóveis, feira
de produto rural, roupas, calçados, imóveis, etc;



heliponto – vôos panorâmicos pela cidade de Curitiba com tempo de duração de 10 minutos;



parque de diversões – equipamentos de lazer e entretenimento como carrinho elétrico, montanha russa,
trenzinho, twister, gira-gira, pedalinho, carrossel, etc;



quiosque do parque de diversões – é uma concessão do parque de diversões, portanto, não cabe termo
de permissão de uso junto à Prefeitura. Atua com a comercialização de bebidas (água, refrigerante);



Museu do Automóvel – exposição de veículos antigos;



lanchonetes – serviço de alimentação e bebidas (sendo vedada a comercialização de bebidas
alcoólicas excetuando chope e/ou cerveja);



bistrô – iniciou com o funcionamento de casa de chá, no entanto, atualmente presta serviços de
lanchonete com a venda de bebidas, lanches, salgadinhos e petiscos.
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Ressalta-se que a administração do contrato desses estabelecimentos não cabe à SMMA, mas sim a outros
órgãos da Prefeitura Municipal, a exemplo da URBS, CIC e FAS, como poderá ser melhor observado no capítulo
que trata dos aspectos institucionais (gestão do Parque Barigüi).

Perfil dos comerciantes dos estabelecimentos fixos
Do total das pesquisas realizadas em todos os estabelecimentos fixos (22), nove pessoas participaram
diretamente fornecendo informações, em sua grande maioria (66%), empregados dos estabelecimentos. Destes,
67% foram do sexo feminino e a idade média na faixa de quarenta anos. Em termos de escolaridade, a maioria
(56%) tem o ensino médio, seguido do ensino superior, que representa 33%. Observa-se também que esses
respondentes, apesar de não serem proprietários, detém um grau de responsabilidade tal que exercem cargos
de gerência e/ou confiança no empreendimento, e com atuação de muito tempo de serviço no mesmo local.

Tempo de atuação dos estabelecimentos fixos
A maior parte dos estabelecimentos fixos, instalados no prque prestam serviços há longa data de atuação,
conforme demonstrado no Quadro 32.
QUADRO 32: TEMPO DE ATUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS FIXOS NO PARQUE BARIGÜI

Empreendimento

Período

Heliponto e Bistrô

De 8 a 10 anos

Lanchonete Farol

De 11 a 14 anos

Lanchonete Bar Barigüi

De 15 a 19 anos

Parque de Diversões, Museu do Automóvel e Lanchonete do
Lago

Acima de 20 anos.

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007d

Os permissionários estão há bastante tempo no parque, e os termos de permissão de uso são por tempo
indeterminado, a não ser que ocorra revogação por qualquer uma das partes. O ponto positivo dessa
manutenção dos contratos pode ser em função da satisfação dos usuários que freqüentam o parque e utilizam
esses ambientes.
Especial atenção deve ser direcionada ao parque de diversões, que está no local há mais de vinte anos, e os
equipamentos instalados aparentemente são os mesmos desde o início do empreendimento; desse modo,
entende-se um possível comprometimento da condição física, em razão do tempo de utilização.
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Outra realidade a destacar é com relação ao pavilhão de exposição, que teve sua administração gerida pela
empresa Diretriz Empreendimentos, que detinha a concessão de uso do local por um período de 30 anos. A
concessão terminou há pouco tempo atrás, podendo ou não ser renovada. Atualmente, quem faz a gestão desse
espaço é URBS (que se configura numa autarquia e compõe o funcionalismo da Prefeitura Municipal de
Curitiba).

Período de funcionamento e média de atendimento
A freqüência de atendimento ao público desses empreendimentos é semanal, tendo como horário de maior
movimento o período da tarde.
Esta situação não se configura para o pavilhão de exposição, pois este tem um ritmo distinto, tendo em vista a
necessidade pontual de atendimento dos clientes e funcionamento de acordo com a demanda das exposições,
que seguem um calendário anual gerenciado pela URBS. É importante ressaltar que a nova administração
ampliou o leque de ofertas para exposições, pois não se posiciona como uma concorrente dos expositores. Isso
se dava porque a Diretriz Empreendimentos também se colocava como uma empresa expositora.
Ao levantar a média de público que freqüenta esses estabelecimentos, exceto o pavilhão de exposição, obtêmse um resultado em torno de 880 pessoas de segunda a sexta e 660 clientes durante o final de semana. A média
destes resultados é impulsionada pelas lanchonetes e pelo Bistrô, que apresentam maior movimento diário. Com
menor procura estão o Museu do Automóvel, quiosque, parque de diversão, e com menor ainda o Heliponto,
com uma média cinco atendimentos aos finais de semana.

Rendimento médio mensal dos estabelecimentos fixos
O rendimento médio mensal proveniente dos estabelecimentos fixos está na faixa de 6 a 10 salários mínimos
(R$ 1.751,00 a R$ 3.500,00). Com menor rendimento encontram-se o Quiosque e o Heliponto, que recebem até
cinco salários mínimos. Isto se justifica pelo menor atendimento em função do produto e preço do serviço
oferecido. Por sua vez, lanchonetes e Bistrô encontram-se na faixa de 15 a 25 salários mínimos. Esta referência
em salários mínimos é com base em março de 2007 (quando da aplicação dos questionários).
Cabe evidenciar que este tipo de dado financeiro não foi divulgado pela administração responsável pelo pavilhão
de exposição e nem pelo Restaurante Maggiore.

Número médio de empregados
Como conseqüência do tipo e porte do negócio realizado no parque, verifica-se que esses empreendimentos
comportam um pequeno número de funcionários, a exemplo de pavilhão de exposição, Heliponto, Museu do
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Automóvel e Bistrô, que tem até cinco colaboradores. As lanchonetes já contam com quantidade maior de
funcionários, 6 a 10. O quiosque do parque de diversões é atendido pela proprietária do parque somente nos
finais de semana, e conta com mais de 15 ajudantes, ou seja, contratação pontual.

Gestão do Negócio
Para compreender a gestão do negócio em termos de competitividade, situação econômica e perspectivas
futuras foram feitos alguns questionamentos aos proprietários e/ou gerentes dos estabelecimentos que são
retratados noQuadro 33, abaixo.
QUADRO 33: QUESTIONAMENTOS SOBRE A GESTÃO DE NEGÓCIOS

Questões

Compilação das respostas

Interferência de negócios no mesmo
segmento.

Para 67% dos entrevistados, acreditam que novos negócios no
mesmo ramo de atuação interferem no negócio atual.

A situação atual do negócio em relação ao
ano anterior.

Em relação ao ano anterior, para 56 % dos entrevistados foi pior,
para 22% o negócio se manteve e, para 22% houve melhora.

A perspectiva do negócio no próximo ano

Em relação ao próximo ano a perspectiva para 67% é de melhoria
nos negócios.

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007d

A situação demonstrada acima retrata que aparentemente a quantidade de atividades econômicas à disposição
no parque é suficiente para o número de ofertantes, não sendo recomendável a instalação de novos
empreendimentos, tendo em vista o impacto sobre os negócios atuais. Reforça este ponto a piora nos negócios
em relação ao ano anterior para a grande maioria, apesar de um senso otimista para o próximo ano.

Problemas percebidos no parque
As respostas foram de caráter espontâneo, sendo mencionada mais de uma situação. Assim, para 100% dos
entrevistados a falta de segurança é o problema mais citado e de grande preocupação para aqueles que
trabalham no parque. Esse problema foi apontado para toda a extensão do parque, sentido principalmente no
final da tarde e início da noite, independentemente do dia da semana. Na seqüência, foram citados: insuficiência
de iluminação; poluição do rio; insuficiência de vagas de estacionamento; necessidade de reestruturações para
realização de atividades físicas e falta de atrativos no Parque.

Com a aplicação das pesquisas, percebeu-se um problema crônico de enchentes no ponto comercial do
Heliponto, assim como problemas sanitários e de doenças de veiculação hídrica, (em função do córrego que
passa à frente deste estabelecimento), além da grande atuação de camelôs sem licença.
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Sentimento pelo Parque
Dentre outras questões constantes do questionário, uma delas referiu-se ao sentimento das pessoas
entrevistadas em relação ao Parque Barigüi, como aponta a Tabela 77, sendo as variáveis, apontadas em
caráter espontâneo.
TABELA 77: SENTIMENTO DOS USUÁRIOS COM ATIVIDADE ECONÔMICA NO PARQUE

O que mais gosta
Variáveis

O que menos gosta

Número de citações

Área Verde

3

Lago

2

Tranqüilidade do Parque

2

O Parque em si

2

Deck; Visuais; Movimento de final
de semana; Lanchonete; Limpeza
do Parque

1

Variáveis

Número de citações

Mau cheiro do lago, Ratos;
Maloqueiros;
Esgoto;
Bêbados; Catadores de
lata
em
horário
inadequado; Som alto dos
carros;
Insegurança;
Proibição de entrada de
carro
no
Parque;
Reclamações do público.

1

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007d

As questões acima citadas reforçam o aspecto positivo da paisagem, destacando-se que a variável citada
Tranqüilidade no parque não contradiz o problema de segurança, e advém da paisagem natural que de algum

modo influencia o bem estar pessoal.
Por outro lado, há que ressalvar os pontos que os entrevistados menos gostam, apesar das citações ocorrerem
em bem menor proporção: a questão da de limpeza do rio, que de algum modo impacta nas questões de odor,
esgoto, presença de roedores e poluição da água.

Outras impressões sobre o parque
Ao final da pesquisa foi reservado um espaço para citações espontâneas sobre o parque.
Para melhor compreensão das impressões, optou-se em classificá-las em três pontos: Críticas, Sugestões e
Outras considerações; deste modo a análise e a tomada de decisões pelo órgão responsável pela gestão do

Parque Barigüi podem ser facilitadas. No Quadro 34, seguem as considerações apontadas.
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QUADRO 34: IMPRESSÕES FINAIS SOBRE O PARQUE BARIGÜI, SOB PONTO DE VISTA DOS ESTABELECIMENTOS

Criticas

Sugestões

Fiscalizar
a
atuação
dos
ambulantes, pois a presença
desses e daqueles sem alvarás
compromete as atividades atuais
dos empreendimentos.

Pensar num estacionamento
próprio para os visitantes do
Pavilhão de Exposição, sendo que
este deve ser cobrado. O espaço
atual é insuficiente para a demanda
nos dias em que ocorrem as
exposições.

Outras considerações

Manter o jacaré no parque

Revitalizar a ilha.
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007d

5.3.6.5.2

Ambulantes

Atualmente, existem 72 pontos de comércio ambulante, distribuídos ao longo de toda extensão do Parque
Barigüi; destes, 59 encontram-se ativos, segundo informações da SMMA. A responsabilidade pela gestão dessa
atividade econômica é da Gerência de Parques e Praças/ Seção de Controle de Atividades Comerciais, que tem
dentre suas atribuições a checagem de freqüência dos ambulantes aos domingos. Nesse aspecto, de acordo
com o regulamento, se ocorrerem três faltas consecutivas ocorrerá a perda do ponto, dando assim chance a
outros vendedores.
Para exercer sua atividade os ambulantes são regidos por um regulamento que estabelece normas de atuação,
denominado: “Regulamento do Comércio Ambulante nos Parques e Bosques Municipais” (Anexo 04). Em linhas
gerais estão entre as regras prioritárias desde o tipo de produto comercializável, horário, preço máximo de
venda, ponto de localização, modalidade da Licença (se fixo, rodízio ou volante), até questões que envolvem
documentação exigida, tempo de validade da licença, conduta de atuação (direitos e obrigações), sendo
expressamente proibida a venda da licença. Às irregularidades encontradas por meio das fiscalizações cabem
sanções como: advertência; multa; apreensão da mercadoria; suspensão até dez dias e cassação da
autorização.
De acordo com o cadastro dos ambulantes que estão em atividade, encontram-se os seguintes produtos
comercializados: algodão-doce e casquinha; caldo de cana; pipoca; sorvete e outros; cocada e derivados; coco
verde; frutas; maçã do amor e pequenos brinquedos e pipas.
Assim como para os estabelecimentos fixos, foram feitos questionários aos ambulantes, tomando-se como base
o cadastro atual dos ambulantes.
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Perfil dos comerciantes ambulantes
Foram aplicados 40 questionários com os ambulantes do Parque Barigüi (Apêndice 11). A pesquisa atingiu 54%
dos entrevistados, tendo como critério a espontaneidade para participar da pesquisa. Ao todo responderam ao
questionário 32 pessoas com licença. Soma-se ao levantamento a participação de mais 8 ambulantes sem
licença e, que fizeram suas ponderações, totalizando assim em torno de 68%.
A Tabela 78 retrata a situação atual dos entrevistados.
TABELA 78: AMBULANTES PESQUISADOS, POR CATEGORIA COMERCIAL

Ambulantes
Cadastrados

Categoria comercial

Ambulantes pesquisados
Sem
Cadastrado
licença

Participação
dos Ambul.
Cadastrados

Algodão doce e casquinha (bisqüi)

10

3

4

30,00 %

Caldo de cana
Pipoca
Sorvete
Outros: cocada e derivados; côco verde; frutas;
maçã do amor e pequenosbrinquedos e pipas
Total

8
15
17

4
8
10

0
3

50,00 %
53,33 %
58,82 %

9

7

1

77,78 %

59

32

8

54,24 %

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

NOTA: Ambulantes cadastrados - SMMA; Ambulantes s/licença - participação voluntária

Quanto ao gênero 73% pertencem ao sexo masculino e 27% ao sexo feminino. Do total pesquisado, em termos
de escolaridade, 68% apresentam apenas o ensino fundamental.
Com relação à faixa etária dos ambulantes, na Tabela 79, pode-se identificá-los por produto comercializado.
TABELA 79: FAIXA ETÁRIA DOS AMBULANTES, DE ACORDO COM O PRODUTO COMERCIALIZADO

Produto
comercializado

Algodão Doce e
Casquinha (bisqui)
Caldo de Cana
Pipoca
Sorvete
Outros
Total

Faixa Etária dos Ambulantes (idade)
Até 18
anos

de 19 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

acima 61

Total

1

1

-

3

1

1

7

1
0
2

2
2
5

2
1
3

1
3
2
9

2
2
3
2
10

1
1
7
1
11

4
11
10
8
40

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

Torna-se relevante sinalizar que a grande maioria dos ambulantes que tem o cadastro regular e encontram-se na
faixa etária até 40 anos obtiveram a licença por transferência, em função do grau de parentesco. Isto é válido de
acordo com o regulamento atual, que permite que a autorização possa ser transferida, no caso de falecimento do
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titular, à viúva ou ao filho maior, se comprovado o desemprego e a dependência econômica familiar daquela
atividade. Nesse sentido, o aspecto econômico e o grau de escolaridade tiveram grande peso na decisão de
continuidade do negócio.
Outro aspecto que cabe referência é o elevado percentual de ambulantes que se encontram na faixa etária
acima dos 51 anos, representando mais de 50% do total da quantidade de ambulantes em atividade. E em
especial aqueles que comercializam sorvete, que se encontram na faixa acima de 61 anos, (correspondendo a
cerca de 70%, dessa categoria de produto); em alguns casos a idade varia de 69 a 80 anos.

Tempo de atuação no parque
A comercialização de produtos representados por Algodão doce e Casquinha; Caldo de Cana e Outros produtos
são os que apresentam menor tempo de atividade, ou seja, até quatro anos de existência. Isto pode ser
explicado pela introdução de alternativas de consumo para o público que o freqüenta. Por sua vez, a Pipoca e o
Sorvete são os produtos que permanecem há décadas, ou melhor, quase desde a inauguração do parque há
mais de trinta anos (Tabela 80).
Cabe destacar que os produtos comercializados por esses ambulantes, que têm idade acima de 50 anos,
acompanham o desenvolvimento e fazem parte da história do parque.
TABELA 80: TEMPO DE ATUAÇÃO DOS AMBULANTES NO PARQUE BARIGÜI, DE ACORDO COM O PRODUTO COMERCIALIZADO

Produto comercializado

Algodão Doce e Casquinha
(bisqui)
Caldo de Cana
Pipoca
Sorvete
Outros
total
Percentual (%)

de 1 a 6
meses

até 1
ano

2a4
anos

5a7
anos

8 a 10
anos

mais de
10 anos

mais de
15 anos

mais de
20 anos

-

1

2

2

-

1

-

-

1
1

1
2

2

3
1
3
9

1
3
1
5

1
1
1
2
6

1
2
4
7

1
4
1
1
7

2,5

5

5

22,5

12,5

15

17,5

17,5

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

O comércio desses produtos ocorre com mais intensidade nos finais de semana e feriados (em dias
ensolarados), principalmente aos domingos. A exceção cabe para o ambulante que atua com a venda de caldo
de cana, que procura trabalhar de terça-feira a domingo. Para todos os ambulantes o melhor horário de venda é
o período da tarde. Dia de chuva é um fator limitante para se trabalhar.
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Quantidade média de vendas e rendimento financeiro
Dos pontos de vendas fixados pela Prefeitura, 54% são ocupados sempre pelos mesmos ambulantes e 46%
entram no esquema de rodízio, conforme informado pelos pesquisados. Já com relação ao posicionamento de
vendas desses ambulantes foi levantada pontualmente a média de vendas durante a semana, final de semana e
feriado. No total, somam-se em torno de 14 mil itens vendidos. Importante ressaltar que somente no final de
semana isso significa 59% de todo o produto comercializado.
Dentre os produtos consumidos, o que tem maior demanda, é o sorvete, com 26%, seguido do caldo de cana e
outros produtos, com 22%, o algodão-doce e casquinha com 19% e a pipoca que representa 10% das vendas
em relação aos dados gerais.
Com relação à quantidade de produtos vendidos por ambulante, existe uma média de vendas durante o período
analisado em torno de 390 produtos; para a obtenção dessa média foram considerados 37 vendedores, pois três
deles não tinham idéia de qual era a média de vendas. Nessa relação, a grande maioria dos produtos
apresentou uma margem de vendas superior à média geral, por ambulante. Especial atenção deve ser dada à
comercialização de pipocas, pois além de ficar muito abaixo da média (138 produtos), existe maior contingente
de ambulantes; neste caso, onze deles participaram da pesquisa, sendo que destes três não têm licença (sendo
que a Prefeitura fornece licença para 15 pessoas nessa categoria de produto). Essa condição compromete, além
da comercialização do produto, o ganho financeiro que é diluído entre muitos ofertantes do mesmo segmento.
Dando continuidade à questão financeira, em razão dos ganhos auferidos pelo negócio atual, e apesar de três
entrevistados não responderem a essa questão, ressalta-se a maior média aproximada encontra-se na faixa de
um a dois salários mínimos (R$ 351,00 a R$ 700,00), o que corresponde a 43% do total. A outra faixa mais
mencionada é até um salário mínimo (que representa em termos monetários R$ 350,00) e em termos
percentuais, 33% do total. Cabe lembrar que essa referência tomou como base o salário mínimo do mês de
março de 2007.
De qualquer modo, a soma desses dois percentuais chega a 76% de rendimento mensal aproximado com até
dois salários mínimos. Neste aspecto, cabe inferir que esse valor remunera a manutenção do negócio,
inviabilizando melhorias e investimento futuros.

Gestão do Negócio
Para compreender a gestão do negócio referente à comercialização de produtos realizados por ambulantes, em
termos de competitividade, situação econômica e perspectivas futuras, foram feitos alguns questionamentos que
são retratados abaixo no Quadro 35.
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QUADRO 35: GESTÃO DE NEGÓCIOS – COMÉRCIO AMBULANTE ATUANTE NO PARQUE

Questões

Respostas

Interferência de negócios no mesmo
segmento.

Para 65% dos entrevistados acreditam que novos negócios no
mesmo ramo de atuação interferem no negócio atual, em função
da concorrência.

A situação atual do negócio, em relação ao
ano anterior.

Em relação ao ano anterior para 51 % foi pior, para 44% o negócio
se manteve e para 5% houve melhora.

A perspectiva do negócio no próximo ano.

Em relação ao próximo ano a perspectiva para 30% será pior,
48% acreditam que o negócio se mantém e 22% confiam em
melhoria.

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

O retrato apresentado acima para a gestão desse tipo de negócio ambulante, não apresenta uma perspectiva
animadora, pois há uma sinalização quanto à interferência de mais negócios em função da concorrência Ainda,
há a concorrência desleal dos comerciantes sem alvarás.
A partir das pesquisas, verifica-se a piora dos negócios em relação ao ano anterior para mais da metade dos
ambulantes e a situação otimista é que 49% dos entrevistados acreditam que o negócio permanecerá estável no
próximo ano, caso se mantenha o mesmo número de ambulantes.

Problemas percebidos no parque
Os problemas percebidos no parque pelos ambulantes têm sua relevância, pois esses, além de manter contato
direto com o público, circulam por todo o parque, o que torna sua percepção mais apurada. Neste sentido ao
todo foram mencionados 54 citações de problemas, como demonstrado na Tabela 81.
TABELA 81: PROBLEMAS CITADOS POR AMBULANTES QUE ATUAM NO PARQUE

Problemas percebidos

Número de citações, por problema percebido

Falta de segurança

16

Vendedores sem licença

9

Falta de banheiros
Falta fiscalização de ambulantes sem licença
Bicicletas
Excesso de ruídos
Movimento fraco
Cachorros grandes
Insuficiência coleta de lixo
Poluição rio/água
Deficiência da iluminação
Falta de cuidados
Falta de sinaleiro na esquina da C. Hartmann

3
2

1
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Bagunça/brigas
Presença de Gangues
Ciclovia junto com pedestres
Domingo à noite
Os fiscais querem presentes
Ninguém para prestar auxílio
Aumento de pessoas da periferia (pela tarifa R$1,00 ônibus)
Muitos pedintes
Falta de lixeira
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

Sentimento pelo parque
As variáveis apontadas na pesquisa são de caráter espontâneo, sendo expostos mais de um sentimento por
pessoa, conforme a Tabela 82.
TABELA 82: SENTIMENTO DOS AMBULANTES QUE EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA NO PARQUE

O que mais gosta
Variáveis

Movimento/sociabilidade

O que menos gosta
Número de
citações
17

Variáveis

Gangues/bagunça

Número de
citações
8

Tudo

6

Vendedores ilegais, inverno/chuva

5

Paisagem

4

2

Lago, trabalho, liberdade

2

Cachorro, áreas verdes, clima,
tempo bom, ver as mulheres, todas
as estruturas, árvores, crianças

1

Não ter permissão para vender outros
produtos, lixo
Venda de bebidas alcoólicas, cheiro do
rio, imoralidade da juventude, falta de
fiscalização, criança pedinte,
sorveteiros muito próximos, pessoas
que estragam o parque, fezes de
cachorro, fiscalização de bicicletas

1

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e

O contato direto entre o consumidor e o vendedor é uma das ações que propiciam o sentimento positivo da
sociabilidade; além disso, o parque em si proporciona o bem-estar, tendo em vista a paisagem existente, entre
outros fatores que contribuem para tal. Por outro lado, é importante destacar as variáveis que impactam
negativamente na apreciação dos ambulantes, inclusive colocando em risco a segurança destes, que é o caso
das gangues que aparecem principalmente ao final da tarde. Esta realidade influenciou a diminuição da
presença das famílias, que deixaram de freqüentar o parque. Ainda há a concorrência desleal (ambulantes sem
licença, já mencionado), a diminuição de eventos no parque, a situação econômica dos usuários e outras opções
de parques em Curitiba.
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Outras impressões sobre o parque
Ao final da pesquisa, foi destinado um espaço para citações de outras impressões que o ambulante gostaria de
fazer a respeito do parque. Nesse aspecto optou-se por segmentar essas impressões, tendo em vista que
algumas são consideradas como críticas, outras cabem como sugestão, porém, são ações que podem ser
avaliadas e implantadas como melhoria para o parque para aqueles que são freqüentadores assíduos e outras
considerações gerais (Quadro 36).
QUADRO 36: CITAÇÕES DOS AMBULANTES EM RELAÇÃO AO PARQUE

Acúmulo de lixo algumas vezes

Falta de campo de futebol
Diminuiu o número de eventos
Críticas

As pessoas gostam de visitá-lo, mas há dificuldade de acesso de carro, falta uma ação
efetiva do DIRETRAN - muito congestionamento
Falta abrigo para chuva - quiosques
Os banheiros estão quebrados e são em pouco número, além de estarem sempre fechados
Falta abrigo, fiscalização e controle de bebidas alcoólicas
Faltam lixeiras e maior circulação de guardas
Aumentar a arborização
Melhorar fiscalização
Aumentar o policiamento
Melhorar infra-estrutura

Sugestões

Promover festas para crianças
Manter viaturas policiais permanentes nos finais de semana
Abrir lanchonete no remanso
Diminuir o número de cachorros
Aumentar a segurança e policiamento
Está bom

Outras
considerações

Deixar o jacaré
Gosta do parque

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007e
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5.3.6.6

Quantitativo do número de visitantes ao Parque Barigüi

Este item apresenta a estratégia utilizada para a contagem dos freqüentadores do Parque Barigüi, resultante da
análise da configuração geográfica da unidade de conservação, dos seus horários de funcionamento e das
características locais de cada acesso, observados pela equipe técnica em campo.

Aspectos metodológicos

5.3.6.6.1

A contagem dos freqüentadores do Parque Barigüi teve por premissa básica a sua configuração geográfica, seus
horários de funcionamento e as características locais de cada acesso observados pela equipe técnica em
campo.
Inicialmente, foram identificados os acessos estratégicos ao parque para posicionamento da equipe que realizou
a contagem de usuários. Os acessos identificados como estratégicos foram os seguintes:


na área limítrofe à rodovia BR-277:
o

acesso ao estacionamento, próximo ao parque de diversões e ao pavilhão de exposições.
Este acesso, conforme observado, é notadamente feito por automóveis, com poucos
transeuntes a pé;

o

acesso pela passarela, sobre o córrego afluente do rio Barigüi. Essa entrada é utilizada
pelos visitantes que chegam a pé. Observou-se que grande parte dos usuários dessa
entrada é proveniente do terminal Campina do Siqueira ou são moradores locais;



na área central do parque – Avenida Cândido Hartmann:
o

alguns visitantes acessam o parque pela rua Dr. Aluízio França. Outros, provenientes do
centro, ao chegar ao parque têm como opções o acesso para a direita (Av. Cândido
Hartmann e a Av. Manoel Ribas), onde se localizam o bar e a academia. Acessando pela
esquerda, se dirigem ao estacionamento, logo na entrada, ou seguem pela rua Dr. Aluízio
França. Nos fins de semana essa rua constitui mão única, cuja entrada só pode ser feita via
Av. Cândido Hartmann. O fluxo de visitantes pelas entradas laterais (ruas Antonio Alves de
Souza, Antonio Nogaroli, Pedro Pizzatto, Davi Abrão e Lucio Rasera) é bastante reduzido
durante a semana. Nos fins de semana, o sentido único da rua Dr. Aluízio França (sentido
BR-277) reduz a possibilidade de uso dessas ruas laterais como acesso ao parque;

o

acesso pela Avenida Cândido Hartmann sentido Bairro-Centro tem como opção entrar à
direita, na rua interna que dá acesso à BR-277 e utilizar os estacionamentos próximos aos
bares e restaurantes. Ressalta-se que esse acesso é utilizado muitas vezes como um
“atalho” por motoristas, para encurtar caminho entre a BR-277 e a Av. Cândido Hartmann. O
acesso à esquerda é menos utilizado pelos visitantes, mesmo aqueles que vêm a pé. No
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entanto, ambas as entradas são utilizadas indistintamente pelos visitantes que chegam das
duas direções da Av. Cândido Hartmann;


no limite nordeste do parque – Avenida Manoel Ribas:
o

esse local possui acesso somente para pedestres e ciclistas, ou em alguns casos de
motocicleta. Mas tem pouco uso se comparado às demais entradas.

Essas características estabeleceram alguns pressupostos que foram utilizados para o levantamento do número
de visitantes:


o parque tem várias entradas, utilizadas por públicos de origem diferenciada;



o fluxo de visitantes pode variar segundo os diferentes acessos;



o número de visitantes pode variar durantes os diferentes horários do dia;



o número de visitantes pode variar durante os diferentes dias da semana.

Assim, o levantamento foi realizado por um pesquisador alocado em um dos cinco acessos especificados,
conforme demonstra a Figura 227.


acesso da Cândido Hartmann, sentido Bairro-Centro (ponto 1);



acesso da Cândido Hartmann, sentido Centro-Bairro (ponto 2);



acesso ao estacionamento próximo ao Pavilhão de exposições (ponto 3);



acesso da passarela do afluente do rio Barigüi (ponto 4);



acesso da Avenida Manoel Ribas (ponto 5).
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FIGURA 227: CARTA

DOS PONTOS ESTRATÉGICOS DE POSICIONAMENTO DOS PESQUISADORES PARA A CONTAGEM DOS
FREQÜENTADORES DO PARQUE

Fonte: elaborada com base em IPPUC, 2002 e ECOTÉCNICA, 2007f

O levantamento foi feito por sete dias (de 19 a 25 de março) durante todos os dias da semana, nos acessos
acima identificados, das 7h às 20h ininterruptamente. Primou-se pela escolha da semana em que não havia nem
um tipo de evento no parque de modo a não mascarar os resultados.
Os pesquisadores fizeram a contagem por meio de contato visual, somando o número de visitantes utilizando um
equipamento mecânico de contagem, o “contador”. No caso de dificuldade de visualização do número de
pessoas em alguns automóveis, considerou-se uma média de três ocupantes por veículo. Os visitantes que
acessam o parque a pé foram contados individualmente. Essa metodologia permitiu assegurar um dado bastante
real sobre o número de freqüentadores do Parque, apresentado na seqüência.
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5.3.6.6.2

Resultado diário e semanal, segundo os pontos de contagem

Durante a semana de pesquisa (19 a 25 de março de 2007), chegou-se a um total de 165.981 freqüentadores
(identificados nos cinco pontos citados). Os resultados obtidos estão discriminados na Tabela 83.
TABELA 83: NÚMERO DE VISITANTES DIÁRIO E SEMANAL, SEGUNDO OS PONTOS DE CONTAGEM

Ponto/horário Segundafeira

Terçafeira

Quartafeira

Quintafeira

Sextafeira

Sábado

Domingo

Total
semanal

Ponto 1

8.824

4.038

10.185

5.148

4.840

9.706

4.898

52.856

Ponto 2

4.683

9.255

3.532

3.973

3.933

10.168

6.829

37.156

Ponto 3

2.005

1.782

1.806

1.391

3.769

4.831

5.958

21.542

Ponto 4

2.650

3.220

4.961

3.818

4.090

5.551

3.968

28.258

Ponto 5

2.186

1.435

1.382

3.336

3.553

12.355

1.902

26.149

Total Diário

20.348

19.730

21.866

17.666

20.185

42.611

23.555

165.981

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007f
NOTA: pesquisa realizada na semana de 19 a 25 de março de 2007.

Como se observa, há uma expressiva variação no número de visitantes em relação ao total semanal, conforme
os diferentes acessos.
O acesso de maior movimento ao parque foi o ponto 01, localizado na Av. Cândido Hartmann – sentido bairro
centro, com um total de 52.856 pessoas contabilizadas. Mas nesse caso observou-se que parte dos carros que
entraram, não o faziam para visitar o parque, mas usaram a rua interna como rota de passagem. Assim, nem
todos são efetivamente usuários do parque, e isso também sofre variação durante a semana. Segundo
observações realizadas pelos pesquisadores, na segunda-feira aproximadamente 40% dos carros que passaram
estacionaram no parque, outros 50% dos carros passaram direto e foram em direção à Universidade Tuiuti e
somente 10% eram de pessoas entraram a pé. Nos demais dias, aproximadamente 60% dos carros paravam no
parque, 15% passavam sem parar no parque e o número de pessoas entrando a pé aumentou. A partir de terçafeira pode-se dizer que 25% das pessoas entravam no parque a pé.
No ponto 02, situado na Av. Cândido Hartmann – sentido centro-bairro foram contabilizados 37.156 visitantes
durante a semana. Nesse ponto, basicamente todos os carros paravam no parque. Percebeu-se que muitos
motoristas já estão habituados a fazer isso todos os dias, tendo até lugar cativo. Segundo dados da pesquisa,
alguns vêm há mais de 20 anos e param no mesmo lugar, sentam e se alongam no mesmo lugar. No ponto 02,
aproximadamente 45% das pessoas entravam a pé no parque e 55%, de carro.
No ponto 03, situado no estacionamento da BR-277 foram contabilizados 21.542 visitantes e praticamente todos
param no parque. O número de pessoas que entrava a pé ficou em torno de 10% do total, pois a maioria (90%)
entrava de carro.
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No ponto 04, localizado na passarela, foram contados 28.258 usuários e, no ponto 05, localizado no acesso da
Avenida Manoel Ribas, foram contabilizados 26.149 pessoas durante a semana. Nesses dois casos, o acesso é
feito a pé.
Em relação aos dias da semana, o sábado, com 42.611, ou 25,68% do total de visitantes contabilizados, foi o dia
de maior visitação. No domingo foram contadas 23.555 pessoas, ou 14,20% do total semanal. Nos outros dias
da semana não há muita variação em relação ao número de pessoas, sendo que na segunda-feira é de 20.348
(12,26% do total), na terça-feira é de 19.730 (11,89% do total), na quarta-feira é de 21.866 (13,17% do total), na
quinta-feira é de 17.666 (10,64% do total) e, na sexta-feira, com 20.185 (12,10%) do total de pessoas
contabilizadas.

5.3.6.6.3

Resultado segundo os horários de cada dia da semana

A Tabela 84, a seguir, apresenta o número de visitantes do parque, segundo os diferentes horários do dia.
Para melhor visualização, o número de visitantes é apresentado por hora, das 7h às 20h, para cada um dos dias
da semana, totalizando 13 horas de contagem. Igualmente foi estabelecida uma ordem classificatória, em que os
números em negrito identificam os sete horários de maior movimento no dia e, os números em itálico
identificam os seis horários de menor movimento.
TABELA 84: NÚMERO DE VISITANTES NO PARQUE BARIGÜI, SEGUNDO OS HORÁRIOS EM CADA DIA DA SEMANA
Dias/Horários

7- 8h

Segunda-feira

4.134 3.163 1.138 1.146 1.841

Terça-feira

1.780 2.690 2.618 1.186 1.166 2.097

1.615 1.412 .1006 1.511 1.073

671

Quarta-feira

2.462 3.002 2.183 1.382 1.460 1.307 1.393 1.321 1.367 1.549 2.256 1.391

793

Quinta-feira

804

8- 9h

9- 10h 10-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h

928

659
905

1.272 2.149 1.616 1.552 1.062 1.215

925

989

1.214 1.160 1.596 1.238 1.206

1.200 1.419 1.800 1.462 1.126

Sexta-feira

1.892 2.324 1.604 1.662 1.011 1.049 1.212 1.745 1.762 1.823 1.861 1.359

Sábado

3.389 4.605 4.701 2.971 1.971 2.604 3.313 3.095 3.308 4.344 4.401 2.570 1.339

Domingo

1.290 1.601 2.555 2.670 2.223

906

776

1.111 2.022 2.639 3.106 1.856

881

800

Total no Horário 15.751 18.657 16.948 12.633 11.224 9.953 9.473 10.801 12.285 13.940 16.531 10.949 6.816
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007f
NOTA: pesquisa realizada na semana de 19 a 25 de março de 2007.

Assim, observa-se que os horários de maior movimento são das 7h às 10h, seguido dos horários das 15h às
18h. Os de menor movimento são os horários das 11h às 15h e das 18h às 20h. De modo geral, embora não
seja regra, há uma tendência de maior movimento nos primeiros horários do dia, diminuindo na medida em que
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se aproxima das 12h, até aproximadamente 14h, quando o fluxo tende a novamente aumentar, chegando no
ápice da tarde entre as 17h e 18h. Nesse horário começa novamente a decair, chegando ao horário entre as 19h
e 20h com o número mínimo de visitantes observados.

Análise geral do número de visitantes

5.3.6.6.4

De maneira geral, cumpre informar que os pressupostos inicialmente utilizados par ao delineamento da pesquisa
realizada foram considerados verdadeiros. Há que se destacar uma variação expressiva em relação ao número
de usuários em cada acesso, dias da semana e horários do dia. Nesse aspecto nota-se que:


o sábado e o domingo são os dias de maior movimento;



há pouca diferença em relação ao número de freqüentadores durante os dias úteis da semana;



há grande diferença em relação ao número de pessoas que entram no parque, segundo os
diferentes acessos, sendo que:
o

o acesso da Avenida Cândido Hartmann sentido bairro-centro (ponto 01) foi o local onde
mais se contabilizou pessoas entrando no parque, mas se verificou que parte destas usa a
rua interna como passagem;

o

o acesso da Av. Cândido Hartmann sentido centro-bairro (ponto 02) foi o segundo local que
mais se contabilizou pessoas entrando no parque. Nesse praticamente todas as pessoas
contabilizadas permanecem no parque;

o

o acesso da passarela (ponto 04) foi o local que se observou o terceiro maior número de
visitantes entrando no parque;

o

o acesso da Avenida Manoel Ribas foi o local que se observou o quarto maior número de
visitantes e, o acesso do estacionamento, próximo ao pavilhão das feiras, foi o acesso, entre
todos que menos se observou pessoas entrando no parque.

o

há uma tendência de maior visitação nos primeiros horários do dia, diminuindo próximo ao
horário do almoço, e tornando a aumentar a partir das 15h até às 18h, decaindo após este
período.
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5.3.6.7

Perfil do visitante do Parque Barigüi

Em conseqüência das características do universo de coleta das informações (Parque Barigüi), realizou-se uma
pesquisa probabilística, que por meio de amostragem quantitativa possibilitou o registro e análise dos dados
referentes ao comportamento da população. Assim, com o uso de uma amostra do público-alvo, foi possível
identificar o perfil dos visitantes ou freqüentadores do Parque Barigüi, projetando-se o resultado para o total do
universo.
Regra geral, GIRARDI e SILVA (1981) alertam que quanto maior o número de indivíduos de uma população,
menor será, proporcionalmente, o tamanho dessa amostra e indicam que, para um universo cuja população é de
165.981 o tamanho da amostra precisa ser de 365 entrevistados.
A técnica de coleta de dados se deu por abordagem pessoal, no horário das 7h às 20h, em que o pesquisador
selecionou aleatoriamente alguns indivíduos, usando como critérios de distribuição dos questionários a variação
do número de visitantes durante todos os dias da semana e durante os diferentes horários de cada dia (Figura
228).

FIGURA 228: VISTA DA EQUIPE DE PESQUISA PARA
DOS QUESTIONÁRIOS NO PARQUE BARIGÜI

APLICAÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007g

O questionário misto (Apêndice 12), constituíu-se de perguntas fechadas e abertas, pré-elaboradas com o intuito
de buscar informações que revelassem o perfil do visitante e sua opinião em relação a vários aspectos do
Parque. Foram aplicados um total de 365 questionários, da seguinte forma:


78 questionários aplicados no sábado;



57 questionários aplicados no domingo;



230 questionários aplicados de segunda-feira a sexta-feira.
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Os resultados encontrados nas entrevistas apontam alguns pontos em comum entre os freqüentadores destas
três amostragens. A maior parte deles reside no bairro do Bigorrilho (14,10%), próximo ao Parque Barigüi, e
utiliza o carro como meio de transporte para chegar à área (62,68%) (Figura 229 a Figura 234).
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FIGURA 229: GRÁFICO DE LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI NO SÁBADO
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 230: GRÁFICO DE LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI NO DOMINGO
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 231: GRÁFICO DE LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 232: GRÁFICO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 233: GRÁFICO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 234: GRÁFICO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTAFEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

Os entrevistados são em maioria do sexo masculino (62,74%) (Figura 235 a Figura 237) e com nível de
escolaridade superior (52,90%) (Figura 238 a Figura 240). A freqüência de visita ao parque é preferencialmente
durante os finais-de-semana (15,98%) (Figura 241 a Figura 243), ou 3 vezes durante a semana (18,50%), tendo
como principais finalidades caminhar, passear ou fazer cooper (29,30%, 26,70% e 12,40%, respectivamente)
(Figura 244 a Figura 246).

RELATÓRIO FINAL
311

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

30%

M ASCULINO
FEM ININO

70%

FIGURA 235: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO ENTRE OS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 236: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO ENTRE OS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 237: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO ENTRE OS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 238: GRÁFICO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

SUPERIOR
MÉDIO
FUNDAMENTAL
PÓS-GRADUAÇÃO

10,00%
0,00%
FIGURA 239: GRÁFICO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 240: GRÁFICO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007d

RELATÓRIO FINAL
313

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

FIM DE SEMANA
30,00%

03 VEZES/SEMANA

25,00%

A CADA 15 DIAS

20,00%

02 VEZES/SEMANA

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

TODO DIA
01 VEZ /MÊS
OUTRO
04 VEZES/SEMANA
01 VEZ/SEMANA
06 VEZES/SEMANA

FIGURA 241: GRÁFICO DE PERIODICIDADE DE VISITAS DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

30,00%

01VEZ/ MÊS

25,00%

A CADA 15 DIAS

20,00%

FINAL DE SEMANA

15,00%

OUTRO

10,00%

03 VEZES/SEMANA

5,00%

02 VEZES/SEMANA

0,00%

TODO DIA

FIGURA 242: GRÁFICO DE PERIODICIDADE DE VISITAS DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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243: GRÁFICO DE PERIODICIDADE DE VISITAS DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-

Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 244: GRÁFICO DE MOTIVO DE VISITA DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 245: GRÁFICO DE MOTIVO DE VISITA DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 246: GRÁFICO DE MOTIVO DE VISITA DOS FREQÜENTADORES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 247: GRÁFICO DE TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS VISITANTES AO PARQUE BARIGÜI NOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 248: GRÁFICO DE TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS VISITANTES AO PARQUE BARIGÜI NOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 249: GRÁFICO DE TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS VISITANTES AO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

Em relação à ocupação, a maior parte dos entrevistados afirmou ser profissional formal (31,70%), de acordo com
o que mostram a Figura 250 a Figura 252, e possuir rendimento médio mensal de aproximadamente 2 a 4
salários mínimos (Figura 253 a Figura 255).
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FIGURA 250: GRÁFICO DE OCUPAÇÃO DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 251: GRÁFICO DE OCUPAÇÃO DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 252: GRÁFICO DE OCUPAÇÃO DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 253: GRÁFICO DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

NOTA: SM = salário mínimo
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FIGURA 254: GRÁFICO DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

NOTA: SM = salário mínimo
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FIGURA 255: GRÁFICO DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

NOTA: SM = salário mínimo

Quando questionados sobre os problemas que percebem no parque (Figura 256 a Figura 258), as pessoas que
o freqüentam nos finais-de-semana apontaram principalmente a poluição da água (23,45%). Também foi citada a
falta de banheiros (16,76%) e de segurança (14,90%).
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FIGURA 256: GRÁFICO DE PROBLEMAS PERCEBIDOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 257: GRÁFICO DE PROBLEMAS PERCEBIDOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 258: GRÁFICO DE PROBLEMAS PERCEBIDOS PELOS VISITANTES DO PARQUE BARIGÜI DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

Com relação ao que mais gostam no parque, os entrevistados mencionaram a natureza e paisagem, além da
prática de esportes como os fatores mais relevantes (24,00% e 9,40%, respectivamente). Também foram citados
a tranqüilidade e andar de bicicleta, skate ou patins (4,50% e 4,33%, respectivamente).

NATUREZA/PAISAGEM
PRATICAR ESPORTES
MOVIMENTO

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

BELEZA
TUDO
PASSAR O TEMPO
TRANQUILIDADE
LOCALIZAÇÃO
GOSTO DO PARQUE

15,00%

CORRER

10,00%

PATINAR/SKATE

5,00%
0,00%

PAQUERAR
FAZ BEM/RELAXAR
É PARTE DE CURITIBA
AR PURO
CAMINHAR

FIGURA 259: GRÁFICO DE ITENS APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 260: GRÁFICO DE ITENS APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 261: GRÁFICO DE ITENS APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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Com relação ao que não gosta no Parque Barigüi (Figura 262 a Figura 264), os itens mais apontados foram:
poluição da água/lago (16,70%), barulho e som alto (15,03%), o grande número de usuários (8,36%) e a falta de
vagas de estacionamento (6,40%), principalmente nos finais de semana.
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FIGURA 262: GRÁFICO DE ITENS NÃO APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES AOS SÁBADOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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FIGURA 263: GRÁFICO DE ITENS NÃO APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES AOS DOMINGOS
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g
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BARULHO/SOM ALTO

20,0%

FALTA DE ÁRVORES
SUJEIRA
FALTA DE CONSERVAÇÃO

15,0%

FALTA DE RESPEITO DOS USUÁRIOS
MUITA GENTE/MALOQUEIROS

10,0%
FALTA DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO
JACARÉ

5,0%

FALTA DE LIXEIRAS
BARES

0,0%

ENTRADA DA MANOEL RIBAS
FALTA ESPAÇO PARA ESPORTE

FIGURA 264: GRÁFICO DE ITENS NÃO APRECIADOS NO PARQUE BARIGÜI PELOS VISITANTES DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
Fonte: elaborado com base em ECOTÉCNICA, 2007g

5.3.7 Aspectos institucionais
Este item aborda a situação fundiária e administrativa do Parque Barigüi, assim como as organizações sociais
que possuem atuação direta e/ou indireta no Parque.

5.3.7.1

Situação fundiária

Os dados e documentos existentes acerca da situação fundiária do Parque Barigüi, nos órgãos municipais
competentes como: Secretaria Municipal de Administração (SMAD), Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e
Cartórios de Registro de Imóveis, não permitem que se identifique a real condição do Parque, no que tange a
situação fundiária.
Isso se deve em grande parte, aos registros e documentações datarem da década de 70, em que não se tinham
as facilidades tecnológicas dos dias atuais, além das diversas desapropriações realizadas não resultarem em
contratos legais e matrículas, devidamente averbadas em cartórios. O que se tem hoje são transcrições da
época, manuscritas em papel, com alguns croquis ilustrativos sem escala e maiores indicações do entorno. Essa
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condição dificulta sobremaneira a identificação legal das áras de domínio público e não pertencentes ainda à
Prefeitura Municipal.
A seguir, estão dispostos os dados garimpados e existentes nos órgãos citados acima, sobre a situação fundiária
do Parque Barigüi.
A Secretaria Municipal de Administração (SMAD), Departamento de Patrimônio - Setor de Cadastro Patrimonial
– apresenta em seus arquivos a área do Parque Barigüi subdividida em 03 porções, que correpondem a 03
códigos de indicações fiscais, quais sejam: 15.106-2; 15.106-3 e 35.049-001 (Figura 265). Cada uma das citadas
indicações fiscais engloba várias transcrições, que datam da década de 70. O cadastro constante da SMAD
apresenta a metragem quadrada da área, o nome dos antigos proprietários e a “qualificação” da área como
pertencento ao Parque Barigüi (Anexo 05).

FIGURA 265: CARTA DAS INDICAÇÕES FISCAIS DO PARQUE
Fonte: SMAD, 2007
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Já a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), Divisão de Cadastro Técnico – Setor de Plantas e Loteamentos
– antigo tombamento, apresenta as mesmas transcrições da década de 70, do Setor de Cadastro Patrimonial da
SMAD. Contudo, há pranchas da área do Parque Barigüi que constam a delimitação do Limite Foreiro

10

(linha

mais grossa), que intercepta o Parque no sentido norte-sul (Figura 266). O limite foreiro ainda existe, porém, foi
extinta a cobrança do imposto.

10

Limite dos tempos do Império, por contrato de aforamento, mediante pagamento de foro anual ao senhorio direto.
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FIGURA 266: CARTA DA SITUAÇÃO DO PARQUE BARIGÜI CONSTANTE DA DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO - SETOR DE PLANTAS E
LOTEAMENTOS DA SMU
Fonte: SMU, 2007

Por fim, o Registro de Imóveis – 1ª Circunscrição, Curitiba/PR - conseguiu apenas rastrear algumas matrículas
por meio das transcrições, a partir das quais não foi possível identificar o limite da propriedade em questão.
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5.3.7.2

Situação administrativa

A Estrutura Organizacional Básica do poder executivo do município de Curitiba é regida pela Lei Municipal nº
7.671, de 10 de junho de 1991. Esta estabelece os órgãos do governo municipal para atendimento a toda sua
comunidade, cabendo citar:


Unidade de Administração Direta – segmentada entre outras em: Secretarias Municipais de naturezameio (Administração; Recursos Humanos e Finanças) e Secretarias Municipais de natureza fim

(Abastecimento; Criança; Educação; Meio Ambiente; Obras Públicas; Saúde e Urbanismo);


Entidades de Administração Indireta – composta pelas Autarquias: Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC); Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP);
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC); Fundações
Públicas: Fundação Cultural de Curitiba (FCC); e Fundação de Ação Social (FAS) e Sociedades de
Economia Mista: Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT); Urbanização de Curitiba

S/A (URBS); Companhia de Desenvolvimento de Curitiba (CIC).

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, caracterizada como atividade de natureza-fim, de acordo com o Art.
25 da Lei nº 7.671/1991, tem como competências: o planejamento operacional, a formulação e a execução da
política de preservação e proteção ambiental do Município; o desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna e
à flora; o levantamento e cadastramento das áreas verdes; a fiscalização das reservas naturais urbanas; o
combate permanente à poluição ambiental; a execução de projetos paisagísticos e de serviços de jardinagem e
arborização; a administração, construção, manutenção e conservação de parques, praças e áreas de lazer, a
definição da política de limpeza urbana (pelo gerenciamento e fiscalização da coleta, reciclagem e disposição do
lixo, por administração direta ou por intermédio de terceiros); os serviços de limpeza, conservação e controle de
terrenos no perímetro urbano; a apreensão de animais; a manutenção e controle operacional da frota de veículos
pesados, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; a administração e manutenção de cemitérios e
serviços funerários e outras atividades correlatas.
O regimento interno da SMMA é regulamentado pelo Decreto nº 544 de 10 de setembro de 1992, que disciplina
a organização, as atribuições gerais dos órgãos e unidades administrativas que a compõem, definindo as
competências específicas e comuns dos servidores mantidos em funções de direção, e fixa normas gerais de
trabalho.
O atual organograma da SMMA apresenta níveis hierárquicos segmentados por: Gabinete, Serviços, Núcleos,
Superintendência, Departamento, Gerência, Serviços e Seções.
A representação gráfica foi delineada e implantada no ano de 1992. A seção do Parque Barigüi encontra-se sob
responsabilidade do órgão “Serviço de Conservação e Manutenção de Parques” que na época era responsável
por 10 parques, sendo: Seção Parque das Pedreiras; Seção Parque Iguaçu; Seção Parque Barigüi; Seção
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Parque São Lourenço; Seção Parque Barreirinha; Seção Parque Gal. Iberê de Mattos; Seção Parque Passaúna;
Seção Parque Tingui; Seção Parque dos Tropeiros; Seção Parque Tanguá. Em nível hierárquico este órgão
reporta-se a Gerência de Parques e Bosques, que por sua vez está contido dentro do Departamento de Parques
e Praças, que se reporta à Secretaria de Obras e Serviços. Evidencia-se que o Departamento de Parques e
Bosques tem sob responsabilidade: Parques (16); Bosques (13); e Praças com Jardinetes, entre outros (950),
perfazendo um total de área de 22.724.525 m².
A Figura 267 que se segue apresenta a estrutura organizacional do Departamento de Parques e Praças (MAPP),
com suas respectivas hierarquias.

FIGURA 267: ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
Fonte: SMMA, 2007a

Cabe ressaltar que este organograma encontra-se defasado para os dias atuais, visto que novas funcionalidades
foram adotadas, como, por exemplo, a função de fiscalização dos serviços terceirizados de limpeza dos parques,
executados por Administração Regional. Outra situação constatada é a criação de novos parques; na década de
1990 eram 10 parques e atualmente o município conta com 17, sendo acrescidos: Jardim Botânico; Passeio
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Público; Parque Diadema; Parque Caiuá; Parque Nascentes do Belém; Parque Linear Cajuru e Parque Atuba.
Em termos de metragem, ao todo são 18.481.316 m² de ambientes externos que são classificados como
parques.
Foi criado um novo órgão funcional - Coordenação de Planejamento Estratégico, bem como ocorreu a junção de
algumas funções, a exemplo de fiscalização e liberação que eram realizadas separadamente.
Os parques são administrados pelo Departamento de Parques e Praças (MAPP), que coordena três Gerências:
Gerência de Implantação de Obras; Gerência de Manutenção e Conservação; Gerência de Parques e Bosques e
a Divisão de Planejamento. A diretoria desse Departamento faz com freqüência uma reunião semanal com os
responsáveis desses órgãos, a fim de discutir e acompanhar o andamento das atividades de responsabilidade
de cada setor.
Importante ressaltar que para qualquer nova obra, reforma entre outras necessidades vinculadas a infraestrutura solicitada dentro da SMMA, são adotados alguns procedimentos como: 1) análise e elaboração de
projeto é conduzida pela divisão de Planejamento que conta com profissionais Arquitetos e Engenheiros; 2) na
seqüência é executada a implantação pela Gerência de Implantação de Obras que conta com profissionais,
Engenheiros e o profissional polivalente (Encanador, Eletricista, Pedreiro, Jardineiro, Marceneiro); 3) após a
entrega da obra o passo seguinte é manutenção do parque pela equipe de profissionais polivalente que estão
lotados na Gerência de Manutenção e Conservação; 4) com relação a administração dos parques e praças,
fiscalização, liberação de alvará, permissão de evento, entre outras solicitações cabe a responsabilidade da
Gerência de Parques e Bosques.
Cabe destacar que além do serviço terceirizado para manutenção existem duas equipes internas itinerantes para
manutenção em casos emergenciais.

5.3.7.2.1

Gestão do Parque Barigüi

A gestão do Parque Barigüi está inserida dentro das responsabilidades da Gerência de Parques e Bosques, de
acordo com o organograma vigente. No entanto, conforme o Decreto nº 544/92 (Art. 99) as atribuições desse
órgão são descritas para a Divisão de Parques e Bosques, nível de atuação operacional, que se reporta
diretamente ao Diretor do Departamento de Parques e Praças. Tem por finalidade planejar, coordenar e
supervisionar as atividades administrativas, técnicas, científicas, culturais, esportivas e de obras nos parques e
bosques da cidade de Curitiba. Entende-se que ocorreu ajuste nesta nomenclatura, passando de Divisão para
Gerência com nova sigla, sendo MAPP 4G – Gerência de Parques e Bosques.
As atribuições que competem a essa gerência são:


administrar e promover a manutenção e conservação de parques e bosques municipais;



coordenar, orientar e disciplinar o uso social de parques e bosques;
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fiscalizar e orientar o comércio ambulante nos parques e bosques, no que se refere às questões
ambientais;



colaborar como o desenvolvimento de programas de Educação Ambiental que envolvam atividades em
parques e bosques.

Todas as atividades/eventos solicitadas para o uso dos parques e bosques devem ser protocoladas na SMMA –
Gerência de Parques e Bosques. O atendimento ao requerimento passa por avaliação dos técnicos internos que
conforme a demanda, cumprem o prazo para liberação do uso de acordo com a solicitação. Com relação aos
eventos, importante ressaltar que não existe prática de cobrança de nenhuma taxa para a realização de qualquer
atividade solicitada, e dentre os parques existentes, o mais solicitado é o Parque Barigüi, ocorrendo sempre no
espaço indicado em traçado na cor vermelha, conforme Figura 268.

FIGURA 268: CARTA DA LOCALIZAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A EVENTOS NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: SMMA, 2007a

A organização dos eventos é também atendida de acordo com o calendário de eventos. Ressalta-se que o
Parque Barigüi, além dos equipamentos instalados, há estabelecimentos com caráter comercial e prestação de
serviços. Neste sentido, a intervenção no Parque Barigüi sob o aspecto de manutenção e administração se dá
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também em conjunto com outros órgãos da administração indireta da Prefeitura Municipal de Curitiba, conforme
é demonstrado no Quadro 37.
QUADRO 37: ATIVIDADE ECONÔMICA, POR TIPO DE ESTABELECIMENTO EXISTENTE NO PARQUE BARIGÜI – ANO DE 2007.
Estabelecimento
– Atividade
Econômica

Responsabilidade - Órgão
Total

Lanchonete

3

Permissionário

Administração
do contrato

Despesa
Manutenção

Receita
Locação

(1)

(2)

Tipo de
Contrato

Prazo

Lanchonete
Farol –
sr. Reinaldo de
J. Moraes;
Lanchonete
Alduir F.Dartora

URBS

SMMAMAPP4G

URBS

Permissão
de uso
nº 164/97

Indeterminado

URBS

SMMAMAPP4G

URBS

Indeterminado

Lanchonete do
Lago Francisco A .
Maestrelli
Michelangelo
Zambon Zambon &
Cia.Ltda.
Fundação de
Ação Social –
Instituto Pró
Cidadania de
Curitiba
YAPÓ
AEROTAXI
LTDA.
URBS

URBS

SMMAMAPP4G

URBS

Permissão
de uso
nº 52/94
Permissão
de uso
nº 24/94

URBS

SMMAMAPP4G

URBS

Permissão
de uso
nº 31/94

Indeterminado

FAS-IPCC

SMMAMAPP4G

-

Permissão
de uso
Decreto nº
552/98

Indeterminado

URBS

SMMAMAPP4G

-

Permissão
de uso
nº 46/94

30 anos ( a
partir de
15/12/1992)

URBS

SMMAMAPP4G
SMMAMAPP4G

URBS
Indeterminado

CIC

SMMAMAPP4G

-

Permissão
de uso
nº 109/96
Comodato
nº 20/85

SMMAMAPP4G

SMMAMAPP4G

-

Licença
provisória

anual

Restaurante

1

Bistrô

1

Heliporto

1

Pavilhão de
Exposições
Parque de
Diversões (3)

1
1

Sr. Milton
França Ribeiro

Museu do
Automóvel

1

Trail Club de
Curitiba

Comércio
Ambulante:
- Sorveteiro
- Pipoqueiro
- Bebidas geral (4)
- Outros (5)

59

Diversos

URBS

URBS

Indeterminado

Indeterminado

15
17
12
15

Fonte: SMMA, 2007a

NOTAS:
(1) Despesa da manutenção do parque SMMA/MAPP4G. As despesas internas de manutenção dos estabelecimentos cabem ao próprio
permissionário e/ou ambulante.
(2) Receita gerada por locação do ambiente.
(3) No Parque de Diversões encontra-se a atividade de pipoqueiro e comércio de bebidas
(4) Caldo de Cana e Água de Coco
(5) Algodão doce, frutas, churros, maçã do amor, brinquedos.
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Como se verifica no Quadro 37 o Parque Barigüi comporta diversos tipos de atividades econômicas; a gestão
dos equipamentos instalados é executada por distintos órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba. Com relação
aos permissionários do parque, a administração é realizada por contratos estabelecidos entre as partes,
existindo em sua grande maioria geração de receita, contabilizada para o órgão responsável pela sua
administração. Em termos do prazo do contrato, excetuando-se o Heliponto, os demais são por prazo
indeterminado. Por sua vez, o total da despesa de manutenção e limpeza do parque cabe à SMMA.
A atividade econômica decorrente do comércio ambulante é de gestão é da própria SMMA, não existindo a
cobrança pela locação do espaço, apenas a necessidade de obtenção de uma licença provisória para atuar no
parque, renovada anualmente, mediante os critérios estabelecidos pela lei comercial do ambulante, e por
normas internas exigidas pela própria SMMA.
Atualmente existem 69 vagas para atuação deste tipo de atividade, porém 61 ocupadas. A atuação de
ambulantes ocorre na sua grande maioria nos finais de semana, e por rodízio, ou seja, não atuam no mesmo
ponto de vendas. Existem alguns pontos fixos, destinados aos ambulantes que apresentam problemas de saúde
ou já têm idade avançada.
A renovação da licença é de responsabilidade da Gerência de Parques e Praças, para a qual o ambulante
apresenta um requerimento que é avaliado e liberado por uma comissão interna. O acompanhamento dessa
atividade tem periodicidade semanal, e é realizado por técnicos dessa gerência “in loco”, podendo o ambulante
perder a licença provisória, no caso de não atender às normas pré-estabelecidas.
Também em termos de gestão do parque cabe destacar a existência de normas que disciplinam sua utilização,
que embora se encontrem desatualizadas, abrangem: exposição de propaganda, permissão para realização de
atividades por entidades, normatização sobre poluição sonora e atmosférica, eventos de cunho político ou
religioso, conduta dos usuários, degradação do meio ambiente, prática do comércio sem licença, soltura de
balões, estacionamento irregular, entre outros. Tais regulamentos e proibições são embasados por lei, e geram a
aplicação de multa, revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Fiscalização
A fiscalização do Parque Barigüi é realizada de modo paliativo. Atualmente, a Gerência de Parques e Praças
responsável por esta ação, não conta em seus quadros com esse tipo de servidores em atividade, por questões
de aposentadoria, invalidez e licença médica. Nesse aspecto, existe defasagem no quadro de pessoal,
principalmente na função de fiscalização. Esta situação é administrada pelo escalonando de outros servidores
para cumprir esse papel, porém se for servidor da própria SMMA o papel exercido é apenas de orientação, uma
vez que não podem aplicar multa no caso de alguma infração feita pelo usuário do parque, o que configuraria
desvio de função. Tendo em vista que o volume maior de atividades ocorre nos finais de semana, essa equipe
atua no esquema de plantão, recebendo horas-extra, por essa atividade.
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Para o efetivo cumprimento da fiscalização, a SMMA depende da disponibilidade de outros órgãos, a exemplo
dos fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Guarda Municipal.
Outra necessidade de fiscalização é referente aos serviços terceirizados de limpeza e manutenção dos parques
e praças, que são realizados na abrangência de cada administração regional. Atualmente o município de Curitiba
conta com nove administrações regionais, estando o Parque Barigüi situado entre as regionais de Santa
Felicidade (Bairros: Santo Inácio, Cascatinha e Vista Alegre) e regional Matriz (Bairros: Bigorrilho e Mercês).

5.3.7.2.2

Sistema de Informações Ambientais

Garantir o acesso a dados de modo confiável e em tempo hábil, é possível na maioria dos casos, para a SMMA,
pois esta deu início ao processo de informatização de suas informações no começo da década de 90, criando no
Departamento de Pesquisa e Monitoramento um Sistema de Monitoramento Ambiental – MSM.
Em linhas gerais, a SMMA conta, atualmente com softwares já desenvolvidos e em funcionamento. No Quadro
38, demonstra-se o sistema existente e o local de instalação e monitoração.
QUADRO 38: LEVANTAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS, POR PROGRAMA.
Órgão responsável
Programa
Departamento de Pesquisa e Monitoramento
SIMA – Sistema Informatizado de Monitoramento Ambiental
SAAC – Cadastro de Postos de Combustíveis
MOA – Sistema Aplicativo Olho D’Água
Departamento de Parques e Praças
PARQUES – Parques e Praças
MAL – Sistema de Áreas de Lazer
Departamento de Limpeza Pública
GRS – Gestão de Resíduos Sólidos
GSE – Sistema de Protocolo
Departamento de Serviços Especiais
MSE – Meio Ambiente Serviços Especiais
CL – Controle de Lotes de Cemitérios
CEMI – Controle de Lotes de Cemitérios
Departamento de Produção Vegetal
MCS – Movimentação Controle de Solicitações
SPO – Sistema de Produção Ornamental
WINISIS – Acervo Bibliográfico do Museu Botânico
HERBÁRIO – Banco de Dados do Herbário
Departamento do Zoológico
MHNCI – Coleções Zoológicas
Centro de Geoprocessamento
ARCVIEW – Mapeamento de Informações Ambientais
Georeferenciadas
Fonte: SMMA, 2006b

5.3.7.2.3

Recursos Humanos

A área de pessoal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SMRH, que tem como
missão “Atuar, como parceira dos órgãos da administração pública municipal, no desenvolvimento de um quadro
de servidores públicos adequado à prestação de serviços de excelência e no processo de gestão das pessoas
para que haja a valorização, a satisfação e o comprometimento do servidor”. Neste aspecto, todas as diretrizes
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são orientadas pela SMRH. Entretanto, a fim de dinamizar a atuação e a gestão dessa área, existe em cada
secretaria municipal um Núcleo de RH, que acompanha e atua pontualmente nas atividades relacionadas a
recursos humanos.
Desse modo, conforme a última posição referente ao número de servidores, em março de 2007, a Secretaria de
Meio Ambiente contava com 894 pessoas. A Tabela 85 demonstra o retrato funcional da SMMA, tendo como
foco a disposição dos servidores, de acordo com a hierarquia de responsabilidade e foco de atuação de cada
área que se refere ao Parque Barigüi.

TABELA 85: SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA) -

Recursos Humanos - SMMA

MARÇO DE 2007

Posição (março/2007)

Número de servidores do Departamento de Parques e Praças

169

Número de servidores da Gerência de parques e bosques

11

Número de servidores do Parque Barigüi

10

Total de servidores da SMMA

894

Fonte: SMMA, 2006b

Em termos de gestão, os servidores que estão alocados nao Parque Barigüi, respondem à Gerência de Parques
e Bosques, que por sua vez, atende ao Departamento de Parques de Praças, vinculado à Superintendência de
Obras e Serviços.
Cabe ressaltar que os servidores que atuam diretamente no Parque Barigüi exercem atividades administrativas e
operacionais. Assim, existe uma equipe responsável pela manutenção diária, que desempenha as funções de
capina, roçada, varrição e retirada de resíduos, utilizando vários equipamentos como tratores e moto-roçadeira.
No entanto, o documento “Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável” cita que
devido ao número crescente de unidades criadas e face à diminuição do quadro funcional e a redução dos
investimentos, há aproximadamente dez anos, a Prefeitura entendeu a necessidade de efetuar a terceirização de
parte dos serviços de manutenção dessas áreas, por empresas contratadas para realização das atividades.
Assim, a terceirização supre a carência do quadro interno de servidores para essa atividade.
Importante destacar que a área de RH conta com alguns instrumentos, a exemplo do Mapeamento de
Competências, que permeia três fases, sendo: auto-avaliação; avaliação da chefia e resultados da negociação.
Com esse processo busca-se orientar o crescimento na carreira, possibilitando a formação e o aperfeiçoamento
profissional. Além disso, há a existência de um Regimento Interno próprio da SMMA, estabelecido pelo Decreto
544/92.
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Plano de Capacitação
Em termos da capacitação interna do quadro de pessoal, existe o projeto denominado “Projeto Semeador”, que
tem por finalidade estimular o desenvolvimento das competências do servidor público municipal, por educação à
distância, que idealizado em parceria entre o Instituto Municipal de Administração Publica - IMAP e a SMRH,
incentiva o aperfeiçoamento profissional.

Recursos Financeiros
O orçamento municipal de Curitiba para o exercício de 2007, prioriza trinta programas voltados à sua
comunidade, tendo inclusive com abrangência na RMC, a exemplo das questões de transporte metropolitano e o
programa de integração metropolitana – Cinturão da Boa Vizinhança.
Entre as principais prioridades de atendimento voltados à própria comunidade cabe destaque aos programas de
Transporte Coletivo, que representam 22,78 % do orçamento municipal; ,a Saúde, com 20,61 % do orçamento; a
Educação com 15,50 %; a Gestão Administrativa com 11,17 %; e o Programa voltado ao Meio Ambiente
denominado “ Nosso Ambiente” que representa 4,94%. A somatória destes cinco programas absorve em torno
de 75 % do orçamento municipal.
Ressalta-se que o Programa “Nosso Ambiente” vincula-se diretamente à SMMA, que tem um orçamento para
2007 na ordem de R$ 139.460.000,00. A gestão deste recurso é direcionada a Vencimentos e Encargos do
corpo funcional que integra a Secretaria, que representa 17,80% do orçamento, incluindo as equipes que estão
nos níveis estratégico, gerencial, técnico e operacional. Outro grupo de despesas é o de Despesas Correntes,
que absorvem em torno de 75 % do orçamento da SMMA. Estão entre eles: Gestão Administrativa; Expansão e
Modernização de Equipamentos; Produção de Campanhas Publicitárias; Programa Nosso Ambiente;
Implantação de Recuperação de Áreas de Lazer; Melhorias no Sistema de Tratamento de Resíduos; Serviços de
Limpeza Pública e Coleta de Lixo; Implantação e Melhorias de Proteção Ambiental; Implantação do Parque da
Biodiversidade; Melhoria no Zoológico e Jardim Botânico; Manutenção da Flora e da Fauna; Ações de Controle,
Preservação e Proteção Ambiental, entre outros. Por fim, o grupo de Despesa de Capital representa 7,33% do
orçamento, tendo como principio a questão de investimentos em Obras e Instalações e em Equipamentos e
Material Permanente.
Na Tabela 86, é demonstrado o retrato orçamentário da SMMA nos últimos anos.
TABELA 86: ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PERÍODO 2005 A 2007.
Orçamento
SMMA
2005
2006
2007
Despesa Corrente
100.167.000,00 110.883.000,00 129.234.000,00
- pessoal e encargos
13.631.000,00
19.883.000,00
24.822.000,00
- outras desp. correntes
86.536.000,00
91.000.000,00
104.412.000,00
Despesa Capital
9.460.000,00
8.000.000,00
10.226.000,00

% sobre o total geral
2005
2006
2007
91,37
93,27
92,67
12,43
16,72
17,80
78,94
76,55
74,87
8,63
6,73
7,33
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- obras e instalações
- equipamento e mat. perm.
- aquisição imóvel
Total

6.850.000,00
610.000,00
2.000.000,00
109.627.000,00

7.900.000,00
100.000,00
118.883.000,00

10.226.000,00
139.460.000,00

6,25
0,56
1,82
100,00

6,65
0,08
100,00

7,33
100,00

Fonte: SMF, 2007b

Em termos orçamentários, a SMMA teve um aumento em torno de 17 % do seu orçamento em relação ao
período de 2006 a 2007, sendo que o maior crescimento percentual encontra-se nas despesas relacionadas a
pessoal e encargos, representando em torno de 25%, em detrimento as outras despesas correntes que
significam em torno de 15% no mesmo período analisado.
Por sua vez, a receita da SMMA vai para a conta única da Prefeitura, que é administrada pela Secretaria de
Finanças. Assim, para o orçamento de 2007 a receita estimada total é de R$ 2.973.680.000,00, conforme o
relatório “Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” disponível no site da
Prefeitura. A composição da receita origina-se de diversas fontes, a exemplo de receita tributária; receitas de
contribuições; receita patrimonial; receita de serviços; transferências correntes; outras receitas correntes;
operações de crédito; alienação de bens; transferências de capital; receitas de contribuições intra-orçamentárias;
receita patrimonial intra-orçamentária; receita de serviços intra-orçamentária; e outras receitas correntes intraorçamentárias. A título de ilustração, a Figura 269 demonstra a representatividade das receitas.

Receitas de contribuições
intraorçamentárias
5%
Operações de crédito
5%
Outras receitas correntes
5%

Receita de serviços
intraorçamentária
2%
Receita tributária
25%

Receitas de contribuições
3%

Transferências correntes
34%

Receita de serviços
19%

Receita patrimonial
2%

FIGURA 269: GRÁFICO DA COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EM PERCENTUAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2007
Fonte: SMF, 2007b

NOTA: Receitas com percentuais abaixo de 1% de representatividade foram extraídas do gráfico, a exemplo de: Transferências de capital;
Alienação de bens; Receita patrimonial intra-orçamentária; e Outras receitas correntes intra-orçamentárias.
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5.3.7.2.4

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico por biodiversidade

O ICMS Ecológico consiste no repasse de 5% dos recursos do ICMS do Estado aos municípios, sobre
Biodiversidade e Áreas Protegidas ou Mananciais de Abastecimento de Água (IAP, 2007b). No caso específico
deste estudo o ICMS ecológico refere-se à Biodiversidade sobre o Parque Natural Municipal Barigüi.
Em 1992, a Assembléia Legislativa do Paraná aprovou a primeira lei de ICMS Ecológico do Brasil. Trata-se de
uma lei pioneira, com amplas repercussões sobre o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos (IAP,
2007b).
Por meio dessa lei foram destinados aos municípios parte dos recursos do ICMS, de acordo com o tipo e o
tamanho das áreas protegidas de cada Município. Dessa forma, as unidades de conservação que antes eram
vistas como um entrave ao desenvolvimento econômico municipal – já que aquelas áreas não podiam sofrer o
mesmo tipo de exploração econômica – passaram a ter um status de geradoras de receita para os Municípios
(IAP, 2004a).
A constituição de recursos do ICMS Ecológico fundamenta-se na Lei Estadual nº 59 de 1 de outubro de 1991,
seguida de Decreto Executivo nº 974/41 e significa 5% dos 25% da arrecadação do ICMS destinados ao Fundo
de Participação dos Municípios, o qual é repartido entre municípios, contemplando-se os parâmetros de ordem
ambiental ora utilizados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Desses 5%, metade é repartida para os
municípios com mananciais de abastecimento hídrico e a outra metade entre aqueles com unidades de
conservação (IAP, 2007b).
Os critérios técnicos de alocação de recursos a que alude o art. 5º da Lei Complementar n.º 59/91, relativos a
mananciais destinados a abastecimento público e unidades de conservação são estabelecidos pelo Decreto
Estadual n.º 2.791, de 27 de dezembro de 1996.
O repasse ao município de Curitiba do ICMS Ecológico por Biodiversidade relativo ao Parque Barigüi se dá
desde 1997, conforme demonstrativo anual (Tabela 87).
TABELA 87: REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO POR BIODIVERSIDADE - PARQUE BARIGÜI - 1997 A 2007

Ano

ICMS ecológico

Média mensal

1997

34.058,10

2.838,18

1998

77.116,93

6.426,41

1999

77.090,79

6.424,23

2000

89.582,93

7.465,24

2001

107.405,64

8.950,47

2002

117.391,02

9.782,59

2003

141.477,20

11.789,77

2004

164.843,64

13.736,97
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2005

146.977,20

12.248,10

2006

165.121,95

13.760,16

(1) 2007

28.660,40

14.330,20

Fonte: IAP, 2007b
NOTAS: Relatório - Memória de Cálculo e Extrato Financeiro

(1): dados disponíveis acumulados até fevereiro 2007

Ressalta-se que a contabilização dessa receita oriunda do repasse do ICMS Ecológico é creditada na conta
única de receita da Prefeitura. Outro fator a ser considerado é a evolução percentual dessa média mensal de
receita recebida ao longo dos anos, conforme pode ser observado na Tabela 88.
TABELA 88: EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA MÉDIA MENSAL REFERENTE AO REPASSE DO
PERIODO 1997 A 2007.

ICMS

ECOLÓGICO DO

PARQUE BARIGÜI,

Período

1998/
1997

1999/
1998

2000/
1999

2001/
2000

2002/
2001

2003/
2002

2004/
2003

2005/
2004

2006/
2005

2007/
2006

% média
mensal

126,43
%

(0,03)%

16,20%

19,90%

9,30%

20,52%

16,52%

(10,84)%

12,35%

4,14%

Fonte: elaborado com base em IAP, 2007b

A Tabela 88 demonstra um declínio no repasse, ou seja, a cada ano o Parque Barigüi passa a receber um valor
menor; isso ocorre em função do aumento de unidades de conservação, conseqüentemente afetando a divisão
do recurso.
Atualmente, o município arrecada ICMS sobre 16 unidades de conservação, sendo o Parque Natural Municipal
Barigüi o responsável pelo maior montante repassado.
De acordo com o extrato financeiro do ICMS Ecológico por Biodiversidade, relativo ao Parque Natural Municipal
Barigüi, o último repasse foi em fevereiro de 2007, no valor de R$ 28.660,40. A Tabela 89 apresenta um
demonstrativo dos repasses disponibilizados ao município dos últimos seis meses.
TABELA 89: REPASSES RELATIVOS AO ICMS ECOLÓGICO POR BIODIVERSIDADE SOBRE O PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

Meses

Repasse sobre a UC –

Repasse total ao

Parque Barigüi (R$)

Município (R$)

Fevereiro de 2007

28.660,40

153.760,92

Janeiro de 2007

15.462,04

82.952,72

Dezembro de 2006

165.121,95

885.867,12

Novembro de 2006

151.044,68

810.343,63

Outubro de 2006

137.312,80

736.673,10

Setembro de 2006

125.845,41

675.151,39

Fonte: IAP, 2007b.
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5.3.7.2.5

Programas, projetos e planos

A questão ambiental no município de Curitiba é assegurada pelo Programa Nosso ambiente, porém,
especificamente para o Parque Barigüi está em andamento a elaboração de seu Plano de Manejo e o
Desassoreamento do Lago Barigüi. Cabe fazer referência ao Plano de Revitalização da Bacia do Rio Barigüi, já
mencionado no capítulo 4.
Em âmbito geral, a SMMA elaborou em conjunto com o Instituto de Planejamento e Pesquisa – IPPUC, o
documento “Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – PMCADS”, em
setembro/2006. O estabelecimento deste plano se dá em função dos planos setoriais elencados na Lei Municipal
nº 11266/2004, que estabelece a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade - Lei Federal nº
10.257/01, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município. Essa lei situa entre suas
prioridades as questões no âmbito do meio ambiente, principalmente via artigo 88 dessa lei, que prioriza a
elaboração do Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, num prazo de três anos.
Segundo o documento, esse plano deve contemplar o meio ambiente em sua plenitude, incluindo a natureza e
as modificações nela introduzidas pelo ser humano.
Elaborou-se o primeiro passo do trabalho desse plano: a formatação de Avaliações Preliminares e na seqüência,
o diagnóstico da realidade ambiental finalizado em dezembro de 2006, que aponta por assunto quais os temas a
serem abordados. Este documento/proposta está à disposição da população, com objetivo da participação e
discussão com a sociedade, por sua organização em Conselhos Municipais e em Audiências Públicas.
Entre os conteúdos abordados nesse plano setorial, é importante ressaltar ações direcionadas ao Parque
Barigüi, a exemplo da Educação Ambiental em Unidades de Conservação Municipais, com a realização de trilha
ambiental no parque.
Após a fase do diagnóstico, inicia-se a terceira etapa, denominada Cenários até 2020, ou seja, como será o
comportamento da questão ambiental ao longo dos anos, e por fim a elaboração do plano em si.

5.3.7.2.6

Conselho consultivo e entidades colaborativas

Conselho Municipal do Meio Ambiente
O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi estabelecido pela Lei Municipal nº 7.833 de 19 de dezembro de
1991. O artigo 38 desta lei define a finalidade do Conselho em assessorar, estudar e propor as diretrizes
políticas governamentais para o meio ambiente, deliberar no âmbito de sua competência sobre os recursos em
processos administrativos, normas e padrões relativos ao meio ambiente. Os membros participantes do
Conselho são representados por algumas organizações da sociedade, conforme apresentado no Quadro 39.
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QUADRO 39: MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2007

Órgãos

Composição atual / março 2007

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Presidente: José Antonio Andreguetto
Suplente: Mario Sergio Rasera

Secretaria Municipal do Urbanismo

Titular: Luiz Fernando de Souza Jamur
Suplente: João Martinho Cleto dos Reis Junior

Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC

Titular: Luis Henrique Calvalcanti Fragomeni
Suplente: Ângela Dias Bertolini

Secretaria Municipal da Educação

Titular: Jorge Eduardo Wekerlin
Suplente: Mario Nakasima

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Titular: Mario Sergio Rasera e Dayse Cristina Senna
Suplente: Heitor Costa Neto e Dâmaris da Silva Seraphim

Procuradoria Geral do Município

Titular: Luiz Miguel Justo da Silva
Suplente: Paulo Roberto Calliari

Associação Nacional de Pesquisa e
Preservação Ambiental – Aninpa (ONG)

Titular: Juliano Bueno de Araujo
Suplente: Paulo Fernando Souza

Instituto Ambiental do Paraná – IAP (1)

Titular: João Carlos Diana
Suplente: Adalberto Carlos Urbanetz

Federação das Associações de
Moradores de Curitiba e Região
Metropolitana - FEMOCLAN

Titular: Daniel Cordeiro
Suplente: Nilzon Elisio Pereira

Federação das Indústrias do Estado do
Paraná - FIEP

Titular: Marilia Tissot
Suplente: Virgilio Moreira Filho

Instituto Brasileiro dos Recursos
Renováveis - IBAMA

Titular: Mario Fuyo Trajima
Suplente: José Joaquim Crachineski

Fonte: Decreto nº 109/07: Designa membros para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

NOTA:
(1) O IAP substitui a SUREHMA e o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF.

As normas de funcionamento do Conselho estão descritas no Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio
Ambiente, estabelecido pelo Decreto nº 691, de 23 de agosto de 1995.
Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente:
I - Aprovar a política ambiental do Município e acompanhar a sua execução, promovendo orientações quando
entender necessárias;
II - Estabelecer normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
III - Decidir em segunda instância administrativa, em grau de recurso, sobre multas e outras penalidades impostas
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
IV - Analisar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
V - Opinar sobre a realização de estudos e alternativas das possíveis conseqüências ambientais referentes aos
projetos públicos ou privados apresentados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias;
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VI - Propor ao Executivo áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente, visando à preservação
e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VII - Analisar e opinar sobre a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com limitações e condicionantes
ecológicos e ambientais específicos da área;
VIII - Elaborar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente.

O art. 9º define as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias.
§ 1º As reuniões ordinárias serão mensais, a cada segunda terça-feira do mês, com início às 14 horas.
§ 2º As extraordinárias serão realizadas por convocação do Presidente, a seu critério, ou quando requerido por
escrito, no mínimo um terço de seus membros.

No art. 10 estipula-se que as reuniões se darão com a presença da maioria absoluta de seus membros e terão a
duração de 2 horas, podendo haver prorrogação por mais 30 minutos.
Cabe evidenciar que as reuniões do Conselho não se realizam conforme estabelecido no seu Regimento Interno:
sua freqüência mensal é comprometida em função de conciliação de agenda dos secretários que dele
participam.
Nesta questão do Conselho Municipal do Meio Ambiente, importante ressaltar que o Decreto Federal nº 4.340 de
22 de agosto 2002 que regulamenta a Lei Federal nº 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em seu Capitulo V, que trata dos Conselhos, orienta no § 6º
que “No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ou
órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com competências que incluam aquelas
especificadas no art. 20 deste Decreto, pode ser designado como conselho da unidade de conservação”.
Desse modo, não se faz necessário criar um Conselho especifico para cada Unidade de Conservação no
município de Curitiba.

Câmara técnica de unidades de conservação e educação ambiental
A criação da Câmara Técnica de Unidades de Conservação e Educação Ambiental atende ao artigo 38, § 5º da
Lei 7.833/91, que estabelece “O Conselho Municipal do Meio Ambiente poderá solicitar ao Executivo a
constituição, por Decreto, de comissões integradas por técnicos especializados em proteção ambiental, para
emitir pareceres e laudos técnicos”.

Com esse embasamento legal, essa comissão foi constituída por meio do Decreto nº 753/2006, que designa
membros para compor a Câmara Técnica de Unidades de Conservação e Educação Ambiental do Conselho
Municipal do Meio Ambiente. Está em conformidade com o Decreto 691/95, que trata do Regimento Interno do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, que reforça a criação de comissões técnicas.
Os membros que constituem essa Câmara Técnica representam os seguintes órgãos: Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA; Secretaria Municipal do Urbanismo; Secretaria Municipal da Educação; Procuradoria
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Geral do Município; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC; Terceiro Setor - ONGS;
Instituto Ambiental do Paraná – IAP; Federação das Associações de Moradores de Curitiba e Região
Metropolitana - FEMOCLAM; Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP; Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; sendo presidida pela SMMA.
5.3.7.2.7

Fundo Municipal do Meio Ambiente

A criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente também foi estabelecida na Lei Municipal nº 7.833/91; de
acordo com o artigo 39, “Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente para concentrar recursos destinados a
projetos de interesse ambiental”.

Neste aspecto constituem receitas do Fundo:
I - Dotações orçamentárias;
II - Arrecadação de multas previstas em lei;
III - Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;
IV - As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas e
privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, observadas as obrigações
contidas nos respectivos instrumentos;
V - As resultantes de doações que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e
privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;
VI - Rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu
patrimônio;
VIII - Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

A Administração do Fundo Municipal do Meio Ambiente foi disposta pelo Decreto nº 391, de 25 de junho de
1992, sendo o Secretário Municipal do Meio Ambiente, na qualidade de Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente, o gestor do Fundo, cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o plano a ser aprovado pelo
Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Na seqüência, demonstra-se a composição financeira (Tabela 90) em termos de receita e despesa que são
direcionados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
TABELA 90: DADOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 2005 A 2007.
Variáveis
Período
Receita
2005
2006
Patrimonial
80.000,00
90.000,00
Serviços
240.000,00
350.000,00
Transferências
90.000,00
Outras receitas
240.000,00
260.000,00
Total
650.000,00
700.000,00

2007
155.000,00
365.000,00
260.000,00
780.000,00

Despesa
Corrente
Capital
Total

530.000,00
250.000,00
780.000,00

468.000,00
182.000,00
650.000,00

520.000,00
180.000,00
700.000,00

Fonte: SMF, 2007b
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De acordo com os dados expostos, infere-se que existe crescimento tanto da receita quanto da despesa, em
torno de 8% de 2005 a 2006 e 11% em relação ao orçamento 2006 a 2007. A composição das receitas é feita de
aluguel imobiliário; remuneração de depósitos bancários; cemitério; multa e juros e diversos. As despesas estão
direcionadas principalmente a ações de controle ambiental e investimentos em equipamentos e obras e
instalações.

5.3.7.3

Organizações sociais

A seguir, são expostas as principais organizações sociais atuantes no Parque Barigüi, quais sejam: Associação
de Moradores e Amigos do Parque Barigüi, a Organização Não-governamental Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educação Ambiental e o Rotary Club Curitiba Parque Barigüi.

5.3.7.3.1

Associação de moradores e amigos do Parque Barigüi

A Associação de Moradores e Amigos do Parque Barigüi, é uma entidade que existe desde 1999, tendo a forma
legal de constituição estabelecida em Estatuto.
A Associação não dispõe de sede própria e nem de funcionários contratados. As ações atuais têm a iniciativa do
presidente da Associação, senhor Ari Becker. O funcionamento da Associação ocorre por meio de reuniões
mensais, sendo duas por mês, salão paroquial da Igreja Santa Lúcia, e tem a média de participação de cinco
pessoas.
Nessa Associação não existem moradores cadastrados, entendendo-se que todos os moradores do entorno do
parque são associados, não tendo a necessidade de registro e taxas mensais.
Em termos de relação com outras instituições, segundo o senhor Ari, existe a articulação com a própria SMMA;
Defesa Social, SANEPAR e assessores da Prefeitura. Ainda, recebe convites para participação em outras ações
a favor do Parque Barigüi a exemplo do “Fórum de Defesa do Rio Barigüi”, estimulado pelo Rotary Club11.
Na gestão atual (2005/2007) do presidente da Associação, entre os principais projetos realizados em prol do
Parque Barigüi, cabe citar a campanha “Ama Parque” que teve apoio da empresa PLAENGE (Figura 270). Foi
montado um quiosque no Parque Barigüi, outubro de 2006, e a distribuição de 5.000 folders, que pode ser
visualizado na Figura 271.

Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado
padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade (ROTARY CLUB, 2007).

11
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FIGURA 270: VISTA DA CAMPANHA “AMA PARQUE”, NO PARQUE BARIGÜI, EM OUTUBRO DE 2006
Fonte: BECKER, 2007
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FIGURA 271: DETALHE DO FOLDER (FRENTE E VERSO) DA CAMPANHA AMA PARQUE, OUTUBRO DE 2006
Fonte: Associação de Moradores Amigos do Parque Barigüi, 2007

A Associação de Moradores Amigos do Parque Barigüi, foi responsável também pela reivindicação de outras
ações junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, contribuindo com melhorias, tais como: asfaltamento de percurso
para caminhada próximo ao acesso pela Avenida Manoel Ribas; instalação de grade de contenção em trecho do
rio Barigüi; instalação de equipamentos de ginástica, dentre outros (Figura 272, Figura 273 e Figura 274).
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FIGURA 272: VISTA
PARQUE BARIGÜI
Fonte: BECKER. A., 2007

DE TRILHA ASFALTADA NO

FIGURA 273: VISTA DE DETALHE DE GRADE DE CONTENÇÃO DE RESÍDUOS EM
TRECHO DO RIO BARIGÜI
Fonte: BECKER. A., 2007

FIGURA 274: VISTA DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO PARQUE BARIGÜI
Fonte: BECKER. A., 2007

Organização Não-governamental Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental
A ONG Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), reconhecida como uma das
mais importantes organizações não-governamentais brasileiras que trabalha pela conservação da natureza, tem
diversas parcerias em nível governamental, empresarial e institucional, destacando-se a parceria com a SMMA.
Tem atuado no Parque Barigüi na elaboração de pareceres, entre outros, referentes à existência de aves em
extinção, contestando pareceres de técnicos do IBAMA e IAP. Em 1999 propôs uma Ação Civil Pública,
solicitando liminarmente a suspensão das atividades programadas pelo município de Curitiba em relação a
shows musicais e pirotécnicos no Parque Barigüi, tendo em vista que esse movimento afetaria a fauna e flora
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local, assim como, causariam transtornos aos moradores que residem no entorno do parque. Essa liminar foi
indeferida pelo poder Judiciário (SPVS, 2007).

Rotary Club Curitiba Parque Barigüi
O Rotary Club Curitiba Parque Barigüi tem atuado diretamente no Parque Barigüi no sentido de fomentar ações
para o projeto lançado pela Prefeitura (Plano Estratégico para Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio
Barigüi). O objetivo final é até 2016 despoluir todos os mananciais que contribuem para formação do Lago do
Parque Barigüi, incluindo pequenos rios desde o município de Almirante Tamandaré (ROTARY CLUB, 2007).

Programa BIOCIDADE
O Programa BIOCIDADE, programa da Biodiversidade Urbana, foi concebido com o objetivo de quebrar a
voracidade com que as cidades se desenvolvem, como Curitiba, atingindo às áreas naturais, destruindo
ecossistemas e nichos de vida, fragmentando espaços naturais levando-os muitas vezes aos limites da extinção
(BIOCIDADE, 2007).
O Projeto busca na identificação e estudo de espécies da flora nativa com potencial paisagístico a possibilidade
de sua produção e utilização no paisagismo de áreas como parques, praças e jardins públicos, jardins privados e
quintais, incentivando a população adotar também esta prática. Materializa-se nos seguintes projetos e ações:
Biocidade-Plantas Nativas Ornamentais; Biocidade-Unidades de Conservação; Biocidade-Preservação de
Recursos Hídricos; Biocidade – Arborização Viária e Biocidade-Qualidade do Ar / Mobilidade e Transporte (ibid).
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O diagnóstico apresentado nos capítulos anteriores possibilita ampla e detalhada interpretação dos vários
aspectos que influenciam e condicionam tanto o ambiente externo ao Parque Barigüi (entorno) quanto o
ambiente interno (parque propriamente dito). Por conseguinte, estes componentes não se encontram isolados,
mas intimamente interligados e interatuantes, de modo a determinar os processos funcionais da área.
A análise integrada tem por objetivos agregar e relacionar questões fundamentais inerentes ao Parque Barigüi..
Este capítulo apresenta, de forma sucinta, os procedimentos metodológicos utilizados para a realização desta
análise, considerando, os graus de suscetibilidade física, os níveis de fragilidade biológica e as condições de
intervenção humana na área do Parque Barigüi, que irão embasar seu zoneamento, mediante o estabelecimento
das aptidões e restrições do local para a adequada utilização da unidade de conservação.

6.1 Deficiências, potencialidades, ameaças e oportunidades
O método adotado para determinação destes aspectos é conhecido como matriz SWOT Analysis (Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats – potenciais, fraquezas, oportunidades e ameaças) (LEVY, 2005). Esta
técnica teve origem no setor privado, buscando o máximo de produtividade com a maior eficiência e efetividade.
No Brasil, foi introduzida na década de 1980 e é utilizada em atividades de planejamento territorial.
Compõem este método, como o próprio nome explicita, as seguintes categorias, definidas de modo específico
para este trabalho:


ambiente interno ou microambiente (área do Parque Barigüi propriamente dita):


deficiências – situações ou elementos internos que afetam negativamente as condições
de coexistência físico-ambiental e antrópica da área do Parque Barigüi;



potencialidades – situações ou elementos internos que afetam de modo positivo as
condições de coexistência físico-ambiental e antrópica da área do Parque Barigüi;



ambiente externo ou macroambiente (área do entorno do Parque Barigüi):


ameaças – situações ou elementos externos que afetam de modo negativo a qualidade
ambiental ou as atividades desenvolvidas no parque;



oportunidades – situações ou elementos externos potenciais que contribuam para o
incremento da qualidade ambiental ou das atividades desenvolvidas no parque.
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Com base nas definições acima, foi estruturada a Matriz de Avaliação Estratégica (Quadro 40), que elenca os
aspectos abordados no diagnóstico, de modo sucinto e objetivo, sob o ambiente interno e externo do Parque
Barigüi.
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QUADRO 40: MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

 Inexistência de dados específicos sobre a qualidade do ar

 Manutenção de microclima úmido, característico dos

 Grande fluxo de veículos em direção ao parque nos finais

ambientes de várzea (clima original), pela preservação de

de semana, resultando em aumento da dispersão de

florestas nas encostas do parque.

monóxido de carbono, diminuindo a qualidade do ar.

FATORES

CLIMA E AR

ou qualquer tipo de monitoramento relacionado.

 Assoreamento do lago provocado pela grande quantidade
de sedimentos depositados no fundo, diminuindo sua
profundidade ou lâmina d’água;
fitoplâncton e dos resultados dos parâmetros avaliados (alto
grau de degradação do lago – IQA Classe 4);

FATORES ABIÓTICOS

 O Lago do parque tem a função de contenção e
amortização das cheias e inundações;
 O Lago do parque tem potencialidade paisagística,

 Lago hipereutrófico, em função da grande quantidade de

ÁGUA

AMBIENTE EXTERNO

recreacional e turística;
 Utilização dos recursos hídricos do parque como hábitats,
por diversas espécies da flora e fauna;

 Baixa qualidade da água para dessedentação animal, com

 Preocupação governamental, a exemplo da ação de

possibilidades de morte, em razão da presença de

Desassoreamento do lago do parque, integrante do Plano

secreções tóxicas de certas algas.

Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Barigüi;

 Risco de mortandade de peixes em função da
anaerobiose;

 Local para desenvolvimento de estudos científicos sobre a
qualidade da água, por instituições de ensino e pesquisa (a

 Redução do uso do lago para recreação devido ao

OPORTUNIDADES
 Parcerias com instituições de pesquisa e ensino.

 Alto grau de degradação da qualidade da água do lago

 Parceria com instituições de pesquisa e ensino

em função de: poluição na bacia, grau de urbanização e

superior a exemplo da Universidade Federal do Paraná

pressão antrópica, desmatamento no entorno, disposição

(UFPR) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná

de resíduos sólidos no rio Barigüi e no lago, lançamento de

(PUCPR);

efluentes líquidos (esgoto doméstico e industriais), dentre

 Projetos de pesquisa de monitoramento da Bacia;

outros;

 Plano de Despoluição da Bacia do Rio Barigüi.

 Mortandade de peixes e outros animais da fauna aquática
decorrente da poluição hídrica do lago;
 Alteração do nível dos corpos d’água em função do
carreamento de sedimentos originais, a montante do rio
Barigüi.

exemplo da Universidade Federal do Paraná – UFPR).

assoreamento, com freqüentes florações das algas, maus
odores e eventual mortandade de peixes.
 Assoreamento constante do lago do parque pelo depósito
de sedimentos de solo;
 Existência de várias trilhas abertas nas áreas de bosque,
sem controle, propiciando o estabelecimento de eventuais
processos de erosão;
SOLO E
SUBSOLO

humanos)

 Inserção de parte do Cemitério Parque Iguaçu dentro do

fora das áreas aluvionares, principalmente nas encostas

contexto aluvionar do rio Barigüi e em contato direto com

voltadas

os limites do parque, sendo pois, um potencial causador de

para

leste,

com

maior

desenvolvimento

pedogenético;
 Existência de sedimento, composto essencialmente por

 Poluição do solo causada pelo uso indevido das trilhas
(dejetos

 Ocorrência de solos de boa qualidade para a vegetação,

nas

porções

próximas

às

churrasqueiras;
 Inexistência de análises químicas do lodo do lago,
bombeado e depositado em "bags";
 Presença de edificação sobre a área aluvionar, não
considerando os riscos ao subsolo, assim como os

areia no rio Barigüi (a montante do lago do Parque Barigüi)

riscos

de

contaminação

do

aqüífero

freático

e,

conseqüentemente, do lago, mesmo com a existência de
monitoramentos constantes (poços).

com grande potencial para ser utilizado na construção civil;
 Realização do desassoreamento do lago do parque, com
deposição do lodo em "bags", e criação de canal
independente do lago (porção leste do mesmo), facilitando
o fluxo normal do rio Barigüi até o vertedouro, evitando-se
novos processos de assoreamento.

impactos relacionados.
... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Insuficiência de manutenção adequada das trilhas

 Alta diversidade de vegetação florestal, incluindo-se

 Isolamento do parque em relação a outras áreas florestais

 Vegetação florestal de alta diversidade servindo de

próximas dificultando o fluxo gênico, principalmente para as

origem de dispersão de propágulos e pólen para áreas

 Ocorrência de micro-climas nas áreas florestais em

espécies com polinização e dispersão de sementes em

florestais adjacentes e no entorno;

contraposição aos ambientes mais aquecidos das áreas

curtas distâncias e com animais como vetores nesses

urbanizadas;

processos reprodutivos;

FATORES

existentes nas áreas de bosque e abertura clandestina e
constante de novas trilhas;
 Ocorrência de impactos de origem antrópica sobre áreas
de vegetação florestal (em especial em fase avançada de
sucessão);
 Realização de coleta de espécimes vegetais de interesse
paisagístico (ex.: bromélias, orquídeas), pelos visitantes do
parque;

FATORES BIÓTICOS

 Alteração do ciclo de nutrientes do solo pela deposição de

espécies pouco comuns;

 Possibilidade de interação entre a comunidade e a

 Potencial de alteração da vegetação nativa pela existência

natureza (flora), a partir das atividades de educação

de espécies exóticas na área do parque e entorno (ex.:

ambiental e de caráter lúdico;

Pinus sp., alfeneiro – Ligustrum sp. e santa-Bárbara –

 Áreas vegetadas (bosques) como fatores de redução do
escoamento superficial até os corpos d’água;

resíduos orgânicos e inorgânicos (áreas florestais),

 Possibilidades de hábitat para fauna e de espécies

propiciando riscos de contaminação química (ex.: pilhas

vegetais de interesse paisagístico pela existência da

usadas em churrasqueiras) e biológica (ex.: sementes de
espécies exóticas);
FLORA

AMBIENTE EXTERNO

 Invasão da vegetação nativa na área do parque por

vegetação florestal;
 Parque como barreira para controle do crescimento

Melia azedarach);
 Poluição atmosférica causada pela BR-277 e indústrias
sobre a vegetação do Parque e entorno;
 Contaminação do solo em função da poluição das águas e
seu posterior transbordamento em épocas de cheias sobre

 Potencial de monitoramento de caráter científico de
áreas verdes em regiões urbanizadas;
 Existência de áreas no entorno imediato com potencial
para serem englobadas ao parque;
 Parque como integrante do Sistema Municipal de
Unidades de Conservação, possibilitando, juntamente
com as demais unidades de conservação, a integração
de planos de corredores biológicos;
 Parques e áreas verdes municipais com participação
na manutenção de clima e pluviosidade da região.

áreas de vegetação.

urbano.

espécies exóticas (ex.: Pinus sp., alfeneiro – Ligustrum sp.);
 Alteração da condição de hidromorfismo do solo
condicionante das florestas aluviais pela ocorrência de
modificações no leito e nível dos corpos d’água;
 Ocorrência de barreiras físicas entre as áreas florestais,
dificultando o fluxo gênico das espécies com dispersão de
sementes por vetores os marsupiais e roedores, dentre
outros grupos;
 Possibilidade de alteração da fotossíntese e respiração
dos espécimes vegetais pela poluição atmosférica,
principalmente em função de veículos automotivos.

... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Presença de remanescentes de áreas florestais (bosques)

 Existência de importante potencial hídrico (rio Barigüi) na

 Pressão antrópica no entorno do parque e presença de

 Presença de unidades de ensino superior no entorno

FATORES

consideravelmente impactados por ações antrópicas,

manutenção dos ecossistemas;

principalmente pelas trilhas abertas aleatoriamente e,

 Diversidade faunística na área do parque;

reduzido controle e fiscalização destes;

 Predomínio de espécies florestais nativas;

 Presença de espécies exóticas, tanto da flora como da

 Potencial para práticas de uso indireto, como educação

fauna;

ambiental e observação da fauna, dentre outras;

 Presença de animais domésticos soltos no parque, com
possibilidades

de

conflitos

com

espécies

 Existência de área de amortecimento dos impactos

nativas,

urbanos sobre o meio biótico, inibindo o avanço do

necessitando a criação de limites para estas espécies em
relação sua área de ação;
 Risco do aumento de assoreamento dos corpos d’água,

FATORES BIÓTICOS

provocando

a

diminuição

da

profundidade

crescimento urbano sobre os remanescentes florestais;

outras áreas;
 Poluição hídrica e atmosférica no entorno com danos à
fauna;

migratórias;


do parque e de suas propriedades;
 Existência de mecanismos municipais de incentivo à

 Número reduzido de estudos e pesquisas sobre a fauna

o

da região;
 Comercialização de animais exóticos e sua posterior
do jacaré e sagüis), com possibilidades de competição

 Área de forrageio para algumas espécies de aves

 Parcela da população sensível à conservação da área

preservação da biodiversidade:

 Refúgio para espécies menos exigentes, como alguns
marsupiais, roedores e serpentes;

do parque;

 Diminuição gradativa da biodiversidade;

soltura na forma adulta, por seus proprietários (a exemplo

 Eutrofização dos recursos hídricos do parque, provocado
pelo aumento na quantidade de nutrientes disponíveis e,

barreiras físicas impedindo o fluxo gênico, proveniente de

 Potencial científico para elaboração de estudos biológicos;
e,

conseqüentemente, alterando o equilíbrio biótico do meio;

FAUNA

AMBIENTE EXTERNO

o

biodiversidade

urbana

Setor Especial do Anel de Conservação SanitárioAmbiental (Lei Municipal no 9.805/2000);

o

Restrição da implantação de imóveis em áreas
nativas (Lei municipal 9.806/2000);

o

Sistema Municipal de Unidades de Conservação
(SMUC – Lei Municipal no 9.804/2000);

crescimento populacional e conseqüente aumento no
número de usuários dos parques públicos.

de

(BIOCIDADE);

com as espécies nativas e a sua decorrente extinção;
 Pressão em potencial sobre a fauna nativa pelo

Programa

o

Incentivos legais para criação de Reservas

conseqüentemente, a proliferação de microorganismos

Particulares do Patrimônio Natural Municipal

aeróbios, resultando em diminuição do oxigênio dissolvido e

(RPPNM);

no risco de desaparecimento da fauna aquática;
 Canalização de pequenos afluentes do rio Barigüi,
alterando a dinâmica natural dos cursos d’água e

 Presença da RPPNM Cascatinha no entorno;
 Existência de programa de educação ambiental formal
nas escolas;

provocando o desaparecimento de espécies dependentes

 Existência de programas de conservação da

dos leitos conservados para garantia da manutenção da

biodiversidade urbana propostos pelo terceiro setor.

sua espécie;
 Riscos do aumento gradativo da perda da diversidade
faunística;
 Grande circulação de veículos automotores como fator
limitante à dispersão de espécies migrantes, dependentes
da transição entre os ambientes associados para garantia
da sua sobrevivência;

... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Inexistência de recursos financeiros (década de 70) para

 Captação de recursos da área de saneamento

 Ocupação efetuada com desapropriações do entorno,

 Política de criação de áreas protegidas a partir da

execução do projeto arquitetônico de Lubomir Fichinsky

(Departamento Nacional de Obras de Saneamento –

para o Parque Barigüi;

DNOS), para criação do Parque (lago para contenção de

FATORES
...continuação

AMBIENTE EXTERNO

 Influência direta da pressão sonora provocada pelos
diferentes usos do parque, sobre a fauna local, com
possibilidades

de

alteração

dos

hábitos

e

do

FATORES BIÓTICOS

comportamento de algumas espécies;
 Existência de barreiras físicas impedindo o fluxo de
diversidade biológica e presença de ambientes-ilha;
FAUNA

 Acúmulo de lixo em diversos pontos do parque,
provocando

o

surgimento

de

espécies

invasoras

indesejáveis, além da mudança de hábitos de espécies
nativas;
 Presença de resíduos sólidos indevidamente estocados
com riscos de aumento de pragas cosmopolitas (ratos,

Aspectos socioespaciais

FATORES ANTRÓPICOS

ratazanas, camundongos e insetos).

HISTÓRICO DE
OCUPAÇÃO

 Retificação do rio Barigüi com implantação do lago do

sem firmação de contratos legais, apenas transcrições;

década de 60.

cheias).

parque;
 Criação do parque por Decreto Municipal, ao invés de Lei
Municipal (alternativa mais adequada).
 Incapacidade de atendimento à demanda por espaços

DEMOGRAFIA

públicos abertos pela área de lazer do parque.

 Aumento da pressão por equipamentos de lazer e áreas



Tendência de redução das taxas de crescimento

públicas abertas devido ao crescimento populacional nos

demográfico promovendo a diminuição, a médio prazo,

municípios limítrofes de Curitiba.

das variações positivas no contingente populacional.
... continuação
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AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

 Desrespeito, na grande maioria das vezes, às placas de

 Enquadramento do Parque Barigüi na zona de “Praças,

FATORES

sinalização de usos do parque;

Aspectos socioespaciais

FATORES ANTRÓPICOS

moradores do entorno pela presença de veículos com som

OCUPAÇÃO

alto;

focinheira;

imediato (Lei Municipal nº 9885/00);

com parâmetros específicos;

 Preocupação do poder público municipal com o meio

 Transformação da antiga olaria em Academia Municipal,

ambiente, inclusive com existência da Lei Municipal nº
9800/02;

inscrita;

 Determinação pelo SNUC (Lei Federal nº 9800/00) de

 Diversidade de uso e ocupação, como lazer, recreação e

 Acessos inadequados à área de bosque (especialmente
em unidade de conservação de proteção integral);

elaboração de planos de manejo para as unidades de

alimentação (restaurantes, lanchonetes, etc.);

conservação e existência do Roteiro Metodológico do
IBAMA (2002) como base para a elaboração.

 Existência de placas sinalizadoras para usos do parque,

 Utilização inadequada das trilhas, como local para uso de

OPORTUNIDADES
 Ocupação residencial de baixa densidade no entorno

com utilização gratuita pela comunidade, desde que

 Presença de animais de grande porte, muitas vezes sem

DO SOLO

AMEAÇAS

Parques e Bosques Municipais” (Lei Municipal nº 9800/02),

 Perturbação do sossego dos visitantes, fauna local e

USO E

AMBIENTE EXTERNO

como locais de permissão para circulação de bicicletas e
de animais de pequeno porte com focinheiras e áreas de

drogas e prostituição, dentre outros.

proibição do som alto, dentre outras.
 Estruturas sanitárias inadequadas, em grande parte

 O parque acaba trazendo benefícios à saúde dos usuários

 O aumento crescente da carga de esgoto lançada no rio

 Crescimento e ampliação de programas de saúde no

fechadas e em número insuficiente para a quantidade de

que o freqüentam para caminhadas, corridas e outros

Barigüi (sem tratamento) é uma grande ameaça à

entorno com associação do atendimento à saúde e

freqüentadores, que acabam utilizando as áreas de bosque

esportes;

população do entorno, relacionada a problemas de saúde

medidas de intervenção nas condições de risco de vida,

decorrentes da falta saneamento básico.

como Programa Saúde da Família e Agentes

e trilhas;

 São promovidas no parque atividades ao ar livre em prol

FATORES ANTRÓPICOS

Equipamentos e serviços sociais

 Número de lixeiras insuficientes para o número de
usuários, o que provoca o acúmulo de resíduos em alguns

da saúde do corpo e da mente, tais como: yôga, tai chi

Comunitários.

chuan, alongamento, dentre outros.

pontos, possibilitando a proliferação de vetores de doença;
 Presença elevada de fezes de animais domésticos na área
SAÚDE

do parque;
 Não

há

controle

da

qualidade

dos

produtos

comercializados no Parque, podem trazer risco aos
consumidores;


Riscos à saúde dos moradores, a jusante do lago do
parque e às margens do rio Barigüi, em função da poluição
do lago (esgoto, algas tóxicas, dentre outros);

 O jacaré existente no parque pode trazer riscos à
integridade física dos visitantes e animais domésticos
destes.
... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

 Inexistência de atividades voltadas à Educação Ambiental,

 Os freqüentadores do Parque têm a consciência de que

 Algumas escolas e organizações utilizam o Parque

este precisa ser conservado e muitos colaboram com sua

com o intuito de promover a educação ambiental e

manutenção.

formar cidadãos conscientes com a preservação do

FATORES

no parque.

AMEAÇAS

EDUCAÇÃO

OPORTUNIDADES

meio ambiente;
 A grande maioria dos moradores do entorno e demais
bairros de Curitiba que freqüentam o parque, são

FATORES ANTRÓPICOS

Equipamentos e serviços sociais

preocupados com sua utilização.
 Pressão sobre equipamentos e áreas de lazer do parque



pela insuficiência de suprimento da demanda;
ESPORTE
LAZER

E

futebol utilizam a área do parque para realização de

esportes.


Existência de um módulo da guarda municipal no Parque.

pouco policiamento e fiscalização no parque;

 Policiamento insuficiente, tanto do Estado quanto do
município;

 Insuficiência de fiscalização nas trilhas do Parque que são

 Ausência de alternativas para ocupação de jovens, como

utilizadas por usuários de drogas e prostituição;
SEGURANÇA

bairros do entorno;

 Grande parte dos usuários do Parque são praticantes de

estão deterioradas.
 Vandalismo, consumo de drogas e furtos provocados pelo

 Insuficiência de equipamentos de lazer e de esportes nos

atividades esportivas;

 Poucos equipamentos destinados ao lazer;
 Algumas estruturas desportivas existentes no Parque

Algumas escolas e mesmo treinadores de times de

jornada escolar integral e equipamentos e instalações

 Falta de segurança, principalmente ao final da tarde,

esportivas.

tornando vulnerável a presença de famílias e trabalhadores
com atuação no parque;
 Grande consumo de bebidas alcoólicas por jovens no
parque;

 Alguns lançamentos pluviais (que desembocam o lago)
podem estar causando assoreamento e erosão nas suas

Saneamento

FATORES ANTRÓPICOS

 Brigas de gangues e perturbações ao sossego.

margens.
DRENAGEM

 Presença, no interior do parque, de rede de galerias
pluviais;
 Atuação do lago como bacia de amortecimento para
contenção de cheias.

 Insuficiência de bueiros em algumas vias perpendiculares
ao parque;
 Lançamento, em algumas galerias pluviais, de esgoto in
natura que chega até o lago;
 Poluição do lago a partir do esgoto sanitário;
 Cadastro incompleto de todas as galerias pluviais das vias
do entorno, realizado pela SMOP.
... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

FATORES

POTENCIALIDADES

abastecimento público de água.

lanchonetes etc.).
 Diversas redes/ramais/troncos interceptam o Parque,

Saneamento

OPORTUNIDADES
 Atendimento total do entorno do parque pelo

SANEPAR a todas as estruturas do parque (restaurante,

DE ÁGUA

FATORES ANTRÓPICOS

AMEAÇAS

 Atendimento pelo abastecimento de água feito pela

ABASTECIM.

ESGOTO

AMBIENTE EXTERNO

transformando estes pontos em áreas de risco.



Obras iniciadas para a coleta e tratamento dos efluentes
gerados no Parque.

 Toda a porção oeste do parque não é atendida por
sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário (rede).

 Execução de ações de despoluição hídrica da bacia e
rio Barigüi.

 Existência de pontos de lançamento direto de esgoto
sanitário no rio Barigüi.
 Descaso de muitos visitantes no domingo (dia de maior
movimento) com a disposição correta dos resíduos;
 Insuficiência em número e capacidade de lixeiras

RESÍDUOS

instaladas;
 Falta de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

 Coleta noturna de resíduos orgânicos (3 vezes por
semana) e de recicláveis;
 Ocorrência, em todas as segundas-feiras, da "operação
especial", com 50 funcionários da CAVO dando suporte
aos da manutenção do parque (poda, capina e varrição).

 Incapacidade de quantificação do montante de resíduos
provenientes do Parque Barigüi devido a coleta conjunta
com a dos bairros do entorno;
 Aumento significativo na quantidade de visitantes e,
conseqüentemente, na geração de resíduos em períodos
de eventos.

(PGRS) no Parque e manejo dos resíduos em dias de
evento.

FATORES
ANTRÓPICOS

 Interrupção de trechos da ciclovia impedindo a circulação
em toda a extensão do lago e causando transtornos de

pista de cooper e caminhada, ciclovia, etc.).

fluxo pela utilização da pista de caminhada pelos ciclistas,

CIRCULAÇÃO

 Transtorno de tráfego nas proximidades do parque,
quando da realização de eventos e feiras.

 Localização estratégica do parque e facilidade de
acesso (especialmente pela BR- 277 e avenidas
Cândido Hartmann e Manoel Ribas).

resultando em riscos à integridade física dos pedestres;
 Abertura “clandestina” de pista de cooper no gramado.


FATORES
ANTRÓPICOS

 Existência de rede articulada de vias internas (trilhas,

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
NO PARQUE

Realização de grandes eventos (não compatível) com
Unidade de Conservação;

 Falta de atividades voltadas à Educação Ambiental.

 Fiscalização das atividades realizadas no parque pela
Prefeitura;
 Atração de público visitante pela presença de atividades e
equipamentos no parque, com funcionamento ininterrupto
de segunda-feira a domingo.
... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

FATORES
DINÂMICA

AMBIENTE EXTERNO
POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

 Diminuição, a médio prazo, da tendência de crescimento

DEMOGRÁFICA

OPORTUNIDADES
 Redução das taxas de crescimento demográfico nos

da pressão nas áreas livres do parque.

bairros do entorno do parque.

DA REGIÃO DO
PARQUE
 O número de visitantes é bastante elevado para uma
QUANTIDADE

Unidade de Conservação (ainda que de conotação de

DE

Parque Urbano);

Aspectos Socioeconômicos

FATORES ANTRÓPICOS

VISITANTES

 Número elevado de usuários no parque que acabam
gerando resíduos sólidos.



A maior parte dos visitantes se concentra numa área
específica do Parque, já antropizada;

 Ainda existem bosques bastante conservados no parque;
 Possibilidade de estabelecer restrições de uso e acesso
nas áreas conservadas.
 Presença de alguns dos bairros mais valorizados de

PREÇO DA
TERRA E

Curitiba no entorno do Parque Barigüi (Bigorrilho e

RENDA

Mercês, com terrenos com valores de até R$ 80,00/m²).
 Insuficiência de estruturas de apoio ao turista, como centro

POTENCIAIS
TURíSTICOS

 Realização de exposições com atração de diversos

 Divulgação satisfatória do Parque Barigüi.

de informações e banheiros em bom estado de

empreendedores e empresários, em concordância com

funcionamento, dentre outras;

o contexto de Curitiba como pólo de negócios e com
inclusão do Parque Barigüi nesse sistema;

 Falta ou insuficiência na sinalização.

 Existência de parada da Linha Turismo no Parque
Barigüi.

ATIVIDADES
ECONÕMICAS

 Transformação do parque em fator de estímulo às
atividades comerciais e de serviços no entorno.

 Reduzida representatividade do parque para atividades
econômicas nas imediações.

NO ENTORNO
DO PARQUE
... continuação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

DEFICIÊNCIAS

POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Comprometimento da questão ambiental pelo elevado

 Favorecimento do uso do parque a partir do cenário,

 Comprometimento das atividades econômicas atuais pela

 Atratividade de negócios (empreendedores externos) e

número de estabelecimentos e diversificação de atividades,

beleza cênica e paisagem, aos agentes de atividade

tendo em vista a geração de resíduos sólidos, poluição

econômica e usuários;

FATORES

sonora, seja pelos usuários quanto pelos estabelecimentos,
bem como o comércio ambulante;
 Comprometimento da segurança dos freqüentadores pelas
condições físicas dos equipamentos do parque de diversão,

existência de novos parques na cidade;
 Congestionamento pela alta intensidade de tráfego de

 Facilidade de acesso viário ao parque;

veículos de passeio, no entorno ao parque, quando da

 Existência do pavilhão de exposição como local

ocorrência de eventos no pavilhão de exposição.

consolidado

como

feiras comerciais.

forte

atrativo

de

pessoas

e

empreendimentos.

em função do tempo de existência (acima de 20 anos) sem
atualização e/ou renovação dos brinquedos;

FATORES ANTRÓPICOS

Aspectos Socioeconômicos

 Grande número de ambulantes licenciados e sem licença
no parque, além da concorrência desleal daqueles sem
licença;
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
NO PARQUE

 Poucos fiscais em horários pontuais, não verificados com
assiduidade no período da tarde, para fiscalização das
atividades econômicas exercidas no parque;
 Excessivo número de pontos de venda no parque para o
comércio ambulante (atualmente: 72 pontos);
 Desequilíbrio na oferta de produtos vendidos no parque,
com a seguinte representatividade na oferta dos produtos
comercializados pelo comércio ambulante: 17% para
algodão doce e casquinha (bisqui); 14% para caldo de
cana; 25% pipoca; 28% sorvete; e 15% para outros
produtos como: cocada e derivados; côco verde; frutas;
maçã do amor e pequenos brinquedos e pipas;
 Falta de capacitação para agentes de atividade econômica
no parque;
... continuação
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AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

FATORES
... continuação

AMBIENTE EXTERNO
POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Falta de manutenção de limpeza do rio impactando a
realização das atividades econômicas, especialmente nas

FATORES ANTRÓPICOS

Aspectos Socioeconômicos

questões de odor, esgoto, animais roedores e poluição da
água.
 Parte dos visitantes vai ao parque apenas em busca de
diversão;

conservação do Parque;

 Falta de apoio do poder público aos visitantes
PERFIL DO
VISITANTE

 A grande maioria dos visitantes é preocupada com a

conservacionistas;

 A maioria dos visitantes tem elevado grau de instrução;
 Demanda dos usuários por ações de conservação;

 Os visitantes detectaram a insuficiência de estruturas
adequadas à prática de esportes;

 Demanda dos visitantes atividades destinadas à
conservação.

 Os visitantes detectaram ausência de policiamento no
Parque.
 Dificuldade para definição do real limite da área pública
composta pelo Parque Barigüi.
SITUAÇÃO
FUNDIÁRIA

 Existência de limites físicos, como cercas e ruas,

 Inexistência, nos órgãos da Prefeitura, de material em

auxiliando, de alguma forma, na composição do perímetro

meio digital e georreferenciado sobre as indicações fiscais

do parque;

e transcrições dos lotes da década de 70 (entorno do

 Instalação de marcos físicos (referenciais de nível)

Aspectos Institucionais

FATORES ANTRÓPICOS

responsáveis pela amarração do perímetro do parque.

Parque);
 Inexistência

de

controle

dos

lotes

devidamente

desapropriados.
Estrutura administrativa
 Incompatibilidade

 Preocupação com a manutenção do Parque Barigüi;
do

organograma

da

estrutura

administrativa vigente, datada de 1992, com a realidade
atual;

 Elaboração do próprio Plano de Manejo do Parque Natural
Municipal Barigüi.

 Existência de Plano Municipal de Controle Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável;

 Existência de Departamento de Parque e Praças.
 Cessão de espaço do parque à iniciativa privada para

SITUAÇÃO

 Inexistência de meios digitais de registro e controle de

promoção da manutenção, com liberação, em

ADMINIST.

atividades na Gerência de Parques e Praças (seja por

contrapartida, da propaganda das empresas em

aplicativo excel, ficha de dados, caderno de controle, dentre

determinados locais do parque e com parâmetros de

outros), em relação a Controle de Atividades Comerciais ou

exposição visual.

Não; Manutenção e Conservação e Controle; Previsão de
Serviços Contratados Exclusivos para os Parques;
... continuação
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AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

FATORES
... continuação

AMBIENTE EXTERNO
POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Inexistência de custos para o solicitante de eventos
realizados no parque e de repasse para a sua
administração;
 Falta de efetividade da Câmara Técnica nas ações,
necessitando reconsideração do seu nível de abrangência e
atuação.
Recursos humanos
 Insuficiência do atual quadro do número de servidores, não
atendendo a necessidade vigente (maior carência na

Aspectos Institucionais

FATORES ANTRÓPICOS

função de fiscalização);
 Comprometimento da saúde dos profissionais polivalentes,
SITUAÇÃO
ADMINIST.

com execução diária de suas atividades no ambiente
externo, em decorrência das freqüentes alterações
climáticas e ambientais;
 Ausência de plano de capacitação específica para os
profissionais polivalentes atuantes no meio externo (equipe
de manutenção, limpeza etc.) e expostos às intempéries
ambientais.
Recursos financeiros
Centralização da receita em conta única da Prefeitura, a
exemplo de: receita tributária; receitas de contribuições; receita
patrimonial; receita de serviços; transferências correntes;
outras receitas correntes; operações de crédito; alienação de
bens; transferências de capital; receitas de contribuições intraorçamentárias; receita patrimonial intra-orçamentária; receita
de serviços intra-orçamentária; e outras receitas correntes
intra-orçamentárias;
... continuação
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AMBIENTE INTERNO
DEFICIÊNCIAS

FATORES
... continuação

AMBIENTE EXTERNO
POTENCIALIDADES

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Não contabilização da receita do ICMs ecológico para o
Fundo Municipal de Meio Ambiente;
 Contabilização para as autarquias responsáveis pela
gestão das receitas de locação dos estabelecimentos com
atividade econômica no parque (lanchonetes, restaurante,

SITUAÇÃO
ADMINIST.

parque de diversões, pavilhão de exposição etc.).
Legal

de unidades de conservação municipais), quando

Aspectos Institucionais

FATORES ANTRÓPICOS

 Menor abrangência da Lei Municipal n° 9.804/00 (criação
comparada a Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000;
 Desatualização do documento interno sobre "Normas de
Utilização do Parque Barigüi".
 Existência de organizações sociais em prol do Parque
Barigüi, tais como: Associação de Moradores e Amigos do
Parque Barigüi, a Organização Não-governamental
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação
Ambiental e o Rotary Club Curitiba Parque Barigüi,
ORGANIZAÇÕ
ES SOCIAIS

reivindicando ações efetivas para melhorias ao Parque;


A Associação realizou em 2006 uma campanha
voltada educação ambiental, campanha “Ama
Parque”.
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6.2 Suscetibilidade física
A suscetibilidade à degradação do meio físico da área do Parque Barigüi foi interpretada com base no
levantamento planialtimétrico cadastral, informações de solo e subsolo, considerando principalmente os terrenos
sob domínio dos solos melânicos gley, característicos da área de várzea do rio Barigüi.
Na presente análise, consideraram-se as estruturas geomorfológicas existentes na área do parque; os diversos
aterros; o lago do Parque Barigüi; os processos de assoreamento que o afetam e suas principais drenagens,
bem como os riscos potenciais à unidade de conservação.
Para a definição da suscetibilidade, foram acrescidas a essas informações, os dados sobre as características da
vegetação e dos usos da terra considerando-se a análise quanto à cobertura do solo, em termos da proteção
proporcionada pela vegetação (Mapa 17).
Assim, têm-se três classes de suscetibilidade à degradação do meio físico (Quadro 41):


alta susceptibidade – compreende as áreas:


com declividades superiores a 30%;



correspondentes a porção sul do lago, próxima ao vertedouro, onde, além do
assoreamento característico naquele ponto, existem riscos de solapamento e erosão da
borda do talude, por onde corre uma drenagem afluente do rio Barigüi.



média susceptibidade – engloba as áreas:


aluvionares desprotegidas de vegetação composta por floresta;



com declividades entre 10% e 30% sobre solos residuais e transportados provenientes de
materiais inconsolidados da Formação Guabirotuba sem cobertura vegetal;



sobre solos residuais e transportados provenientes de materiais inconsolidados da
Formação Guabirotuba e sobre solos residuais e transportados provenientes de rochas
gnaissicas e migmatíticas do Complexo Atuba com cobertura vegetal e com declividades
entre 20% e 30%;



sobre solos residuais e transportados provenientes de rochas gnaissicas e migmatíticas
do Complexo Atuba sem cobertura vegetal com declividades de até 20%.



baixa susceptibidade – comporta as áreas:


com declividades de até 10% sobre solos residuais e transportados provenientes de
materiais inconsolidados da Formação Guabirotuba;
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sobre os solos residuais e transportados provenientes de materiais inconsolidados da



Formação Guabirotuba e solos residuais e transportados provenientes de rochas
gnaissicas e migmatíticas do Complexo Atuba desde que protegidas pela vegetação
composta por Floresta;


aluvionares com proteção da vegetação;



da porção do lago e das drenagens existentes no interior do parque, salvo os locais
anteriormente caracterizados como de alta suscetibilidade.

QUADRO 41: MATRIZ DE SUSCETIBILIDADE FÍSICA
ÁREAS
solos residuais e transportados provenientes
de materiais inconsolidados da Formação
Guabirotuba sem vegetação
solos residuais e transportados provenientes
de materiais inconsolidados da Formação
Guabirotuba com vegetação
solos transportados e residuais provenientes
de rochas gnaíssicas e migmatiticas do
Complexo Atuba sem vegetação
solos residuais e transportados provenientes
de rochas gnaíssicas e migmatíticas do
Complexo Atuba com vegetação
locais de assoreamento e erosão de borda
lago e rios
aluvião com floresta
aluviao sem floresta

0-10%

DECLIVIDADES
10-20%
20-30%

>30%

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

BAIXA

MÈDIA

ALTA

MÈDIA

MÉDIA

ALTA

ALTA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÈDIA

MÈDIA

MÉDIA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

A partir dessa classificação, tem-se a definição das áreas que necessitam maior atenção quanto às
possibilidades de degradação, relativamente às características da proteção da vegetação sobre os aterros e
solos, e sua relação com as declividades e solos relacionados.
As áreas de alta suscetibilidade à degradação são consideradas prioritárias para a preservação ou devem ser
subordinadas a diretrizes específicas para proteção. Portanto, deve-se restringir ao máximo – ou mesmo impedir
– sua utilização direta, inclusive devendo-se aumentar a capacidade de proteção da vegetação sobre a área de
risco entre a porção da margem esquerda do lago próxima ao verte douro e a drenagem que limita o parque
nesse ponto, a qual contém um talude acentuado.
As áreas de média suscetibilidade à degradação podem apresentar problemas conforme a maior abrangência
dos impactos relacionados à ausência de vegetação sobre a área aluvionar. Porções com declividades de 20% a
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30% sobre solos residuais e transportados sobre gnaisses e migmatitos podem apresentar problemas mesmo
nas áreas protegidas por floresta. Assim, essas áreas não são adequadas ao uso; porém, são passíveis de
ocupação desde que de acordo com diretrizes específicas.
O enquadramento de menor suscetibilidade à degradação, conforme critérios estabelecidos neste trabalho, pode
servir como orientação para o estabelecimento de áreas passíveis de utilização.
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6.3 Fragilidade biológica
A fragilidade do meio biológico do Parque Barigüi foi interpretada a partir da sobreposição de informações do
mapeamento da vegetação e da fauna.
A forma de análise foi estabelecida de maneira a priorizar a classe de vegetação, considerando também a fauna,
originando a classificação quanto à fragilidade do meio biológico (alta, média e baixa), na qual os tipos com
maior diversidade vegetal, mais avançados em termos sucessionais e menos alterados pela ação humana,
foram considerados de alta fragilidade, sendo a baixa fragilidade atribuída a locais desprovidos de vegetação ou
altamente descaracterizados (Mapa 18).
As classes resultantes de fragilidade do meio biológico têm as seguintes características (Quadro 42):


alta fragilidade – a partir das características consideradas relevantes – principalmente, a

existência de processos ecológicos complexos, alta diversidade de espécies e formas de vida e
presença de espécies ameaçadas – compreende:


áreas com vegetação em estágio avançado (Floresta Ombrófila Mista em sucessão
secundária - fase Avançada);




várzeas sobre áreas aluvionares (Floresta Ombrófila Mista Aluvial).

média fragilidade – engloba:


áreas cobertas por vegetação em estágios médios de regeneração (Floresta Ombrófila
Mista em sucessão secundária - fase Média), considerando as porções de vegetação
secundária de diversidade baixa e com restrita variedade em formas de vida, poucas e
menos específicas relações ecológicas, e em geral, com ausência de espécies
ameaçadas, isto é, as capoeiras;



corpos d’água que

na área do parque encontram-se contaminados e fortemente

descaracterizados.


baixa fragilidade – comporta áreas:


cuja cobertura vegetal encontra-se fortemente descaracterizada e em estágio inicial de
sucessão – ou mesmo ausentes –, ou seja, capoeirinhas;



degradadas e de antropismo, enquadrando-se neste último tanto as áreas de campo e
grama. Quando apresentam cobertura vegetal, esses locais são caracterizados por
reduzida diversidade.

É importante salientar que esta classificação é intrinsecamente dependente das condições atuais em que se
encontram os ambientes analisados, sendo esperadas alterações ao longo do tempo. Entretanto, tais alterações,
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tanto negativas quanto positivas, são ligadas a aspectos antropogênicos e naturais. Neste sentido, as áreas
florestais secundárias em fase média tendem a desenvolver-se gradativamente e em médio prazo. Também
tendem a tornar-se mais diversas e compor ambientes mais complexos. Por outro lado, o lago e rio são
elementos em que a fragilidade tende a modificar-se caso os problemas observados de contaminação diminuam
ou aumentem. Note-se que a fragilidade refere-se aqui às condições atuais do local e não de sua importância em
condições naturais teóricas.
A partir desta classificação, pode-se definir áreas que necessitem maior atenção quanto à proteção dos recursos
naturais e do próprio solo. As áreas de alta fragilidade são aquelas consideradas prioritárias para preservação,
devendo-se restringir ao máximo, ou mesmo impedir, sua utilização direta. Ainda sob este enfoque, as áreas
consideradas de média fragilidade, pelas características a elas atribuídas, relacionadas à maior diversidade e ao
menor nível de descaracterização ou avanço em termos de sucessão, podem ser indicadas para conservação
ambiental com possibilidades de uso indireto.
O enquadramento de menor fragilidade, conforme os critérios estabelecidos neste trabalho, pode servir para
análises que visem ao estabelecimento de áreas passíveis para utilização e mesmo para a recuperação.
QUADRO 42: MATRIZ DA FRAGILIDADE BIOLÓGICA
VEGETAÇÃO
Floresta Ombrófila Mista (FOM) – fase avançada de sucessão
secundária
Floresta Ombrófila Mista (FOM) – fase média de sucessão
secundária
Floresta Ombrófila Mista Aluvial
Lago e rios
Antropismo

Grande
Diversidade

FAUNA
Média
Diversidade

Baixa
Diversidade

ALTA
MÉDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007

RELATÓRIO FINAL
368

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI

6.4 Intervenção Humana
As intervenções humanas no Parque Barigüi foram interpretadas mediante a análise de informações de uso e
ocupação, macro infra-estruturas locais e edificações existentes, além de incursões a campo (Mapa 19).
Foram identificadas as principais áreas de intervenção humana no Parque Barigüi e seus diferenciados graus,
resultando em uma classificação de alta, média e baixa intervenção humana.
As classes resultantes da intervenção humana local (antrópica) apresentam as seguintes características:


alta intervenção humana – considerando-se áreas com profundas modificações, tanto no meio

biológico quanto no físico, decorrentes da intervenção humana – compreende:


áreas com solo exposto na porção centro-norte da área do parque, atualmente servindo
como local para depósito dos sedimentos (lodo) do rio Barigüi em “bags”;



algumas ilhas que se formaram sobre o lago;



áreas de estacionamento (próximas a BR-277, porções da Avenida Aluízio França,
próximas ao restaurante e lanchonetes);



edificações existentes (restaurante, lanchonetes, churrasqueiras, pavilhão de exposições,
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sede dos escoteiros e Museu do Automóvel,
dentre outros);



vias pavimentadas com anti-pó ou asfalto (tanto para trânsito de carro e bicicletas quanto
para pedestres);







locais destinados aos equipamentos de ginástica e canchas poliesportivas;



lago artificial.

média intervenção humana – engloba:


áreas de supressão da vegetação;



áreas de campo e gramado;



trilhas existentes em meio aos bosques (porção norte e porção oeste);



rio Barigüi (trecho à montante do lago).

baixa intervenção humana – comporta:


áreas com estágios de regeneração da vegetação (estágios inicial, médio e avançado);



áreas de várzea;



florestas em fase avançada e média de sucessão secundária e florestas aluviais.
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6.5 Restrições ao uso
O mapa de restrições ao uso da área do Parque Barigüi foi definido a partir do cruzamento das classes
anteriormente identificadas para a suscetibilidade física e para a fragilidade biológica.
O Quadro 43 apresenta o cruzamento das classes citadas abaixo que resultaram nas seguintes classificações,
espacializadas no Mapa 20:
•

alta restrição ao uso – corresponde às áreas definidas como de alta suscetibilidade física ou alta

fragilidade biológica e que, em função de suas características físicas e biológicas, necessitam de
conservação e uso restrito e monitorado, como, por exemplo, os locais com declividades acima de 30% e
as florestas em estágio avançado de sucessão e aluvionares;
•

média restrição ao uso – compreende a grande maioria dos espaços do parque, sendo as áreas

definidas como aquelas identificadas como de média suscetibilidade física ou média fragilidade biológica,
cujo uso deve ocorrer mediante cuidados; como exemplos, tem-se o lago e rio Barigüi, a floresta em
estágio médio de sucessão e as áreas de antropismo;
•

baixa restrição ao uso – engloba as áreas definidas como de baixa suscetibilidade física e baixa

fragilidade biológica, compreendendo pequenas regiões do parque, cujo uso pode se dar de forma
minimamente restrita.

SUSCETIBILIDADE FÍSICA

QUADRO 43: MATRIZ DE RESTRIÇÃO AO USO
FRAGILIDADE BIOLÓGICA
Alta fragilidade

Média fragilidade Baixa fragilidade

Alta suscetibilidade

ALTA
RESTRIÇÃO

ALTA
RESTRIÇÃO

ALTA
RESTRIÇÃO

Média suscetibilidade

ALTA
RESTRIÇÃO

MÉDIA
RESTRIÇÃO

MÉDIA
RESTRIÇÃO

Baixa suscetibilidade

ALTA
RESTRIÇÃO

MÉDIA
RESTRIÇÃO

BAIXA
RESTRIÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2007
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6.6 Aptidões e uso atual
As áreas do Parque Barigüi aptas ao uso ou que necessitam de maiores cuidados para utilização, foram
estabelecidas a partir do cruzamento dos temas: restrições de uso e intervenção humana, resultando na
justaposição de classes de cada um desses temas (Quadro 44 e Mapa 21).
As áreas de aptidões e uso atual do parque são fundamentais para o embasamento da definição das áreas
prioritárias para a realização de ações do poder público, assim como dos locais que necessitam de maior
atenção e conservação.
O Quadro 44 apresenta a classificação resultante do cruzamento das classes (alta, média e baixa) dos temas
mencionados.
QUADRO 44: MATRIZ DE APTIDÕES E USO

ALTA INTERVENÇÃO

MÉDIA INTERVENÇÃO

BAIXA INTERVENÇÃO

ALTA
RESTRIÇÃO

ALTA RESTRIÇÃO AO
USO COM ALTA
INTERVENÇÃO
HUMANA

ALTA RESTRIÇÃO AO
USO COM MÉDIA
INTERVENÇÃO
HUMANA

ALTA RESTRIÇÃO AO
USO COM BAIXA
INTERVANÇÃO
HUMANA

MÉDIA
RESTRIÇÂO

MÉDIA RESTRIÇÃO
AO USO COM ALTA
INTERVENÇÃO
HUMANA

MÉDIA RESTRIÇÃO
AO USO COM MÉDIA
INTERVENÇÃO
HUMANA

MÉDIA RESTRIÇÃO
AO USO E BAIXA
INTERVENÇÃO
HUMANA

BAIXA
RESTRIÇÂO

RESTRIÇÃO AO USO

INTERVENÇÃO HUMANA

BAIXA RESTRIÇÃO AO
USO COM ALTA
INTERVENÇÃO
HUMANA

BAIXA RESTRIÇÃO AO
USO COM MÉDIA
INTERVENÇÃO
HUMANA

BAIXA RESTRIÇÃO AO
USO COM BAIXA
INTERVENÇÃO
HUMANA

FONTE: ECOTÉCNICA, 2007
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